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Samenvatting

Het doel van dit kwantitatieve onderzoek was het analyseren van de communicatieve waarde
van bedrijfslogo’s met betrekking tot de merkbekendheid. De factor merkbekendheid was nog
niet eerder getoetst op effecten voor de herkenning van de kernwaarden uit bedrijfslogo’s en
de logo- en merkattitudes van de consument. De hoofdvraag die hieruit voortvloeide, was of
er een verschil bestaat in de relatie tussen de merkbekendheid en de mate waarin de
kernwaarden van de organisatie in het logo herkend worden. Daarnaast werd onderzocht of er
een relatie bestaat tussen de merkbekendheid en de attitude jegens het logo en de attitude
jegens het merk. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen werd een experiment
uitgevoerd onder 67 Nederlanders. Er is een vragenlijst ontworpen met twee versies: één
vragenlijst voor de versie bekend en één vragenlijst voor de versie onbekend. Uit de resultaten
is gebleken dat het kennen van een merk geen invloed had op het herkennen van de
kernwaarden van het merk in het logo. Daarnaast had het kennen van een merk geen invloed
op de attitude jegens het logo. Tenslotte had het kennen van een merk ook geen invloed op de
attitude jegens het merk. In de conclusie- en discussieparagraaf worden andere onderzoeken
naar de communicatieve waarde van bedrijfslogo’s besproken om mogelijke verklaringen te
geven voor de onderzoeksbevindingen van dit onderzoek.
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Theoretisch kader

Een logo is een grafisch ontwerp dat door organisaties goed benut kan worden om zichzelf
zichtbare identiteiten te geven: wie is deze organisatie nou eigenlijk? Net zoals een mens bij
persoonlijke identificatie door middel van het uiterlijk zich kan onderscheiden van andere
personen, kan identificatie ook een belangrijke rol spelen bij de onderscheiding van
organisaties en hun merk(en). In reclames, bedrijfswebsites en op producten/verpakkingen
zien we de logo’s van organisaties of merken dagelijks terug. Het bedrijfslogo kan bestaan uit
puur visuele kenmerken, zoals een logo dat enkel uit een symbool bestaat. Het is ook mogelijk
dat een logo een merknaam is of een combinatie van visuele en tekstuele kenmerken in de
vorm van een grafische weergave met een toevoeging van een slogan en het merk.
Het belang van logo’s is hedendaags bekend in de vorm van een economische waarde
voor een bedrijf. Om een voorbeeld te geven, bleek uit het rapport van de Brand Finance in
het jaar 2011 dat de economische waarde van het logo van Apple ruim 39 miljard dollar was
(brandfinance.com, 2017). Sinds de jaren 90 wordt door onderzoekers en bedrijven beweerd
dat logo’s naast de economische waarde ook tot een communicatieve waarde kunnen leiden.
Deze communicatieve winst verwijst volgens Van Hooft, Wiskerke en Brink (2007) naar de
herkenning van kernwaarden van de organisatie door alle stakeholders. Onderzoekers en
bedrijven claimen steeds vaker dat logo’s de zogeheten dragers van de kernwaarden van een
organisatie zijn. De vraag is of dit ook daadwerkelijk zo is (Van Hooft et al., 2007).

Bedrijfsidentiteit en bedrijfsimago

De identiteit van een organisatie gaat over de impressies, het imago en de personaliteit
die een organisatie presenteert tegenover haar stakeholders (Schmitt & Pan, 1994) en kan
gedefinieerd worden als hetgeen wat de leden van de organisatie zien als de centrale,
onderscheidende en langdurige kenmerken van hun organisatie (Van Riel & Van den Ban,
2001). Volgens Schmitt en Pan (1994) zijn de langdurige kenmerken van de organisatie
enerzijds te herkennen aan het organisatiebeleid en anderzijds aan de huisstijl van een
organisatie. Organisaties proberen hun identiteit over te brengen via het gedrag, de
communicatie en de symbolen van de organisatie. Deze drie componenten staan bekend als de
corporate identity-mix (Birkigt & Stadler, 1986), die richting kan geven aan de perceptie van
een organisatie.
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De perceptie die de stakeholders van een organisatie hebben, bepaalt in grote mate de
manier waarop de stakeholders omgaan met de producten en/of de diensten van een
organisatie. Om positieve attitudes van stakeholders op te wekken, kunnen organisaties ervoor
kiezen om een sterke identiteit en een sterk imago te creëren (Dowling, 1993; Van Riel, 1995;
Van Riel & Balmer, 1997). Het is volgens Christensen en Askegaard (1999) noodzakelijk om
een onderscheid te maken tussen de termen bedrijfsimago en bedrijfsidentiteit om een
succesvollere organisatie te creëren. Margulies (1977) beschreef in zijn onderzoek de
bedrijfsidentiteit als alle manieren waarop een organisatie zichzelf presenteert aan haar
doelgroepen. Daartegenover wordt het bedrijfsimago gezien als de manier waarop al deze
doelgroepen de organisatie waarnemen. Het doel van een organisatie draait om het zoveel
mogelijk overeen laten komen van het bedrijfsimago met de bedrijfsidentiteit (Christensen &
Askegaard, 1999). Eerder onderzoek heeft ondervonden dat een gunstige identiteit en een
gunstig imago ten opzichte van een organisatie kan leiden tot betere prestaties van de
organisatie (Margulies, 1977; Simões et al., 2005). Zo beweerde Margulies (1977) dat er een
positief verband bestaat tussen een goed ontworpen identiteit van een organisatie en de
verkoopcijfers. Door een verhoogde winst zal de onderneming succesvoller zijn (Simões et
al., 2005).

