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Samenvatting 

Om de kernwaarden van de organisatie uit te dragen in de corporate identity is het 

logo een van de belangrijkste middelen van de organisatie. Slogans bij logo’s kunnen 

gepresenteerd worden in de lokale taal of in het Engels. Het effect van het gebruik 

maken van Engels of de lokale taal in slogans bij logo’s is echter onbekend. 

Onderzocht is in hoeverre het toevoegen van slogans bij logo’s in het Engels, 

Spaans of Nederlands invloed heeft op het oproepen van kernwaarden bij Spaans of 

Nederlands sprekenden. Dit heeft plaatsgevonden door middel van een enquête die 

vragen bevat over het herkennen van de organisatie en het logo, de fit van de 

kernwaarden en de waardering van het logo. Herkenning, de toeschrijving van 

kernwaarden bij het logo en waardering blijken afhankelijk te zijn van het product van 

het logo. Daarnaast roepen logo’s voornamelijk associaties op over product- of 

organisatie eigenschappen in plaats van kernwaarden.  
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Theorie 

Bedrijven en organisaties zijn zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op 

het creëren van een sterke corporate identity en een sterk corporate image. De 

corporate identity van een organisatie is het ideale imago dat de organisatie naar 

buiten wil brengen en de manier hoe zij gezien willen worden door haar stakeholders 

Christensen & Askegaard, 1999; Harris & Chernatony, 2001; Simões, Dibb & Fisk, 

2005). Organisaties streven ernaar om het beeld dat de stakeholder heeft van de 

organisatie, het corporate image, zo veel mogelijk overeen te laten komen met de 

corporate identity. Als dit het geval is, is er sprake van een grotere business 

performance (Simões et al., 2005). Een corporate identity die sterk overeenkomt met 

het corporate image zorgt eveneens voor meer loyaliteit, vertrouwen en verbintenis 

van de stakeholders aan de organisatie (Christensen & Askegaard, 1999; Simões et 

al., 2005). 

 

Kernwaarden  

De kernwaarden van de organisatie zijn een van de belangrijkste onderdelen van de 

corporate identity die een organisatie wil uitstralen. Iedere organisatie heeft een 

unieke verzameling van waarden die kenmerkend zijn voor de organisatie (Harris & 

Chernatony, 2001; Urde, 2003). Volgens Harris & Chernatony (2001) is het 

consistent uiten van de kernwaarden in de corporate identity een van de 

belangrijkste karaktereigenschappen van een succesvolle organisatie. Volgens hen 

wordt een organisatie gedreven vanuit haar kernwaarden. Door middel van haar 

gedrag, communicatie en symboliek uit een organisatie de corporate identity naar de 

stakeholders. De missie, kernwaarden en filosofie van de organisatie worden geuit in 

het gedrag van de organisatie. Communicatie en symboliek van de organisatie 

zorgen ervoor dat de kernwaarden en corporate identity worden vertaald naar de 

stakeholders (Harris & Chernatony, 2001; Simões et al., 2005; Van Riel & Balmer, 

1997).  

 
Logo’s 

Het logo is een onderdeel van de symboliek van de organisatie. Logo’s zijn grafische 

symbolen die de kleuren, iconen en naam van de organisatie weergeven. Het logo 

vertaalt de kernwaarden van de organisatie naar de stakeholders. Daarnaast creëren 

logo’s herkenning en bekendheid van de organisatie en wekken zij positieve 
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gevoelens op bij stakeholders (Danesi, 2006; Müller, Kocher & Crettaz, 2011; Van 

der Lans et al., 2009; Van Hooft, Wiskerke & Brink, 2007). Volgens Van Grinsven & 

Das (2014) wordt de waardering en herkenning van het logo door stakeholders 

vergroot als zij vaker worden blootgesteld aan de logo’s. Logo’s kunnen alleen 

waarde toevoegen aan het uitdragen van de corporate identity als zij aan twee 

voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten stakeholders zich herinneren dat zij het 

logo gezien hebben. Ten tweede moeten zij zich de naam van de organisatie die bij 

het logo hoort herinneren en kunnen benoemen (Henderson & Cote, 1998; Van Riel 

& Van den Ban, 2001). Volgens Van Grinsven & Das (2014) worden logo’s met een 

simpele vormgeving sneller herkend dan complexe logo’s. Daarnaast worden logo’s 

van een gevestigd merk sneller herkend dan logo’s van een niet gevestigd merk. Uit 

het onderzoek van Van Hooft et al. (2007) blijkt dat stakeholders naast het 

herkennen van het logo, vaak de producten die de organisatie produceert kunnen 

benoemen. Het bleek voor stakeholders echter niet gemakkelijk te zijn om een 

koppeling tussen de logo’s en de kernwaarden van de organisatie te maken.  

