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INLEIDING 

 

Het is voor bedrijven van vitaal belang om zich te differentiëren van concurrenten (Lebar 

et al., 2005). Niettegenstaande dit gegeven, stellen bedrijven vast dat het steeds moeilijker wordt 

om hun eigen producten te onderscheiden van deze van de concurrentie (Bengtsson & Servais, 

2005). Om zich toch van hun concurrenten te kunnen differentiëren, focussen bedrijven zich 

meer op hun merk (Bengtsson & Servais, 2005). Meer nog, ze wenden zich ook tot andere 

merken en gaan er allianties mee aan. Dit fenomeen van co-branding (ook wel merkallianties 

genoemd) wordt veelvuldig toegepast in zowel consumenten- als industriële markten (Bengtsson 

& Servais, 2005) en wordt steeds populairder (Chang, 2009) wat de toegenomen aandacht ervoor 

(Bouten, Snelders, & Hultink, 2011) getuigt. Deze populariteit kan naast het potentieel om de 

gepercipieerde differentiatie te verhogen (Lebar et al., 2005) ook toegeschreven worden aan de 

talrijke andere voordelen die co-branding met zich mee kan brengen zoals de mogelijkheid om 

merkbetekenis te creëren in andere productcategorieën (zie onder andere Keller, 2008). Maar 

merkallianties kunnen ook negatieve gevolgen hebben (Janiszewski en van Osselaer, 2000; 

Keller, 2008; Lebar et al., 2005). Ze zijn dus niet steeds succesvol, ze falen ook (Grossman, 

1997). Essentieel om de kans op falen tot een minimum te herleiden is het selecteren van de 

juiste partner (Kumar, 2005). In dat selectieproces zou naast de mogelijkheid van de partner om 

kwaliteitssignalen uit te sturen (Rao & Ruekert, 1994), vooral de fit tussen de twee partners een 

cruciaal criterium moeten vormen (Keller, 2008). Onderzoek in dit kader suggereert dat 

voornamelijk productfit en imago fit belangrijk zouden zijn (bijv., Baumgarth, 2004; Simonin & 

Ruth, 1998). Het begrijpen van de effecten van beide types fit is dan ook van groot belang.  

In de literatuur is reeds heel wat onderzoek gedaan rond de effecten van productfit en 

imago fit. Echter, deze studies hebben zich vooral gefocust op wat de invloed is van één van 

beide types fit afzonderlijk (bijv., Simonin & Ruth, 1998). Hierdoor is nog maar weinig geweten 

over de gecombineerde effecten van productfit en imago fit (zie Geuens, Pecheux, Vermeir, & 

Faseur, 2008; Pruppers, Ouwersloot, & Dawar, 2007). De eerste bijdrage van deze studie vormt 

dan ook het bestuderen van de gezamenlijke effecten van productfit en imago fit. Een tweede 

tekortkoming in de huidige literatuur is dat er nog maar weinig onderzoek gedaan is naar 

moderatoren in de context van merkextensies (Kim & John, 2008) en gezamenlijk adverteren 

(een co-branding strategie). Het bestuderen van de werking van potentiële moderatoren zou 

nochtans kunnen helpen om de effecten van fit te verklaren. Kim en John (2008) bijvoorbeeld 

hebben gevonden dat fit in de context van merkextensies differentiële effecten zou hebben 
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naargelang het niveau van construal level (Construal level theorie, bijv. Trope & Liberman, 

2003; 2010). Onderzoeken of construal level ook de gezamenlijke effecten van product- en 

imago fit in het kader van gezamenlijk adverteren modereert, is de tweede bijdrage van deze 

masterproef. De derde bijdrage van deze studie vormt het bestuderen van construal level als 

individueel kenmerk (zie Hong & Lee, 2010; Kim & John, 2008). Tot op heden is construal level 

immers vooral onderzocht in relatie met psychologische afstand (zie Trope & Liberman, 2010). 

Om mee te werken aan het weg werken van de hier boven aangehaalde tekortkomingen in de 

literatuur, wordt in deze masterproef onderzocht wat de effecten van productfit, imago fit, en 

construal level als individueel kenmerk zijn op de attitudes ten aanzien van de advertentie, het 

focaal merk in de merkalliantie, en de merkalliantie in een context van gezamenlijk adverteren. 

In wat volgt, wordt deze masterproef eerst gekaderd binnen de literatuur omtrent co-

branding, fit, en construal level. Eveneens wordt een theoretisch kader aangereikt waaruit 

verschillende hypotheses voortvloeien. Na de literatuur wordt dieper ingegaan op de toegepaste 

methode en de resultaten. Tot slot wordt een algemeen besluit geformuleerd. 

 

LITERATUUR 

1. Co-branding 

 

“Co-branding doet zich voor als twee of meer bestaande merken gecombineerd worden in 

een gezamenlijk product of op een bepaalde manier samen worden gemarket” (Keller, 2008, p. 