Bedrijfsidentiteit communiceren

De identiteit van een organisatie kan worden gecommuniceerd door middel van een
logo (Dowling, 2001). De zogeheten visuele identiteit van een organisatie kan mogelijk een
reflectie van de organisatiecultuur en de kernwaarden zijn. De stakeholders herkennen een
organisatie vaak aan de hand van een specifieke organisatiecultuur en de kernwaarden (Carter,
1982; Dowling, 2001; Melewar & Saunders, 1999, 2000; Olins, 1990; Pilditch, 1970). In de
maatschappij heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het belang van logo’s. Danesi
(2006) beschreef een verandering in de maatschappij met betrekking tot de plaatsing van
logo’s. Terwijl het tot aan de jaren 70 gebruikelijk was om het logo van een organisatie extern
niet te tonen, worden logo’s tegenwoordig juist zoveel mogelijk expliciet getoond, zowel met
behulp van de interne als de externe communicatie (Danesi, 2006). Een logo kan namelijk een
symbolische functie hebben, waarbij zowel het visuele als het tekstuele aspect van een logo de
kernwaarden van een organisatie uitdraagt (Olins, 1990; Ind, 1997; Hatch & Schultz, 1997;
Van Riel & Balmer, 1997; Urde, 2003). Van Grinsven en Das (z.j.) bevestigen deze aanname
met de bewering dat logo’s inderdaad functioneren als identificatiesymbool voor organisaties.
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Christensen en Askegaard (1999) verwachten tevens dat organisaties hun activiteiten in de
toekomst steeds meer zullen richten op culturele symboliek, omdat het belang van het
communiceren van de bedrijfsidentiteit steeds groter wordt. Naar aanleiding van deze
aanname zijn er verscheidene onderzoeken gewijd aan de economische waarde,
communicatieve waarde en de effectiviteit van logo’s van organisaties (Van Riel & Van den
Ban, 2001; Buttle & Westoby, 2006; Danesi, 2006; Christensen & Askegaard, 1999). Van
Riel en Van den Ban (2001) ondervonden dat een bedrijfslogo van grote communicatieve
waarde kan zijn met betrekking tot de waardering van de consumenten, wanneer het
bedrijfslogo vernieuwd werd. Bij het nieuwe logo bleken de proefpersonen een positievere
attitude jegens het logo te hebben dan bij het oude logo. Het gevonden effect in dit onderzoek
gold echter alleen voor het grafische aspect van het logo. Buttle en Westoby (2006)
ondervonden onderzoeksresultaten die in strijd zijn met het onderzoek van Van Riel en Van
den Ban (2001). Buttle en Westoby (2006) vonden namelijk geen verschil in de associaties die
de proefpersonen hadden ten opzichte van zowel het oude logo als het vernieuwde logo.
Das en Van Hooft (2015) onderzochten in welke mate logo’s daadwerkelijk met
succes de kernwaarden van een organisatie communiceren. Ook keken zij naar het effect van
de mate van logoverandering op logoherkenning, logowaardering, de fit met de kernwaarden
en merkattitudes. Daarnaast werd de rol van merkbewustzijn besproken. Zij ondervonden dat
substantiële logoverandering het grootste effect had op de attitude van de consument jegens
het logo, maar de fit met de kernwaarden werd kleiner bij kleine en substantiële
logoverandering. Daarnaast bleek dat alhoewel een grotere mate van logoverandering een
negatieve invloed heeft op logoherkenning, logowaardering en de fit tussen de kernwaarden
en het bedrijfslogo, substantiële logoverandering kan leiden tot positievere merkwaardering.
Ten slotte beïnvloedde logoherkenning de merkwaardering alleen bij proefpersonen die een
hoge mate van bewustzijn van het merk hadden (Das & Van Hooft, 2015). De focus in het
onderzoek van Das en Van Hooft (2015) lag op het analyseren van de associaties die
opgeroepen werden bij de proefpersonen bij het zien van de kernwaarden en er is niet
onderzocht of de proefpersonen uit zichzelf de kernwaarden van de organisatie konden
noemen aan de hand van het bedrijfslogo. In dit onderzoek zal er verder geanalyseerd worden
of het bedrijfslogo de kernwaarden van een organisatie expliciet kan communiceren.
Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten van Das en Van Hooft (2015) tegenstrijdig met
de bevindingen uit het onderzoek van Van Hooft, Wiskerke en Brink (2007). Uit dit
onderzoek bleek dat er geen verband bestaat tussen de herkenning van kernwaarden van een
organisatie en de associaties van de proefpersonen aan de hand van het bedrijfslogo. Ten
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slotte is uit andere verschillende onderzoeken gebleken dat logo’s – als visuele en tekstuele
stimuli – juist kunnen bijdragen aan positieve attitudes tegenover een merk (Henderson &
Cote, 1998; Van Riel & Van den Ban, 2001; Henderson et al., 2003).

Het mere exposure effect

Het herhaaldelijk blootstellen van consumenten aan visuele en tekstuele stimuli van
logo’s kan leiden tot positieve attitudes jegens zowel het logo als het merk, omdat
consumenten dan vertrouwd raken aan het logo of het merk (Zajonc, 1968). Meerdere
onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Bornstein (1989) en Zajonc (1968) beweren
dat het mere exposure effect optreedt wanneer iemand herhaaldelijk wordt blootgesteld aan
een bepaalde stimulus. Dit effect kan echter geheel buiten het bewustzijn optreden, wat
betekent dat de stimulus niet expliciet, maar juist impliciet functioneert bij het mere exposure
effect (Bornstein & d’Agostino, 1992). Het subliminale mere exposure effect houdt in dat
onder de bewustzijnsgrens van een persoon iets herhaaldelijk getoond wordt. Het originele
mere exposure effect treedt boven de bewustzijnsgrens van een persoon op. De onderzoeken
van Bornstein (1989) en Bornstein en d’Agostino (1992) tonen aan dat subliminale mere
exposure effecten aanzienlijk sterker zijn dan het originele mere exposure effect. Dit zou
kunnen impliceren dat het bewust waarnemen van de inhoud van de stimulus het mere
exposure effect juist onderdrukt. Bornstein (1989) stelt in zijn onderzoek dat er een
tegengestelde relatie bestaat tussen het waarnemen van een stimulus en de grootte van het
mere exposure effect. De merkbekendheid bij de consument zou door het mere exposure
effect een belangrijke rol kunnen spelen bij de attitude van de consument jegens het merk. Bij
een merk wat bekend is voor de consument zou de attitude jegens het merk positiever kunnen
zijn dan bij een onbekend merk. Zonder bewuste waarneming van het merk door de
consument, is het voor een bedrijf niet effectief om te streven naar positieve attitudes jegens
het merk (Rossiter et al., 1991). Naar aanleiding van het mere exposure effect kan het voor
bedrijven erg waardevol zijn om de merkbekendheid te vergroten onder de consument. De
merkbekendheid zou namelijk kunnen bijdragen aan een positievere attitude van de
consument jegens het merk en het logo.
Logo’s als dragers van kernwaarden
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Een ander belangrijk thema dat in meerdere onderzoeken besproken wordt, is de
communicatieve waarde van logo’s en of logo’s daadwerkelijk de functie hebben van drager
van de kernwaarden van een organisatie. De visie van een organisatie en haar unieke cultuur
zijn de belangrijkste kenmerken van de identiteit van een organisatie (Harris & Chernatony,
2001). Zij stellen dat elke organisatie kernwaarden heeft die uniek zijn en dat het van belang
is om de beoogde kernwaarden uit te dragen naar de stakeholders, bijvoorbeeld door middel
van het bedrijfslogo. Uit onderzoek van Van Hooft, Wiskerke en Brink (2007) is echter
gebleken dat de kernwaarden van een organisatie die toegeschreven waren aan het logo van
de organisatie niet overeenkwamen met de kernwaarden die de respondenten noemden. Dit
onderzoek werd uitgevoerd voor drie bestaande logo’s en de merkbekendheid werd niet als
factor meegenomen. Recentelijk is in een soortgelijk onderzoek opnieuw onderzocht of logo’s
eventueel de drager van kernwaarden van organisaties kunnen zijn. Das en Van Hooft (2015)
ondervonden dat de associaties die de respondenten noemden bij de logo’s vaker betrekking
hadden op het product achter het merk. Daarom is het relevant om te onderzoeken of de
merkbekendheid invloed kan hebben op het uitdragen van de kernwaarden specifiek door
middel van een bedrijfslogo.
Daarnaast is het van belang om de herkenning van de kernwaarden te onderzoeken,
vanwege de rol die het mere exposure effect zou kunnen hebben bij de herkenning van
merken en logo’s. De vraag is of de consument de kernwaarden van een organisatie beter
herkent en kan benoemen aan de hand van het logo wanneer het merk bekend is bij de
consument dan wanneer het merk onbekend is bij de consument. Het kennen van een merk
zou invloed kunnen hebben op het herkennen van de kernwaarden van het merk in het logo.
Naar verwachting zullen de kernwaarden van het merk beter overgebracht worden door het
logo wanneer het merk wordt herkend door de consument, dan wanneer het merk niet wordt
herkend.
Kortom, verschillende onderzoeken (Van Riel en Van den Ban, 2001; Buttle &
Westoby, 2006) hebben zich gewijd aan de communicatieve waarde van vernieuwde
bedrijfslogo’s met betrekking tot de logo- en merkattitudes van de consumenten. In dit
onderzoek wordt specifiek gekeken naar logo- en merkattitudes van de consumenten jegens
logo’s van bekende en onbekende merken om de factor merkbekendheid te toetsen. Er is nog
niet eerder onderzocht of merkbekendheid een effect zou kunnen hebben op de herkenning
van de kernwaarden uit een bedrijfslogo en de logo- en merkattitudes van de consumenten.
Hieruit vloeit de vraag voort of er een verschil bestaat in de relatie tussen de
merkbekendheid en de mate waarin de kernwaarden van de organisatie in het logo herkend
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worden. Daarnaast wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen de merkbekendheid en de
attitude jegens het logo en de attitude jegens het merk. Om de factor merkbekendheid te
onderzoeken met betrekking tot de herkenning van de kernwaarden en de logo- en
merkattitudes, zijn er drie hypothesen (H1, H2 en H3) opgesteld:
H1: Het kennen van een merk heeft een positieve invloed op het herkennen van
kernwaarden van het merk in het logo.
H2: Het kennen van een merk heeft een positieve invloed op de attitude jegens het
logo.
H3: Het kennen van een merk heeft een positieve invloed op de attitude jegens het
merk.
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Methode