 
Logo’s met slogans  

Er bestaat nauwelijks wetenschappelijk onderzoek over de link tussen logo’s en 

bijbehorende slogans. Volgens Bergkvist, Eiderbeck & Palombo (2012) leiden 

slogans in advertenties tot een beter begrip van de geadverteerde boodschap, dat 

wederom een positief effect heeft op de attitude en de waardering van stakeholders 

ten opzichte van het merk. In advertenties met slogans wordt een reeds gemaakte 

conclusie gepresenteerd, waardoor geen ruimte wordt opengehouden voor 

interpretatie. Advertenties zonder slogans bieden ruimte voor meerdere 

interpretaties; dit kan leiden tot uiteenlopende conclusies en associaties over het 

merk. Advertenties met slogans worden als effectiever beschouwd dan advertenties 

zonder slogans. Logo´s met slogans zouden effectiever kunnen zijn dan logo´s 

zonder slogans.  

 

Taal  

Veel advertenties gepubliceerd in non-native Engelse landen binnen West-Europa 

bevatten slogans in het Engels. In de vormgeving van slogans kunnen dan ook twee 

hoofdlijnen worden herkend, voornamelijk gericht op het taalgebruik: 

gestandaardiseerde slogans en aangepaste slogans. Gestandaardiseerde slogans 
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zijn niet aangepast aan de lokale taal of cultuur en worden veelal in het Engels 

gepresenteerd. Als organisaties ervoor kiezen om aangepaste slogans te gebruiken, 

worden deze slogans vertaald naar de lokale taal van de doelgroep. Gebruik maken 

van gestandaardiseerde, Engelstalige slogans is kostenbesparend en geeft het 

internationale karakter van de organisatie weer. Engels representeert een jonge, 

internationale levensstijl en wordt eveneens gezien als de lingua franca en de taal 

van de hogere klasse. Als organisaties ervoor kiezen om de slogans aan te passen 

aan de lokale taal wordt rekening gehouden met de culturele normen en verschillen 

van de doelgroep. Bij aangepaste slogans kan een emotionelere reactie worden 

opgeroepen dan bij het gebruik van Engels in de slogans. Gebruik maken van Engels 

in slogans kan echter het onthouden van de merknaam bevorderen (Gerritsen et al., 

2010; Spielmann & Delvert, 2013; van Hooft & Truong, 2012). Uit diverse 

onderzoeken blijkt dat het gebruik van Engels in advertenties geen positiever effect 

heeft op de attitude ten opzichte van de advertentie, afbeeldingen of koopintentie dan 

wanneer advertenties gepresenteerd worden in de lokale taal (Gerritsen et. al, 2010; 

Van Hooft & Truong, 2012).  

 

1.1. Onderzoeksvraag 

Logo’s bekleden een andere functie binnen de communicatiemiddelen en symboliek 

van organisaties dan advertenties. Doordat het logo de corporate identity van de 

organisatie naar buiten brengt, kan dit door de stakeholders op een andere manier 

verwerkt en geëvalueerd worden dan bij het verwerkingsproces van advertenties. 

Eveneens is het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie een belangrijke 

functie van het logo, daarom is het van belang dat dit wordt meegenomen in dit 

onderzoek. In het onderzoek van Van Hooft et al. (2007) is herkenning van logo’s en 

organisaties en de toeschrijving van kernwaarden onderzocht. De attitude ten 

opzichte van de logo’s, slogans bij logo’s en de taal van deze slogans werden niet 

meegenomen in dit onderzoek. Het onderzoek van Bergkvist et al. (2012) liet het 

effect van slogans in advertenties zien, maar nam alleen associaties met de 

advertentie mee in het onderzoek. In onder andere het onderzoek van Gerritsen et 

al. (2010) en van Hooft en Truong (2010) is de koopintentie en de associaties van 

stakeholders over producten in gestandaardiseerde of aangepaste advertenties 

onderzocht. Hier zijn de kernwaarden echter vrijwel buiten beschouwing gelaten. In 

geen van deze onderzoeken is het effect van het gebruik van Engels dan wel lokale 
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taal in slogans bij logo’s onderzocht. Dit effect kan wellicht anders zijn dan het door 

onder andere Gerritsen et al. (2010) en Van Hooft en Truong (2012) onderzochte 

effect van advertenties in de lokale taal of het Engels.  

 

Binnen de non-native Engelstalige landen in West-Europa veronderstelden Gerritsen 

et al. (2010) dat Nederlands-, Frans- en Duitstalige tijdschriften een grotere 

hoeveelheid Engels bevatten in productadvertenties dan Italiaans- en Spaanstalige 

tijdschriften. Eveneens is vrijwel geen empirisch onderzoek verricht naar de 

verschillen in het gebruik van productadvertenties, slogans, logo’s en de overdracht 

in kernwaarden tussen Nederland en Spanje. De volgende deelvragen zullen in dit 

onderzoek beantwoord worden: 

 

(1) In hoeverre heeft het toevoegen van een slogan in het Engels, Spaans 

of Nederlands invloed op de herkenning van het logo door 

Nederlanders en Spanjaarden? 

(2) In hoeverre heeft het toevoegen van een slogan in het Engels, Spaans 

of Nederlands invloed op de herkenning van de organisatie door 

Nederlanders en Spanjaarden? 

(3) Welke associaties roepen logo’s zonder slogan of met slogan in het 

Engels, Spaans of Nederlands op bij Nederlanders en Spanjaarden? 

(4) In hoeverre heeft het toevoegen van een slogan in het Engels, Spaans 

of Nederlands invloed op het toeschrijven van kernwaarden bij logo’s 

door Spaans en Nederlands sprekenden?  