Materiaal

Voor de uitvoering van het experiment werden vragenlijsten ontworpen voor twee
verschillende versies. De eerste versie bevatte vragen die betrekking hadden op het bekende
en tevens Nederlandse merk FrieslandCampina en het bijbehorende logo en de tweede versie
bevatte vragen die betrekking hadden op het onbekende en tevens buitenlandse merk Parmalat
en hun logo’s. De factor bekend/onbekend was het enige punt waarop de twee versies
verschilden; voor de rest waren deze identiek. Voor dit experiment zijn er twee logo’s
gebruikt, namelijk het bedrijfslogo van FrieslandCampina en het bedrijfslogo van Parmalat
(FrieslandCampina, 2009; Parmalat, z.j.). FrieslandCampina is een Nederlands zuivelbedrijf
en Parmalat is een Italiaanse zuivel- en voedselmultinational. In figuur 1 en 2 zijn de
bedrijfslogo’s van FrieslandCampina en Parmalat geïllustreerd.

Figuur 1. Bedrijfslogo FrieslandCampina (FrieslandCampina, 2009)

Figuur 2. Bedrijfslogo Parmalat (Parmalat, z.j.)
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De logo’s werden zorgvuldig uitgekozen aan de hand van enkele criteria die opgesteld
zijn door de onderzoekers zelf. De criteria zijn geordend van meest belangrijk naar minst
belangrijk:
1. Alle logo’s bevatten visuele kenmerken, tekstuele kenmerken en kleur;
2. Alle organisaties hebben expliciet op hun website beschreven wat hun kernwaarden
zijn en hoe deze gekoppeld zijn aan het logo (zie Appendix A);
3. De bekende organisatie is genoemd op minstens één lijst op een ranking website zoals
de Ranking the Brands (2014) website;
4. Een organisatie is actief in Nederland en de andere organisatie is actief in het
buitenland;
5. Geen enkel merk mag gericht zijn op een bepaald geslacht, dat wil zeggen dat de
merken geslachtsneutraal zijn;
6. Beide organisaties opereren in dezelfde sector;
7. De organisaties zijn actief in een sector waarin producten gemaakt worden in de
categorie lage betrokkenheid. Deze producten worden ook wel low involvement
producten genoemd (Rossiter et al., 1991).
8. De logo’s van de organisaties hebben evenveel kernwaarden gekoppeld aan het logo.
Een afwijking van één kernwaarde minder of meer is echter wel toegestaan.
Een belangrijk criterium dat werd gehandhaafd bij het uitkiezen van de logo’s, is de
expliciete vermelding van de koppeling van de kernwaarden aan de logo’s van de organisaties
op hun website (zie Appendix A). In tabel 1 en 2 zijn de kernwaarden gekoppeld aan het logo
per organisatie weergegeven, die expliciet vermeld zijn op de website van de organisatie.
Tabel 1 geeft de Nederlandse organisatie FrieslandCampina weer en tabel 2 geeft de
buitenlandse organisatie Parmalat weer. Beide organisaties hebben hun kernwaarden in het
Engels vermeld op hun website. In de tabellen zijn zowel de kernwaarden in de Engelse taal
als de kernwaarden vertaald naar de Nederlandse taal beschreven.
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Tabel 1. Overzicht van de kernwaarden van FrieslandCampina (FrieslandCampina, 2009)
Kernwaarden

Kernwaarden FrieslandCampina (NL)

FrieslandCampina (EN)
Fascination

Fascinatie [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Togetherness

Samenhorigheid [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Transformation

Transformatie [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Tabel 2. Overzicht van de kernwaarden van Parmalat (Parmalat, z.j.)
Kernwaarden Parmalat

Kernwaarden Parmalat (NL)

(EN)
Protection

Bescherming [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Connected with nature

Verbonden met de natuur [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Innovation

Innovatie [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Creativity

Creativiteit [Vertaald door: Jafarpour, S.]

Om de merkbekendheid in dit onderzoek te toetsen, werd aan de hand van criteria 3 en
4 een selectie gemaakt voor de bekende merken die werden gebruikt voor dit onderzoek.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Ranking the Brands website (2014), waar
FrieslandCampina vermeld wordt op de vierde plaats in de lijst van Nederlandse bedrijven
met de beste reputatie. Hieruit vloeide de aanname voort dat FrieslandCampina een bekend
merk is in Nederland. Voor de selectie van een onbekend merk voor dit onderzoek werd
bewust gekozen voor het buitenlandse merk Parmalat die in dezelfde sector opereert als
FrieslandCampina, omdat de kans groot geacht werd dat dit merk in Nederland als onbekend
beschouwd zal worden. Parmalat is tevens niet opgenomen in zowel de lijst met de 50 meest
waardevolle Nederlandse merken op de website van Quote (2015) als de lijst van de Ranking
the Brands website (2014) met internationale bedrijven met de beste reputatie. Dit bevestigde
de aanname dat Parmalat als onbekend merk beschouwd zou worden door de proefpersonen.
Een ander belangrijk criterium dat toelichting vereist, is de mate van betrokkenheid
zoals die bij punt 6 besproken is. De mate van betrokkenheid bepaalt in grote mate de
complexiteit of eenvoud van attitudes die gevormd en gehouden worden tegenover een merk
of product. Betrokkenheid wordt door Rossiter, Percy en Robert (1991) gedefinieerd als het
(koop)risico, waargenomen door de typische consument van de doelgroep. De Rossiter-Percy
Grid maakt een onderscheid tussen lage en hoge betrokkenheid. Een typische consument van
de betreffende doelgroep kan bijvoorbeeld een persoon zijn die een product of merk gebruikt
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zonder daar goed over nagedacht te hebben. Deze persoon beschouwt het waargenomen
kooprisico laag en hierbij wordt er gesproken over lage betrokkenheid. Een ander voorbeeld
betreft een persoon die al jaren trouw is aan een bepaald merk na een weloverwogen keuze
over het merk. Deze persoon beschouwt het waargenomen kooprisico hoog en hierbij wordt er
gesproken over hoge betrokkenheid (Rossiter et al., 1991).

Om te controleren of het materiaal geschikt zou zijn voor het experiment, is er een pretest uitgevoerd onder 31 Nederlandse respondenten. De pre-test bestond uit twee vragen die
aan de respondenten voorgelegd werden: “Kent u dit merk?” en “Bent u bekend met dit
merk?”. De vragen konden enkel met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord worden. De pre-test is
uitgevoerd om uit te wijzen of het bekende en het onbekende merk daadwerkelijk als
respectievelijk bekend en onbekend beschouwd werden door de respondenten. Uit de pre-test
bleek dat 100% (n = 31) van de Nederlandse respondenten het bekende merk
FrieslandCampina kenden. Voor het onbekende merk Parmalat gold dat 3% (n = 30) bekend
was met het merk Parmalat.

Proefpersonen

De vragenlijst is verspreid onder 97 proefpersonen. Om mee te kunnen doen aan dit
onderzoek, werd door de onderzoekers zelf een aantal criteria opgesteld. Zo moesten de
proefpersonen de Nederlandse nationaliteit hebben en een leeftijd van 16 jaar of ouder. Er is
voor deze criteria gekozen, zodat de resultaten van dit onderzoek gegeneraliseerd kunnen
worden over de Nederlandse consument. Achteraf zijn er 67 proefpersonen geselecteerd die
aan de opgestelde criteria voldeden. Van deze proefpersonen was de gemiddelde leeftijd
33.31 (SD = 15.16, range = 17 t/m 63). Uit een t-toets van Leeftijd bleek er geen significant
verschil te zijn tussen de versie bekend en de versie onbekend wat betreft de leeftijd van de
proefpersonen (t (65) = .77, p = .447).
Wat betreft het geslacht van de proefpersonen bleek dat in totaal 72% (n = 48) van de
proefpersonen vrouw was en 28% (n = 19) man. Uit een χ2-toets tussen Versie en Geslacht
bleek geen significant verband te bestaan (χ2 (1) = .68, p = .411).
Voor het opleidingsniveau gold dat in totaal, op 3 proefpersonen na, iedereen tertiair
onderwijs volgde of dat op dit moment nog steeds volgt. De overige 3 proefpersonen volgen
of volgden secundair onderwijs. Van alle proefpersonen die tertiair onderwijs volgen of
volgden, gaf het merendeel aan van wetenschappelijk niveau te zijn, namelijk 49% (n = 33)
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van de proefpersonen. Uit de overige proefpersonen die tertiair onderwijs volgen of volgden,
bleek dat 12% (n = 8) een mbo-niveau had en 34% (n = 23) een hbo-niveau. Uit een χ2-toets
tussen Versie en Opleidingsniveau bleek geen significant verband te bestaan (χ2 (3) = 1.14, p
= .767).
Kortom, uit zowel de t-toets voor leeftijd en beide χ2-toetsen voor geslacht en
opleidingsniveau is gebleken dat de groepen homogeen zijn. Hierdoor kunnen de twee
groepen (versie bekend merk en versie onbekend merk) in dit onderzoek vergeleken worden
met betrekking tot de afhankelijke variabelen van dit onderzoek en kunnen er vervolgens
concluderende uitspraken gedaan worden.

Onderzoeksontwerp

Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een 2x1-tussenproefpersoonontwerp met
een post-test only design. Hierbij is de merkbekendheid (bekend versus onbekend) de
experimentele onafhankelijke variabele. De afhankelijke variabelen bestaan uit de herkenning
van de kernwaarden, de attitude jegens het logo en de attitude jegens het merk. Er is gekozen
voor een tussenproefpersoonontwerp, zodat er geen bias ontstaat onder de proefpersonen met
betrekking tot de merkbekendheid.