(5) Heeft het toevoegen van een slogan in het Engels, Spaans of 

Nederlands invloed op de waardering van het logo door Spaans en 

Nederlands sprekenden? 

 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘In hoeverre heeft het toevoegen van 

slogans bij logo’s in het Engels, Spaans of Nederlands invloed op het oproepen van 

kernwaarden bij Spaans of Nederlands sprekenden?’.  
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Methode 

2.1 Materiaal 

Het onderzoek is verricht door middel van een quasi-experiment. De respondenten 

hebben aan de hand van enquêtes vragen moeten beantwoorden over de slogans bij 

logo’s. De experimentele onafhankelijke variabelen in dit onderzoek waren de drie 

versies van de logo’s en nationaliteit. De conditie van de drie logo’s bestond uit drie 

niveaus: zonder slogan, een slogan in het Engels en een slogan in de lokale taal 

(Spaans of Nederlands). De contextuele onafhankelijke variabele was nationaliteit. 

Deze bestond uit twee niveaus: de Spaanse nationaliteit dan wel de Nederlandse 

nationaliteit.  

 

Voor dit onderzoek is gekozen voor de logo’s van MasterCard, Vanish en Snickers 

gekozen. Het zijn internationale organisaties, maar niet afkomstig uit Spanje of 

Nederland waarbij de slogans reeds zijn gepubliceerd in de talen die bij dit 

onderzoek gebruikt zijn. Daarbij zijn de producten die de organisatie verkoopt 

afkomstig uit drie diverse productgroepen. De producten komen allemaal uit een 

ander kwadrant van het Brand Model van Rossiter en Percy (1997), waarbij 

MasterCard kan worden geplaatst als een product met een hoge betrokkenheid en 

een positief koopmotief, Vanish geplaatst kan worden als een product met een lage 

betrokkenheid en een negatief koopmotief en Snickers kan worden geplaatst als een 

product met een lage betrokkenheid en een positief koopmotief. De factor product 

werd niet meegenomen in het ontwerp. Ten slotte waren van alle drie de organisaties 

de kernwaarden bekend. De kernwaarden van MasterCard zijn: ethisch, transparant 

en leidend voorbeeld (MasterCard, 2012). Vanish haar kernwaarden zijn: succes, 

ondernemerschap, samenwerking, teamspirit en eigenaarschap (Reckitt Benckiser 

Group, 2013). Snickers haar kernwaarden zijn: kwaliteit, verantwoordelijkheid, 

wederkerigheid, efficiëntie en vrijheid (Mars, 2014).  

 

Drie versies van de logo’s zijn ontwikkeld: het logo zonder slogan, het logo met een 

Engelse slogan (gestandaardiseerde versie) en het logo met een slogan in de lokale 

taal (aangepaste versie). De slogan in de lokale taal, kon in het Spaans of 

Nederlands zijn. Dit hing af van de taal van de enquête. Voor het logo van 

MasterCard was de Nederlandstalige slogan bijvoorbeeld: ‘Sommige dingen zijn 

onbetaalbaar, voor de rest is er MasterCard’ en de Spaanstalige slogan: ‘Hay ciertas 
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cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe MasterCard’. Bij 

het starten van de enquête gaven de respondenten aan in welke taal zij de enquête 

wilden beantwoorden. In alle versies is de betekenis van de slogans gelijk gebleven 

en zijn de uiterlijke kenmerken van de logo’s identiek. Alleen het toevoegen van een 

slogan en de taal van de slogan werd aangepast (Figuur 1- 4).   

 

2.2 Proefpersonen  

In totaal hebben 121 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 92 

(76%) respondenten met een Nederlandse nationaliteit en 29 (24%) respondenten 

met een Spaanse nationaliteit. Uit de 2 –toets tussen Versie van het logo en 

Nationaliteit van de respondenten bleek geen significant verband te bestaan  

(2 (2) = 0.26, p = .877).  

 

De respondenten bestonden in totaal uit 38 (31.4%) mannelijke respondenten en 83 

(68.8%) vrouwelijke respondenten. Waarvan 24 (26.1%) Nederlandse mannelijke 

respondenten, 68 (73.9%) Nederlandse vrouwelijke respondenten, 14 (38.4%) 

Spaanse mannelijke respondenten en 15 (51.7%) vrouwelijke respondenten met de 

Spaanse nationaliteit. Uit de 2 –toets tussen Versie en Geslacht bleek een 

significant verband te bestaan (2 (2) = 6.43, p = .040), waaruit blijkt dat de 

verhoudingen tussen man en vrouw niet gelijk zijn per versie. Eveneens bleek uit de 

2 –toets tussen Nationaliteit en Geslacht een significant verband te bestaan  

(2 (1) = 5.04, p = .025). De verdeling van geslacht onder de Nederlandse 

respondenten was niet evenredig.  

 

De leeftijd van de respondenten lag tussen de 17 en 33 jaar oud met een gemiddelde 

leeftijd van 22 jaar oud (M = 22.18, SD = 2.72). Uit de 2 –toets tussen Versie en 

Leeftijd bleek geen significant verband te bestaan (2 (26) = 30.40, p = .251). Uit de 

Uit de 2 –toets tussen Nationaliteit en Leeftijd bleek een significant verband te 

bestaan (2 (13) = 30.70, p = .004). Waarbij de leeftijd van de Spaanse respondenten 

niet evenredig verdeeld was.  
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Het opleidingsniveau van de Nederlandse respondenten lag tussen het Voortgezet 

Onderwijs en het Wetenschappelijk onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau van 

de respondenten was Wetenschappelijk onderwijs (M = 3.78, SD = 0.53). Eén 

respondent bleek zijn onderijs niet te hebben ingevuld. Uit de 2 –toets tussen Versie 

en Opleidingsniveau van de Nederlandse respondenten bleek geen significant 

verband te bestaan (2 (6) = 3.57, p = .735). Het opleidingsniveau van de Spaanse 

respondenten lag tussen Educación Secundaria en Estudios Post Universitarios 

Superior. Waarvan het gemiddelde opleidingsniveau van de respondenten Estudios 

Universitarios Superiores was (M = 7.55, SD = 1.21). Uit de 2 -toets tussen 

Nationaliteit en Opleidingsniveau van de Spaanse respondenten bleek geen 

significant verband te bestaan (2 (6) = 7.99, p = .239). 

 

91 (75.2%) Respondenten hebben Nederlands als moedertaal ingevuld. Eén 

respondent met de Nederlandse nationaliteit heeft geen moedertaal ingevuld. Alle 29 

Spanjaarden (24%) beschouwden het Spaans als hun moedertaal. Eén Spaanse 

respondent beschouwde ook het Catalaans als moedertaal. 

 

In totaal hebben 81 (66.9%) respondenten MasterCard gebruikt en 40 (33.1%) 

respondenten niet. Uit de 2 -toets tussen Versie en Gebruik bleek geen significant 

verband te bestaan (2 (2) = 0.54, p = .763). Een significant verband bleek te bestaan 

tussen Nationaliteit en Gebruik (2 (1) = 3.99, p = .046). Waarbij Spanjaarden 

(51.7%) het product minder gebruikt hebben dan Nederlandse respondenten 

(71.7%). 56 (46.3%) Respondenten hebben Vanish gebruikt, 65 (53.7%) 

respondenten niet. Uit de 2 –toets tussen Versie en Gebruik bleek geen significant 

verband te bestaan (2 (2) = 0.18, p = .916). Uit de  2 –toets tussen Nationaliteit en 

Gebruik bleek geen significant verband te bestaan (2 (1) = 0.46, p = .500).   

106 (87.6%) Respondenten hebben het product Snickers gebruikt, 15 (12.4%) 

respondenten niet.  Uit de  2 –toets tussen Versie en Gebruik bleek geen significant 

verband te bestaan (2 (2) = 0.22, p = .896). Uit de  2 –toets tussen Nationaliteit en 

Gebruik bleek een significant verband te bestaan (2 (1) = 17.13, p < .001), waarbij 
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Spanjaarden (65.5%) het product minder gebruikt hebben dan de Nederlandse 

respondenten (94.6%). 

 

2.3 Onderzoeksontwerp  

Er is gebruik gemaakt van een 3 x 2 proefpersoon ontwerp. De deelnemers werden 

aan een van de drie versies van ieder logo blootgesteld, dit leidt tot een 

tussenproefpersoonontwerp. 40 (33.1%) Respondenten zijn blootgesteld aan de 

versie zonder slogan, hiervan hadden 30 (75%) respondenten een Nederlandse 

nationaliteit en 10 (25%) respondenten een Spaanse nationaliteit. Van de 43 (35.5%) 

respondenten die blootgesteld zijn aan de versie met een Engelstalige slogan, waren 

32 (74.4%) respondenten Nederlands en 11 (25.6%) respondenten Spaans.   

38 (31.4%) Respondenten zijn blootgesteld aan het logo met een slogan in de lokale 

taal. Hiervan hadden 30 (24.8%) respondenten de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn 

blootgesteld aan het logo met een Nederlandstalige slogan en 8 (6.6%) Spaanse 

respondenten zijn blootgesteld aan het logo met een Spaanstalige slogan. 

 

2.4 Instrumentatie  

De afhankelijke variabelen die gemeten worden in dit onderzoek zijn ‘Herkenning’, 

‘Associaties bij het logo´, ‘Fit met kernwaardes’ en ‘Waardering van het logo’. 