Instrumentatie

Ten eerste werden twee controlevragen opgenomen in de vragenlijst die aan de
proefpersonen zijn voorgelegd om te bepalen of de proefpersonen de merken herkennen of
niet. De controlevragen luidden als volgt: “Kent u dit merk?” en “Bent u bekend met dit
merk?”. De originele logo’s van de twee merken zijn bij de controlevragen geplaatst. Hierna
zijn de drie afhankelijke variabelen, bestaande uit de herkenning van de kernwaarden, de
attitude jegens het logo en de attitude jegens het merk, getoetst aan de hand van enkele vragen
(zie volledige vragenlijst: Appendix B).
Om te toetsen in hoeverre de herkenning van de kernwaarden overgebracht wordt door
middel van het logo, zijn er verschillende vragen gesteld aan de proefpersonen. Ten eerste een
open vraag: “Welke associaties roept het [merknaam] logo bij u op?”. Deze open vraag is
gebaseerd op het onderzoek van Van Hooft, Wiskerke en Brink (2007). Na afloop van het
onderzoek is er op basis van de antwoorden van de respondenten een synoniemenlijst
samengesteld voor de genoemde kernwaarden, zodat de synoniemen van de kernwaarden als
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goede antwoorden meegerekend werden (zie Appendix C). Deze synoniemen zijn van de
website synoniemen.net (2017) gehaald. Ten tweede is er een fitvraag in de vragenlijst
opgenomen, waarbij de proefpersonen aan de hand van een zevenpunts Likertschaal de mate
waarin ze een beoogde kernwaarde vonden passen bij het logo van de organisatie konden
aanvinken. De fitvraag is gebaseerd uit eerder onderzoek van Das en Van Hooft (2015) en
luidt als volgt: “In hoeverre vindt u deze kernwaarden bij dit logo passen?”. Bij deze vraag
werden de beoogde kernwaarden van de betreffende organisatie onder elkaar weergegeven en
liep de schaal van helemaal niet tot helemaal wel (zie Appendix B). De betrouwbaarheid van
de zevenpunts Likertschaal is getoetst met behulp van de Cronbach’s alpha. Voor
FrieslandCampina gold dat de betrouwbaarheid van de herkenning van de kernwaarden
onvoldoende was: α = .59. Voor Parmalat gold hetzelfde: de betrouwbaarheid van de
herkenning van de kernwaarden was onvoldoende: α = .06. Het verwijderen van een of
meerdere items had in dit geval geen positieve invloed op de Cronbach’s alpha. De
Cronbach’s alpha bleef onvoldoende.
Om de attitude jegens het logo te toetsen, is er een gesloten vraag opgenomen in de
vragenlijst die gebaseerd is op bestaand onderzoek van Bergkvist en Langer (2015). Voor
deze gesloten vraag werden vijf items gebruikt, die gebaseerd zijn op onderzoek van Simonin
en Ruth (1998). De gesloten vraag luidde als volgt: “Wat vindt u van het [merknaam] logo?”.
Per item zijn er vijf zevenpunts semantische differentiaalschalen gebruikt (zie Appendix B).
De polariteit van de items 2, 4 en 5 is omgezet om de betrouwbaarheid ‘attitude jegens het
logo’ te kunnen meten. Om een voorbeeld te geven, was een van de zevenpunts semantische
differentiaalschalen: spreekt mij erg aan – spreekt mij totaal niet aan. De betrouwbaarheid van
de afhankelijke variabele attitude jegens het logo was in eerste instantie onvoldoende: α = .32.
Er is besloten om de items 2 (heel leuk – totaal niet leuk), 4 (zeer interessant – zeer
oninteressant) en 5 (roept hele positieve associaties op – roept hele negatieve associaties op)
weg te laten. Hierdoor werd de betrouwbaarheid van de afhankelijke variabele attitude jegens
het logo goed: α = .84.
Om de attitude jegens het merk te toetsen, is dezelfde gesloten vraag gesteld aan de
proefpersonen zoals bij de gesloten vraag over het logo. De gesloten vraag luidde als volgt:
“Wat vindt u van het [merknaam] merk?” en is gebaseerd op onderzoek van Bergkvist en
Langer (2015). Net zoals bij de gesloten vraag over het logo, zijn ook bij deze vraag vijf items
gebruikt, gebaseerd op onderzoek van Simonin en Ruth (1998). Per item zijn er ook weer vijf
zevenpunts semantische differentiaalschalen gebruikt (zie Appendix B). De polariteit van de
items 2, 3 en 5 is omgezet om de betrouwbaarheid van ‘attitude jegens het merk’ te kunnen
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meten. Om een voorbeeld te geven, was een van de zevenpunts semantische
differentiaalschalen: roept hele positieve associaties op – roept hele negatieve associaties op.
De betrouwbaarheid van de afhankelijke variabele attitude jegens het merk was in eerste
instantie onvoldoende: α = .08. Er is besloten om de items 1 (zeer slecht – zeer goed), 2 (van
zeer slechte kwaliteit – van zeer goede kwaliteit) en 4 (onaantrekkelijk – aantrekkelijk) weg
te laten (zie Appendix B). Hierdoor werd de betrouwbaarheid van de afhankelijke variabele
attitude jegens het merk adequaat: α = .75.
Procedure

De vragenlijsten van zowel de pre-test als het experiment zijn digitaal via Qualtrics
verspreid. Het programma Qualtrics heeft volledig willekeurig de vragenlijsten verdeeld
onder de deelnemers van het experiment. De gemiddelde afnameduur van het experiment was
acht minuten. Alle proefpersonen zijn ofwel in het echte leven benaderd dan wel niet via
sociale mediakanalen. In de introductietekst werd medegedeeld dat deelname aan het
experiment alleen op volledig vrijwillige basis mocht gebeuren en dat er geen goede of foute
antwoorden mogelijk waren (zie Appendix B). De gegevens van dit experiment zijn
verzameld van 19 april tot en met 5 mei 2017.

Statistische toetsing
De open associaties met de logo’s van de twee merken zijn handmatig geanalyseerd
door de onderzoekers. Voor de handmatige analyse is gekeken naar de frequenties van de
associaties die een match waren met een kernwaarde van de organisatie, genoemde
synoniemen van de kernwaarden en alle overige genoemde associaties.
Om te meten of er een verschil zit in de herkenning van de beoogde kernwaarden van
de organisaties bij het bekende merk FrieslandCampina en het onbekende merk Parmalat, is er
een t-toets uitgevoerd.
Ten slotte zijn er t-toetsen uitgevoerd om te analyseren of er een verschil zit tussen het
bekende merk FrieslandCampina en het onbekende merk Parmalat wat betreft de attitude van
de proefpersonen jegens het logo en het merk.
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Resultaten
Herkenning van de kernwaarden
Uit een handmatige analyse van de onderzoekers is gebleken dat bijna alle
proefpersonen niet in staat waren om associaties met de logo’s te noemen die overeenkomen
met de juiste kernwaarden van de desbetreffende organisaties (zie tabel 3).
Tabel 3. De frequenties van de genoemde associaties door de proefpersonen (tenzij anders
aangegeven n FrieslandCampina = 144 en n Parmalat = 73): match met een kernwaarde van
de organisaties, genoemde synoniemen van de kernwaarden en alle overige genoemde
associaties
Match
Organisatie

Synoniem

Overig

Totaal

kernwaarde

FrieslandCampina

0 (0%)

0 (0%)

144 (100%)

144 (100%)

Parmalat

1 (1%)

16 (22%)

56 (77%)

73 (100%)

In het geval van het bekende merk FrieslandCampina werd er geen enkele keer een
match met de kernwaarden van de organisatie genoemd. Uit alle 144 overige associaties bleek
dat vaak een associatie met de sector ‘Zuivel’ genoemd werd waarin het merk
FrieslandCampina ondergebracht kan worden. Daarnaast noemden de proefpersonen ook vaak
associaties met betrekking tot de esthetische kenmerken van het logo of koppelden zij andere
waarden aan het merk. De proefpersonen noemden bijvoorbeeld ‘Kleurrijk’, ‘Duurzaamheid’
en ‘Koe’ bij het zien van het logo van FrieslandCampina.
Bij het logo van het onbekende merk Parmalat werd één enkele keer een match met de
kernwaarden van de organisatie genoemd. In totaal noemden enkele proefpersonen 16 keer
een synoniem van een van de kernwaarden van Parmalat. Een synoniem van ‘Verbonden met
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de natuur’ werd 15 keer genoemd en een synoniem van ‘Bescherming’ werd 1 keer genoemd.
Een associatie die het dichtst bij een perfecte match met een kernwaarde komt, was de term
‘Creatief’. Net zoals in het geval van het bekende merk FrieslandCampina bleek dat vaak een
associatie met de sector ‘Zuivel’ genoemd werd waarin ook het merk Parmalat thuishoort.
Enkele andere overige associaties die de proefpersonen noemden, waren ‘Kinderen’,
‘Voeding’ en ‘Zonnig’. Ook waren associaties met betrekking tot de esthetische kenmerken
van het logo populair, zoals de associatie ‘Kleurrijk’.
Uit een t-toets van Herkenning van de kernwaarden bleek er geen significant verschil
te zijn tussen het bekende merk FrieslandCampina en het onbekende merk Parmalat wat
betreft de herkenning van de kernwaarden aan de hand van de logo’s van de merken (t (65) =
1.87, p = .067). De gemiddelden en standaarddeviaties zijn beschreven in tabel 4.
Tabel 4. Het gemiddelde M en de daarbij horende standaarddeviatie SD van de kernwaardenfit
(tenzij anders aangegeven n FrieslandCampina = 37 en n Parmalat = 30) met het bekende
merk FrieslandCampina en het onbekende merk Parmalat (1 = past helemaal niet bij de
organisatie, 7 = past heel goed bij de organisatie)
Gemiddelde M