‘Herkenning’ wordt gemeten door te kijken naar de herkenning van het logo en van 

de organisatie door de respondent. De respondenten geven door middel van ja of 

nee antwoord op de vraag: ‘Kent u dit logo?’ en ‘Kent u deze organisatie?’. De 

afhankelijke variabele ‘Associaties bij het logo’ is gemeten door middel van een open 

vraag. Hierin werden de respondenten gevraagd vijf associaties met het logo op te 

noemen. Om de afhankelijke variabele ‘Fit met kernwaardes’ te meten werd de 

respondenten gevraagd de kernwaarden toe te schrijven aan het logo. Bij 

MasterCard is hierbij gebruik gemaakt van drie zevenpunts semantische schalen 

(ethisch- niet ethisch, transparant- niet transparant en leidend voorbeeld- geen 

leidend voorbeeld). De betrouwbaarheid van het toeschrijven van kernwaarden bij 

het logo van MasterCard bestaande uit drie items was adequaat: α = .70. Bij Vanish 

en Snickers is gebruik gemaakt van vijf zevenpunts Likert-schalen. De respondenten 

werden gevraagd in hoeverre zij het eens of oneens waren met de vijf kernwaarden 

van Vanish en Snickers (helemaal mee eens- helemaal mee oneens). De 

betrouwbaarheid van het toeschrijven van kernwaarden bij het logo van Vanish 
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bestaande uit vijf items was goed: α = .84. De betrouwbaarheid van het toeschrijven 

van kernwaarden bij het logo van Snickers bestaande uit vijf items was goed: α = .84.  

De geoperationaliseerde schalen zijn gebaseerd op de kernwaarden van de 

organisaties. De afhankelijke variabele ‘Waardering van het logo’ werd gemeten door 

negen zevenpunts semantische schalen. Deze schalen zijn voor alle drie de logo’s 

gelijk (mooi- lelijk, modern- ouderwets, overtuigend- niet overtuigend, sterk- zwak, 

aantrekkelijk- onaantrekkelijk, duidelijk- onduidelijk, van hoge kwaliteit- van lage 

kwaliteit, betrouwbaar- onbetrouwbaar en internationaal- nationaal). De 

betrouwbaarheid van de waardering van het logo van MasterCard bestaande uit 

negen items was adequaat: α = .79. De betrouwbaarheid van de Waardering van het 

logo van Vanish bestaande uit negen items was goed: α = .86. Eveneens was de 

betrouwbaarheid van de waardering van het logo van Snickers bestaande uit negen 

items goed: α = .85. Daarnaast is gevraagd naar leeftijd, opleidingsniveau, 

nationaliteit, moedertaal en geslacht als demografische variabele en naar het gebruik 

als controle variabele.  

 

2.5 Procedure  

De deelnemers zijn benaderd via e-mail. De afname van de enquête vond individueel 

plaats en werd online ingevuld door de respondent op Qualtrics. Het invullen van de 

enquête duurde circa 10 minuten.  

 

2.6 Statistische toetsing  

De afhankelijke variabele ‘Herkenning’ is gemeten door middel van een 

frequentietabel en de tweeweg variantie- analyse. De afhankelijke variabele 

‘Associaties met het logo’ is berekend door de genoemde associaties van de  

handmatig te berekenen. ‘Fit met kernwaarden’ is getoetst tweeweg variantie- 

analyse. De afhankelijke variabele ‘Waardering van het logo’ is eveneens berekend 

door middel van en tweeweg variantie- analyse.  
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Resultaten 

3.1 Herkenning  

MasterCard 

Alle 121 (100%) respondenten herkenden het logo van MasterCard. Geen 

significante resultaten zijn hierdoor gevonden. MasterCard werd door 111 (91.7%) 

respondenten herkend als organisatie, 10 (8.3%) respondenten herkenden de 

organisatie niet. Uit de tweeweg variantie-analyse voor de Herkenning van de 

organisatie met als factoren Versie en Nationaliteit bleek geen significant hoofdeffect 

van Versie op te treden (F (2, 115) < 1). Geen significant hoofdeffect bleek op te 

treden bij Nationaliteit (F (1, 115) = 1.89, p = .172). Er trad geen significant interactie-

effect op tussen Versie en Nationaliteit (F (2,115) = 1.21, p = .301).  

Vanish 

Alle 121 (100%) respondenten herkenden het logo van Vanish. Geen significante 

resultaten zijn hierdoor gevonden. Vanish werd als organisatie door 110 (90.9%)  

respondenten herkend en door 11 (9.1%) respondenten niet. Uit de tweeweg 

variantie-analyse voor de Herkenning van de organisatie met als factoren Versie en 

Nationaliteit bleek geen significant hoofdeffect van Versie op te treden  

(F (2,115) = 2.45, p = .091). Een significant hoofdeffect van Nationaliteit bleek op te 

treden (F (1,115) = 7.05, p = .009). Waarbij de respondenten met een Nederlandse 

nationaliteit (M = 1.05, SD = 0.23) de organisatie vaker herkenden dan respondenten 

met een Spaanse nationaliteit (M = 1.21, SD = 0.41). Er was geen sprake van een 

significant interactie-effect tussen Versie en Nationaliteit (F (2, 115) < 1). 