Standaarddeviatie SD

Bekend (FrieslandCampina)

3.57

1.15

Onbekend (Parmalat)

4.04

0.87

Versie

Attitude jegens het logo
Uit een t-toets van Attitude jegens logo bleek er geen significant verschil te zijn tussen
het bekende merk FrieslandCampina en het onbekende merk Parmalat wat betreft de attitude
jegens het logo (t (65) = .41, p = .686). De gemiddelden en standaarddeviaties zijn beschreven
in tabel 5.
Tabel 5. Het gemiddelde M en de daarbij horende standaarddeviatie SD van de gesloten
vragen (tenzij anders aangegeven n FrieslandCampina = 37 en n Parmalat = 30) met
betrekking tot de attitude jegens het logo (voorbeeld schaal: 1 = helemaal niet leuk, 7 = heel
erg leuk)
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Gemiddelde M

Standaarddeviatie SD

Bekend (FrieslandCampina)

4.01

1.09

Onbekend (Parmalat)

3.90

1.19

Versie

Attitude jegens het merk
Uit een t-toets van Attitude jegens merk bleek er geen significant verschil te zijn
tussen het bekende merk FrieslandCampina en het onbekende merk Parmalat wat betreft de
attitude jegens het merk (t (65) = 1.05, p = .298). De gemiddelden en standaarddeviaties zijn
beschreven in tabel 6.
Tabel 6. Het gemiddelde M en de daarbij horende standaarddeviatie SD van de gesloten
vragen (tenzij anders aangegeven n FrieslandCampina = 37 en n Parmalat = 30) met
betrekking tot de attitude jegens het merk (voorbeeld schaal: 1 = zeer slecht, 7 = zeer goed)
Gemiddelde M

Standaarddeviatie SD

Bekend (FrieslandCampina)

3.85

1.12

Onbekend (Parmalat)

4.13

1.06

Versie
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Conclusie en discussie

In dit onderzoek werd de merkbekendheid onderzocht met betrekking tot de herkenning van
de kernwaarden uit het bedrijfslogo en de logo- en merkattitudes van de proefpersonen jegens
het bedrijfslogo. Hierbij werd gekeken naar de factor ‘bekend merk’ versus ‘onbekend merk’
en het effect van deze factor op de herkenning van de kernwaarden, de attitude jegens het logo
en de attitude jegens het merk.

Mogelijke verklaringen en vervolgonderzoek

Herkenning van de kernwaarden
In het geval van zowel het bekende merk FrieslandCampina als het onbekende merk
Parmalat bleek dat de kernwaarden van de organisaties niet werden herkend wanneer de
onderzoekers aan de proefpersonen vroegen alle vrije associaties met het logo te benoemen.
Deze bevinding is overeenkomstig met de bevinding uit het onderzoek van Van Hooft,
Wiskerke en Brink (2007), waar de proefpersonen maar weinig kernwaarden van de
organisatie noemden wanneer er werd gevraagd naar vrije associaties met het logo. Wel
wisten de proefpersonen meer associaties te noemen bij het logo van het bekende merk
FrieslandCampina dan bij het logo van het onbekende merk Parmalat. Het is opvallend dat de
proefpersonen de sector waarin beide organisaties opereren correct wisten te benoemen. Ook
het juiste product werd als associatie genoemd. Deze bevinding is overeenkomstig met de
onderzoeksresultaten van Das en Van Hooft (2015), waaruit bleek dat de proefpersonen
associaties met het product noemden. Uit alle vrij benoemde associaties met de logo’s van
FrieslandCampina en Parmalat is gebleken dat de associaties vaak betrekking hadden op de
esthetische kenmerken van het logo. Tevens noemden de proefpersonen vaak associaties die
betrekking hadden op andere zelf bedachte waarden die zij koppelen aan de organisaties.
Daarnaast werd de (foutieve) aard van de organisatie genoemd als associatie. Ten slotte werd
bij het onbekende merk Parmalat één keer een match met een kernwaarde genoemd. Ook
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werd vaker een synoniem van een kernwaarde van de organisatie Parmalat genoemd dan bij
het bekende merk FrieslandCampina.
Wat betreft de kernwaardenfit bleek dat de merkbekendheid geen invloed had op het
herkennen van de kernwaarden in het logo. Het is opvallend dat de proefpersonen die het logo
van het onbekende merk observeerden vaker de juiste kernwaarden van de organisatie bij het
logo vonden passen dan bij het logo van het bekende merk FrieslandCampina. Dit verschil is
echter niet significant.
Dit resultaat is mogelijk te verklaren door een verschil in het aantal proefpersonen die
de bedrijfslogo’s van FrieslandCampina en Parmalat hebben gezien. In totaal hebben meer
proefpersonen de versie van de vragenlijst over het bekende merk FrieslandCampina ingevuld
dan de versie van de vragenlijst over het onbekende merk Parmalat. Deze verklaring is echter
discutabel, omdat het verschil in het aantal genoemde associaties bij de logo’s van
FrieslandCampina en Parmalat groter is dan het verschil in het aantal proefpersonen die de
verschillende versies van de vragenlijst hebben ingevuld. Een mogelijke verklaring voor het
verschil in het aantal genoemde associaties is het mere exposure effect, dat onderzocht is door
Zajonc (1968) en Bornstein (1989). Het is bekend dat het herhaaldelijk blootstellen van
consumenten aan visuele en tekstuele stimuli van logo’s kan leiden tot positieve attitudes
jegens zowel het logo als het merk (Zajonc, 1968). Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen
of het mere exposure effect ook invloed kan hebben op de frequentie van de opgeroepen
associaties bij bedrijfslogo’s. Ook zou een vervolgonderzoek over de invloed van
merkbekendheid op het aantal opgeroepen associaties kunnen gaan. Daarnaast is in dit
onderzoek de productcategorie zoals besproken door Rossiter, Percy en Robert (1991) niet als
factor getoetst. Zowel het bekende merk FrieslandCampina als het onbekende merk Parmalat
zijn actief in de zuivelsector. De zuivelsector produceert low involvement producten. Dat wil
zeggen dat het kooprisico voor de consument laag is. Vervolgonderzoek zou zich daarom
moeten richten op het mogelijke effect van het verschil in productcategorie (low involvement
versus high involvement) op de frequentie van de associaties bij bedrijfslogo’s en de
herkenning van de kernwaarden uit bedrijfslogo’s.
Als antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat
merkbekendheid geen invloed heeft op de herkenning van kernwaarden uit een logo. Tevens
wordt met deze conclusie Hypothese 1 ontkracht.