Snickers 

Het logo van Snickers werd door 117 (96.7%) respondenten herkend, 4 (3.3%) 

respondenten herkend het logo niet. Uit de tweeweg variantie-analyse voor de 

Herkenning van het logo bleek geen significant hoofdeffect van Versie op te treden 

(F (2, 115) < 1). Een significant hoofdeffect van Nationaliteit bleek op te treden  

(F (1, 115) = 14.20, p < .001), waarbij alle respondenten met een Nederlandse 

nationaliteit (M = 1.00, SD = 0.00) het logo herkenden, tegenover een deel van de 

respondenten met een Spaanse nationaliteit (M = 1.14, SD = 0.35). Geen interactie-

effect tussen Versie en Nationaliteit bleek op te treden (F (2, 115) < 1).   
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Snickers werd als organisatie door 108 (89.3%) respondenten herkend en door 13 

(10.7%) niet. Uit de tweeweg variantie-analyse met als factoren Versie en 

Nationaliteit bleek geen significant hoofdeffect van Versie op te treden  

(F (2,115) = 2.45, p = .091). Een significant hoofdeffect van Nationaliteit bleek op te 

treden (F (1,115) = 28.76, p  < .001). Waarbij respondenten met een Nederlandse 

nationaliteit (M = 1.03, SD = 0.18) de organisatie vaker herkenden dan respondenten 

met een Spaanse nationaliteit (M = 1.34, SD = 0.48). Er was geen sprake van een 

significant interactie-effect tussen Versie en Nationaliteit (F (2, 115) < 1). 

 

3.2 Associaties bij het logo 

MasterCard 

In totaal werden 75 verschillende Nederlandse associaties genoemd bij het zien van 

het logo van MasterCard en 45 verschillende Spaanse associaties (tabel 1). De drie 

kernwaarden van MasterCard – ethisch, transparantie en leidend voorbeeld – zijn 

door geen respondent benoemd Voor een vertaling van de Spaanse associaties zie 

bijlage 1. 

Tabel 1. De frequenties en percentages van het geheel genoemde associaties 

bij het logo van MasterCard in functie van de Associaties met het logo. 

 

   Zonder Engelstalig Lokale taal  Totaal  

 

  N  N  N   N % 

Geld   23  22  20   65 14.61 

Credit Card    14  14  13   41 9.21 

Internationaal  13  13  10   36 8.09 

Pinpas    11  10  9   30 6.74 

Betalen    8  10  11   29 6.52 

 

Tarjéta    4  5  3   12      13.48 

Dinero   4  5  2   11      12.36 

Banco   2  6  1   9        10.11 

Visa   1  2  2   5 5.62 

Compras  0  3  1   4 4.50 
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Vanish.  

In totaal werden 83 verschillende Nederlandse associaties genoemd bij het zien van 

het logo van Vanish en 44 verschillende Spaanse associaties (tabel 2). Geen 

respondent heeft de kernwaarden van Vanish – succes, ondernemerschap, 

samenwerking, teamspirit en eigenaarschap – benoemd als associatie. Voor een 

vertaling van de Spaanse associaties zie bijlage 1. 

Tabel 2. De frequenties en percentages van het geheel genoemde associaties 

bij het logo van Vanish in functie van de Associaties met het logo. 

 

   Zonder Engelstalig Lokale taal  Totaal  

 

  N  N  N   N % 

Schoon   15  19  15   49 11.42 

Vlekken    15  15  13   43 10.02 

Roze   8  15  14   37 8.62 

Wasmiddel    6  10  15   31 7.23 

Tv-reclame   10  7  10   27 6.29 

 

Limpieza   3  5  6   14 14.89 

Lavadora   4  2  3   9 9.57 

Ropa   2  4  3   9 9.57 

Detergente   1  4  0   5 5.32 

Color   0  2  2   4 4.26 

 

Snickers 

In totaal zijn bij het zien van het logo van Snickers 80 verschillende Nederlandse 

associaties genoemd en 54 verschillende Spaanse associaties (tabel 3). De 

kernwaarde ‘kwaliteit’ van Snickers is eenmaal door een respondent genoemd als 

associatie. De andere vier kernwaarden van Snickers – verantwoordelijkheid, 

wederkerigheid, efficiëntie en vrijheid–  zijn niet benoemd als kernwaarden. Voor een 

vertaling van de Spaanse associaties zie bijlage 2. 
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Tabel 3. De frequenties en percentages van het geheel genoemde associaties 

bij het logo van Snickers in functie van de Associaties met het logo. 

 

   Zonder Engelstalig Lokale taal  Totaal  

 

  N  N  N   N % 

Chocola   13  23  20   66 16.30 

Lekker   9  16  14   39 9.63 

Nootjes   5  13  16   34 8.40 

Snack   6  8  7   21 5.19 

Reclames   4  10  7   21 5.19 

 

Chocolate  5  6  3   14 14.14 

Dulce   4  4  1   9 9.09 

Caramelo   1  1  1   5 5.05 

Mars   3  3  2   5 5.05 

Twix   1  1  2   4 4.04 

 

3.3 Fit met kernwaarden  

MasterCard 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor het toeschrijven van kernwaarden aan het 

logo van MasterCard met als factoren Versie en Nationaliteit bleek er geen significant 

hoofdeffect van Versie (F (2, 115) <1). Geen significant hoofdeffect bleek op te 

treden bij Nationaliteit (F (1, 115) = 3.70, p = .057). Eveneens trad tussen Versie en 

Nationaliteit geen significant interactie-effect op (F (2, 115) = 1.83, p = .165). 