Attitude jegens het logo
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Wat betreft de attitude jegens het logo bleek dat de merkbekendheid geen invloed had
op de attitude jegens het logo. Hierbij hadden de proefpersonen een positievere attitude jegens
het logo van het bekende merk FrieslandCampina dan bij het onbekende merk Parmalat. Dit
verschil is echter niet significant en met dit resultaat wordt Hypothese 2 ontkracht.
Dit onderzoeksresultaat is in strijd met een onderzoeksresultaat van Van Riel en Van
den Ban (2001), die concludeerden dat de consument een positievere attitude jegens een
nieuw bedrijfslogo had dan jegens een oud bedrijfslogo. Dit onderzoek richtte zich echter op
logoverandering in plaats van merkbekendheid, net zoals de onderzoeken van Buttle en
Westoby (2006) en Das en Van Hooft (2015). Wel is er in dit onderzoek een overeenkomstig
resultaat gevonden met het onderzoek van Buttle en Westoby (2006), namelijk dat er geen
verschil is gevonden in de attitude jegens het logo. Das en Van Hooft (2015) ondervonden
juist dat de consument een negatievere waardering ten opzichte van het logo had.
Een mogelijke verklaring voor het gevonden onderzoeksresultaat dat de
merkbekendheid geen invloed bleek te hebben op de attitude jegens het logo is het mere
exposure effect. De onderzoeken van Bornstein (1989) en Bornstein en d’Agostino (1992)
toonden namelijk aan dat het subliminale mere exposure effect aanzienlijk sterker is dan het
originele mere exposure effect. Hierdoor is een onderdrukking van het mere exposure effect
mogelijk door het bewust waarnemen van de inhoud van de stimulus. Dit betekent met
betrekking tot de merkbekendheid dat een merk wat bekend is voor de consument juist een
positieve attitude kan onderdrukken. Als vervolgonderzoek kan er getoetst worden of er een
tegenstelde relatie bestaat tussen de merkbekendheid en het mere exposure effect.

Attitude jegens het merk
Omtrent de attitude jegens het merk bleek dat de merkbekendheid geen invloed had op
de attitude jegens het merk. Het is opvallend dat bij het onbekende merk Parmalat de
proefpersonen een positievere attitude jegens het merk hadden dan bij het bekende merk
FrieslandCampina. Ook dit verschil is echter niet significant en met dit resultaat wordt
Hypothese 3 ontkracht.
Dit onderzoeksresultaat is in strijd met een onderzoeksresultaat van Das en Van Hooft
(2015), die een positievere merkwaardering ondervonden onder de proefpersonen. Dit
onderzoek werd echter getoetst op logoverandering en niet op merkbekendheid. Verschillende
andere onderzoeken (Henderson & Cote, 1998; Van Riel & Van den Ban, 2001; Henderson et
al., 2003) trokken de conclusie dat logo’s kunnen bijdragen aan positieve attitudes tegenover
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een merk. Deze onderzoeken hebben echter niet de merkbekendheid getoetst, zoals dat in dit
onderzoek wel is gedaan.
Net zoals bij het onderzoeksresultaat van de variabele attitude jegens het logo, kan het
mere exposure effect een mogelijke verklaring zijn voor het onderzoeksresultaat van de
attitude jegens het merk. Alhoewel het verschil niet significant is, hadden de proefpersonen in
dit onderzoek een positievere attitude jegens het merk bij het onbekende merk Parmalat dan
bij het bekende merk FrieslandCampina. Dit zou kunnen betekenen dat er een tegengesteld
effect heeft opgetreden tussen merkbekendheid en het mere exposure effect. Ook is het
mogelijk dat het subliminale mere exposure effect ertoe heeft geleid dat enkele proefpersonen
het onbekende merk Parmalat onbewust eerder als stimulus hebben waargenomen.
Een mogelijk vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een andere onderzoeksmethode.
Er zou bijvoorbeeld een merk verzonnen kunnen worden met een bijpassend logo om het
subliminale mere exposure effect uit te sluiten.

Beperkingen huidig onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen die in vervolgonderzoek met een
verbeterde methode opgelost zouden kunnen worden. Ten eerste lijken de logo’s van
FrieslandCampina sterk op elkaar. Er is in dit onderzoek gekozen voor twee merken met
logo’s die zowel visuele als tekstuele kenmerken hebben. In het geval van de logo’s van
FrieslandCampina en Parmalat bevatten beide logo’s ook dezelfde kleurkenmerken, op de
rode kleur in het logo van FrieslandCampina na. Het is mogelijk dat de gelijkenis tussen de
twee logo’s een invloed heeft gehad op de onderzoeksresultaten. Het is nog onbekend of de
onderzoeksresultaten overeen zullen komen bij een aangepaste methode met logo’s die
minder sterk op elkaar lijken.
Daarnaast is het niet bekend of de genoemde associaties door de proefpersonen
daadwerkelijk opgeroepen werden door het logo. Bij het bekende merk FrieslandCampina zou
het mogelijk kunnen zijn dat de proefpersonen de associaties met het product hebben
genoemd. In vervolgonderzoek zou er specifieker gevraagd kunnen worden naar associaties
met betrekking tot het logo. Ook is het mogelijk dat de proefpersonen dankzij positieve of
juist negatieve ervaringen met het bekende merk FrieslandCampina vooraf al bepaalde
associaties hadden met het merk die gereflecteerd werden op het logo. Er zou in
vervolgonderzoek getoetst kunnen worden wat de invloed is van eventuele eerdere ervaringen
met het bekende merk.
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Ook is er in dit onderzoek uitsluitend gebruik gemaakt van merken van low
involvement producten. Dit betekent dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over
merken met een andere productcategorie. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op
merken van uitsluitend high involvement producten of er kan juist een vergelijkend onderzoek
gedaan worden tussen merken van low involvement producten en merken van high
involvement producten.
Ten slotte is er slechts één bekend merk en één onbekend merk gebruikt om de
merkbekendheid te toetsen. In eerste instantie zou de merkbekendheid getoetst worden aan de
hand van twee bekende (FrieslandCampina en KPN) en twee onbekende merken (Parmalat en
Verizon). Doordat de betrouwbaarheid van de variabelen attitude jegens het merk en attitude
jegens het logo onvoldoende was bij KPN en Verizon, is besloten om deze merken niet mee te
nemen in de resultaten. De generalisatie naar bekende en onbekende merken kan hierdoor in
twijfel getrokken worden. In vervolgonderzoek zou er beter nagedacht kunnen worden over
de representativiteit van de gekozen merken door bijvoorbeeld meer dan één bekend en één
onbekend merk te gebruiken.

Maatschappelijke implicaties van dit onderzoek

Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de kennis van organisaties wat betreft
de merkbekendheid. De factor merkbekendheid was nog niet eerder besproken in de
wetenschappelijke literatuur. Naar aanleiding van dit onderzoek kan er echter geconcludeerd
worden dat de communicatieve waarde van logo’s ten opzichte van de herkenning van de
kernwaarden en de logo- en merkattitudes van de consument beperkt is gebleken. Ook was er
nog niet eerder een model gecreëerd voor de selectiecriteria van logo’s in onderzoeken naar
de communicatieve waarde van logo’s. In het vervolg zouden onderzoekers op basis van deze
selectiecriteria meer modellen kunnen creëren om de representativiteit van bedrijfslogo’s in
dit onderzoeksgebied te waarborgen.
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Appendix

Appendix A: screenshots van de websites van FrieslandCampina en Parmalat

FrieslandCampina

Figuur 3. Screenshot van de website van FrieslandCampina (FrieslandCampina, 2009)

Parmalat
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Figuur 4. Screenshot van de website van Parmalat (Parmalat, z.j.)
Appendix B: volledige vragenlijst experiment

Versie bekend

Beste deelnemer,

Fijn dat u wilt deelnemen aan ons onderzoek naar logo's. Deelname aan dit onderzoek duurt
ongeveer 5 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor
dit onderzoek van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. De enquête bestaat uit drie onderdelen: eerst krijgt u vragen met
betrekking tot de visuele kenmerken van twee merken, vervolgens mag u twee merken
beoordelen en als laatste stellen wij u nog een aantal persoonlijke vragen. Ten slotte willen
wij mededelen dat er geen foute antwoorden mogelijk zijn en dat teruggaan naar de vorige
vraag niet mogelijk is bij deze enquête. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Yannick Gloudi
Sherri Jafarpour
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Hannah Kollotzek
Annika Naus
Merle Post

1. Bent u bekend met dit merk?
 Ja
 Nee

2. Welke associaties roept het FrieslandCampina logo voor u op? (Noem er zoveel mogelijk
op)

3. In hoeverre vindt u deze kernwaarden bij dit logo passen?
Helemaal niet (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Helemaal wel (7)















Saamhorigheid (2) 



























Fascinatie (1)

Transformatie (3)

4. Wat vindt u van het merk FrieslandCampina?
1 2 3 4 5 6 7
Zeer slecht - Zeer goed
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Kwalitatief zeer goed - Kwalitatief zeer slecht

      

Spreekt mij erg aan - Spreekt mij totaal niet aan       
Zeer onaantrekkelijk - Zeer aantrekkelijk

      

Zeer waardevol - Totaal niet waardevol

      

5. Wat vindt u van het FrieslandCampina logo?
1 2 3 4 5 6 7
Zeer slecht - Zeer goed (1)

      

Heel leuk - Totaal niet leuk (2)

      

Zeer onaantrekkelijk - Zeer aantrekkelijk (3)

      

Zeer interessant - Zeer oninteressant (4)

      

Roept hele positieve associaties op - Roept hele negatieve associaties

      

op (5)

6. Bent u bekend met dit merk?
 Ja
 Nee

7. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
8. Wat is uw leeftijd?

9. Wat is uw nationaliteit?
 Nederlandse
 Engelse
 Duitse
 Anders, namelijk …

10. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?
 Middelbare school
 MBO
 HBO
 WO
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Versie onbekend

Beste deelnemer,

Fijn dat u wilt deelnemen aan ons onderzoek naar logo's. Deelname aan dit onderzoek duurt
ongeveer 5 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor
dit onderzoek van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. De enquête bestaat uit drie onderdelen: eerst krijgt u vragen met
betrekking tot de visuele kenmerken van twee merken, vervolgens mag u twee merken
beoordelen en als laatste stellen wij u nog een aantal persoonlijke vragen. Ten slotte willen
wij mededelen dat er geen foute antwoorden mogelijk zijn en dat terug gaan naar de vorige
vraag niet mogelijk is bij deze enquête. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Yannick Gloudi
Sherri Jafarpour
Hannah Kollotzek
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Annika Naus
Merle Post

1. Herkent u dit merk?
 Ja
 Nee

2. Welke associaties roept het Parmalat logo voor u op? (Noem er zoveel mogelijk op)

3. In hoeverre vindt u deze kernwaarden bij dit logo passen?
Helemaal niet

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Helemaal wel

(1)

(7)

Bescherming (1)















Verbondenheid met de















Innovatie (3)















Creativiteit (4)















natuur (2)

4. Wat vindt u van het merk Parmalat?
1 2 3 4 5 6 7
Zeer slecht - Zeer goed (1)

      

Kwalitatief zeer goed - Kwalitatief zeer slecht (2)

      

Spreekt mij erg aan - Spreekt mij totaal niet aan (3)       
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Zeer onaantrekkelijk - Zeer aantrekkelijk (4)

      

Zeer waardevol - Totaal niet waardevol (5)

      

5. Wat vindt u van het Parmalat logo?
1 2 3 4 5 6 7
Zeer slecht - Zeer goed (1)

      

Heel leuk - Totaal niet leuk (2)

      

Zeer onaantrekkelijk - Zeer aantrekkelijk (3)

      

Zeer interessant - Zeer oninteressant (4)

      

Roept hele positieve associaties op - Roept hele negatieve associaties

      

op (5)

6. Bent u bekend met dit merk?
 Ja
 Nee

7. Wat is uw geslacht?
 Man
 Vrouw
8. Wat is uw leeftijd?

9. Wat is uw nationaliteit?
 Nederlandse
 Engelse
 Duitse
 Anders, namelijk …

10. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?
 Middelbare school
 MBO
 HBO
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Appendix C: synoniemenlijst (synoniemen.net, 2017)

Tabel 7. De synoniemen van de kernwaarden van FrieslandCampina (Synoniemen.net, 2017)
Kernwaarde

Synoniemen

Fascinatie

Betovering, begoocheling, fixatie

Saamhorigheid

Verbondenheid, band, solidariteit

Transformatie

Verandering, vervorming, omzetting,
omvorming, gedaanteverandering,
gedaanteverwisseling, herschepping

Tabel 8. De synoniemen van de kernwaarden van Parmalat (Synoniemen.net, 2017)
Kernwaarde

Synoniemen

Bescherming

Begunstiging, bevoordeling, bevordering,
34

patronaat, verdediging, bekleding, kap,
mantel, omhulsel, pantser, scherm,
beschutting, dekking, hoede, zorg,
beveiliging, protectie
Verbonden met de natuur

Moeder Natuur, buitenleven, land,
natuurschoon, vrije natuur

Innovatie

Nieuwigheid, noviteit, nieuwtje, novelty,
novum, snufje, uitvinding, vinding,
vernieuwing, hernieuwing

Creativiteit

Artisticiteit, inventiviteit,
oorspronkelijkheid, originaliteit,
scheppingskracht, scheppingsvermogen,
verbeeldingskracht, vindingrijkheid
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