Vanish 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor het toeschrijven van kernwaarden aan het 

logo van Vanish met als factoren Versie en Nationaliteit bleek geen significant 

hoofdeffect op te treden (F (2, 115) < 1). Er bleek een significant hoofdeffect plaats te 

vinden voor Nationaliteit (F (1, 115) = 30.23, p < .001). Spanjaarden  

(M = 3.15, SD = 0.85) waren het meer eens in de toeschrijving van de kernwaarden 

dan de Nederlanders (M = 4.35, SD = 1.06). Er bleek geen significant interactie-effect 

op te treden tussen Nationaliteit en Versie (F (2, 115) < 1). 
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Snickers 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Fit met kernwaarden met als hoofdfactoren 

Versie en Nationaliteit blijkt geen significant hoofdeffect op te treden van Versie  

(F (2, 115) = 2.13, p = .124). Eveneens blijkt geen significant hoofdeffect op te treden 

van Nationaliteit (F (1, 115) < 1). Een significant interactie-effect treedt op tussen 

Versie en Nationaliteit (F (2, 115) = 3.62, p = .030). Het verschil in Fit met 

kernwaarden bleek alleen op te treden voor de versie met een Engelstalige slogan 

(F(1, 41) = 6.07, p = .018). De Spaanse respondenten (M = 2.67, SD = 0.93) waren 

het meer eens met in de toeschrijving van de kernwaarden dan de Nederlandse 

respondenten (M = 3.55, SD = 1.05). Er bleek geen verschil tussen de Versie in de 

lokale taal en Nationaliteit (F(1, 36) < 1) en geen verschil tussen de Versie zonder 

slogan en Nationaliteit (F(1, 38) = 2.68, p = .110).  

3.4 Waardering van het logo  

MasterCard 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor de Waardering van het logo met als factoren 

Versie en Nationaliteit bleek geen significant hoofdeffect van Versie op te treden  

(F (2, 115) < 1). Een significant hoofdeffect bleek op te treden bij Nationaliteit  

(F (1, 115) = 8.19, p = .005), waarbij Nederlandse respondenten  

(M = 3.17, SD = 0.83) meer waardering hadden voor het logo dan de Spaanse 

respondenten (M = 3.64, SD = 0.65). Er trad geen significant interactie-effect op 

tussen Versie en Nationaliteit (F (2,115) = 9.27, p = .399).  

Vanish 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor de Waardering van het logo met als factoren 

Versie en Nationaliteit bleek geen significant hoofdeffect op te treden bij Versie  

(F (2, 115) < 1). Er bleek geen significant hoofdeffect op te treden bij Nationaliteit  

(F (1, 115) = 2.89, p = 0.92). Eveneens bleek geen significant interactie-effect tussen 

Versie en Nationaliteit plaats te vinden (F (2, 115) = 1.86,  p = .191).  

 

Snickers 

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Waardering van het logo met als 

hoofdfactoren Versie en Nationaliteit treed geen significant hoofdeffect op van Versie 

(F (2, 115) < 1). Een significant hoofdeffect treedt op voor Nationaliteit  
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(F(1, 115) = 4.16, p = .044), waarbij de respondenten met een Spaanse nationaliteit 

(M = 3.38, SD = 0.94) het logo van Snickers minder hoog waardeerden dan de 

respondenten met de Nederlandse nationaliteit (M = 3.02, SD = 0.85). Een significant 

interactie-effect bleek op te treden tussen Versie en Nationaliteit  

(F(2, 115) = 3.31, p = .040). Het verschil tussen Versie en Nationaliteit bleek alleen 

op te treden voor de versie zonder slogan (F (1, 38) = 10.39, p = .003). Waarbij 

Nederlandse respondenten (M  = 2.65, SD = 0.75) het logo zonder slogan meer 

waardeerden dan Spaanse respondenten (M = 3.67, SD = 1.17). Er bleek geen 

verschil tussen de Versie in de lokale taal en Nationaliteit (F (1, 36) < 1) en tussen de 

Versie in het Engels (F(1, 41) < 1) 

 

Conclusie 

Dit onderzoek had als doel het effect van het toevoegen van slogans bij logo’s in het 

Engels, Spaans of Nederlands en het hierdoor oproepen van kernwaarden bij 

Spaans of Nederlands sprekenden te bestuderen. Hierin werd de herkenning van het 

logo en de organisatie, de associaties met het logo, de fit met de kernwaarden en de 

waardering van het logo meegenomen. Het herkennen van de logo’s door de 

Spanjaarden en Nederlanders heeft vrijwel geen invloed op de drie versies van de 

logo’s. Het logo van Vanish en Snickers werden als organisatie door meer 

Nederlanders herkend dan Spanjaarden.  Geconcludeerd kan worden dat logo’s 

voornamelijk associaties oproepen over eigenschappen van het product of de 

organisatie, kernwaarden worden niet als associatie bij het logo genoemd. Blijkbaar 

heeft product invloed op het toeschrijven van kernwaarden bij het logo door 

Spanjaarden en Nederlanders en bij versie, gezien de beoordeling van de Fit met 

kernwaarden verschilde per logo. Eveneens is het product blijkbaar van invloed op 

de waardering van het logo per versie en nationaliteit. Andere resultaten kwamen 

hierin naar voren per product. Nederlanders hebben een hogere waardering voor het 

logo van MasterCard en Snickers en voor het logo van Snickers zonder slogan. Het 

toevoegen van een slogan in de lokale taal of het Engels heeft geen invloed op het 

oproepen van kernwaarden bij Spaans- of Nederlands sprekenden. De invloed die 

het toevoegen van een slogan heeft op Spanjaarden en Nederlanders is 

productafhankelijk. 
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Discussie 

Dit onderzoek zorgt voor een toevoeging in de onderzoeken naar de invloed van 

logo’s en slogans bij het uitdragen van de corporate identity. Overeenkomend met 

het onderzoek van onder andere Dansesi (2006) blijken logo’s herkenning en 

bekendheid uit te dragen en kan een logo alleen waarde toevoegen indien deze 

herkend wordt (Henderson & Cote, 1998; Van Riel en Van den Ban, 2001). Door 

vrijwel alle respondenten zijn de logo’s herkend. Een  mogelijke relatie tussen het  

herkennen en herinneren van het logo en het toevoegen van waarde aan het logo 

door de stakeholders is in dit onderzoek niet meegenomen. Uit het onderzoek van 

Van Hooft et al. (2007) blijkt dat men voornamelijk associaties bij het product 

opnoemt bij het zien van het logo en de koppeling naar kernwaarden moeilijk is. Dit 

kan een bijdrage leveren in het ontwerpen van logo’s bij het vormgeven van de 

corporate identity. Ondanks dat onder andere logo’s de kernwaarden van de 

organisatie zouden vertalen naar stakeholders (Harris & Chernatony, 2001; Simões 

et al., 2005; Van Riel & Balmer, 1997) blijkt dit niet het gewenste effect te hebben.  

 

In dit onderzoek leiden slogans bij logo’s niet tot een positiever effect op de 

waardering van stakeholders ten opzichte van de organisatie, zoals dit bij 

advertenties het geval was (Bergkvist, Eiderbeck & Palombo, 2012). Dit kan wellicht 

productafhankelijk zijn. Eveneens kan het producttype een mogelijke rol spelen in het 

gebruik maken van Engels of lokale taal in een slogan.  Gerritsen et. al (2010) en van 

Van Hooft & Truong (2012) stellen dat een lokale taal geen invloed heeft op de 

waardering van de advertentie, hierbij is echter gebruikt gemaakt van andere 

productsoorten dan in dit onderzoek. Wellicht zijn de resultaten voor producten uit 

andere productgroepen anders. Producttype zou eveneens invloed kunnen hebben 

op de fit van de kernwaarden, de waardering van het product en de toeschrijving van 

kernwaarden bij het logo.   

 

De tweeweg variantie-analyse kan mogelijkerwijs andere resultaten opleveren indien 

het onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd. Er zijn onvoldoende Spaanse 

respondenten gevonden om zeker te kunnen stellen dat de tweeweg  

variantie-analyse niet afwijkend is. Eveneens zou het significante verband tussen 

versie en geslacht, nationaliteit en geslacht, nationaliteit en leeftijd en nationaliteit en 
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opleidingsniveau een factor zijn die mee speelde in de resultaten. De interne validiteit 

van het onderzoek zou hierdoor aangetast kunnen zijn.  

 

Een mogelijke relatie tussen herkenning van het logo, de fit met de kernwaarden en 

de waardering van het logo zou onderzocht kunnen worden in een vervolgonderzoek.  

Eveneens kan het gebruik en de gebruiksevaluatie van een product hierin worden 

meegenomen, gezien dit ook een factor kan zijn. Ten slotte blijken de gevonden 

resultaten per product veelal te verschillen. Een mogelijke oorzaak hiervan is de 

diversiteit in productsoort. Eveneens kan het verschil in productgebruik een oorzaak 

zijn van de gevonden resultaten. Wellicht kan in een overeenkomstig 

vervolgonderzoek gebruik worden gemaakt van logo’s afkomstig uit eenzelfde 

productgroep. Geconcludeerd kan dan worden of het productsoort invloed heeft op 

het oproepen van kernwaarden bij stakeholders.  
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Figuur 1: Gemanipuleerde logo’s van MasterCard  

 

  
1. Zonder slogan         2. Engelstalige slogan 

 

   
3. Slogan in lokale taal: Nederlands      4. Slogan in lokale taal: Spaans 

 

 

Figuur 2: Gemanipuleerde logo’s van Vanish 

 

               
1. Zonder slogan                   2. Engelstalige slogan 
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3. Slogan in lokale taal: Nederlands  4. Slogan in lokale taal: Spaans 

 

Figuur 3: Gemanipuleerde logo’s van Snickers 

 

  
1. Zonder slogan                        2. Engelstalige slogan 

 

            
3. Slogan in lokale taal: Nederlands       4. Slogan in lokale taal: Spaans 
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Bijlage 1: Vertaling Spaanse associaties 

Tarjéta Kaart 

Dinero Geld 

Banco  Bank 

Visa  Visum 

Compras Koopwaar 

Limpieza Schoon 

Lavadora Wasmachine 

Ropa  Kleding 

Detergente Wasmiddel 

Color  Kleur 

Chocolate Chocolade 

Dulce  Snoep 

Caramelo Karamel 

Mars  Mars (merk snoep) 

Twix  Twix (merk snoep) 

 

 

 