289). De definitie dat “co-branding zich voor doet wanneer twee merken bewust met elkaar 

gecombineerd worden in een marketingcontext zoals in advertenties, producten, product 

placement, en distributiekanalen” (Grossman, 1997, p. 191) sluit daar nauw bij aan. Uit beide 

definities komt naar voor dat co-branding een samenwerking inhoudt tussen twee of meer 

merken op marketinggebied. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen: samen 

een nieuw product ontwikkelen (bijv., Senseo van Philips en Douwe Egberts), fysieke 

productintegratie (bijv., Intel en computermerken), gezamenlijke promotie (bijv., McDonald’s en 

Disney), en gezamenlijk adverteren (bijv., Bacardi Rum en Coca Cola) (Washburn, Till, & 

Priluck, 2000). De laatstgenoemde co-branding strategie vormt het onderwerp van deze 

masterproef. Deze strategie en co-branding meer in het algemeen worden vaak toegepast in de 

praktijk (Bengtsson & Servais, 2005). Dit lijkt erop te wijzen dat bedrijven positieve aspecten 

verbonden zien aan het aangaan van merkallianties. Toch mag niet uit het oog verloren worden 
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dat co-branding ook nadelen met zich kan meebrengen. Op deze potentiële nadelen alsook op de 

mogelijke voordelen van co-branding wordt in het volgende punt dieper ingegaan.  

 

1.1 Voor- en nadelen van co-branding 

 

Het gegeven dat het van cruciaal belang is om zich van andere merken en concurrenten te 

onderscheiden (Lebar et al., 2005), vormt één van de redenen voor bedrijven om co-branding te 

gebruiken. De vraag die dan gesteld kan worden, is: kan co-branding ook effectief zorgen voor 

differentiatie? De bevinding van Lebar et al. (2005) dat joint branding campagnes zouden leiden 

tot verhoogde gepercipieerde differentiatie, suggereert van wel. Ook de positieve invloed die co-

branding zou hebben op de gepercipieerde merkwaarde (ongeacht de initieel gepercipieerde 

merkwaarde; Washburn et al., 2000; 2004) en de kwaliteitsverwachtingen met betrekking tot het 

product (Janiszewski en van Osselaer, 2000), lijkt een bevestigend antwoord op de vraag. 

Daarnaast toont de bevinding van Janiszewski en van Osselaer (2000) eveneens aan dat 

merkallianties als kwaliteitssignaal kunnen fungeren (Rao & Ruekert, 1994). Een derde 

potentieel voordeel van co-branding is dat een merk beter beschermd zou zijn tegen offensieven 

van andere merken. Extensies van andere merken als reactie op een co-branded extensie (vs. 

solo-branded extensie) worden immers minder positief beoordeeld (Kumar, 2005). Verder 

zouden merkallianties ook leiden tot het proberen van producten (Janiszewski & van Osselaer, 

2000), synergiën (Chang, 2009), en een beter kenmerkenprofiel voor “composite brand 

extensions” (nl., samengestelde merkextensies of twee merken die gecombineerd worden tot een 

samengestelde merknaam voor een nieuw product; Park, Jun, & Shocker, 1996). Eveneens 

vormen het kunnen innoveren met ondersteuning van het partnermerk (Bouten et al., 2011) 

alsook het kunnen lenen van de benodigde kennis en het kunnen uitbreiden van merkbetekenis in 

gerelateerde productcategorieën (Keller, 2008) voordelen van co-branding. Keller (2008) heeft er 

daarnaast ook nog op gewezen dat door middel van co-branding waarde geleverd kan worden die 

men anders niet kan leveren, introductiekosten van nieuwe producten gereduceerd kunnen 

worden en additionele opbrengsten verkregen kunnen worden. Tenslotte zou co-branding ook 

voor positieve spillover effecten kunnen zorgen, wat in lijn ligt met de stelling van Grossman 

(1997) dat co-branding op dezelfde manier zou werken als klassieke conditionering. Deze 

spillover effecten worden gesuggereerd door de bevinding dat de attitudes ten aanzien van 

merkallianties positief gerelateerd zouden zijn aan de post-attitudes ten opzichte van de 

individuele merken (Baumgarth, 2004; Simonin & Ruth, 1998).  
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De zonet beschreven spillover effecten kunnen echter ook negatief uitdraaien voor de 

individuele merken. Hierop wijst Keller (2008) als hij het over negatieve feedback effecten heeft. 

Andere potentiële nadelen van co-branding volgens Keller (2008) zijn verlies aan controle, 

merkverwatering, gebrek aan merkfocus en duidelijkheid, en organisatorische afleiding. 

Daarnaast zou co-branding ook een negatieve impact hebben op de waargenomen kennis over en 

aanzien van merken (Lebar et al., 2005). Tot slot hebben Janiszewski en van Osselaer (2000), in 

tegenstelling tot Washburn et al. (2000, 2004), gevonden dat co-branding de waarde van merken 

kan beperken. Zo zouden individuen minder belang hechten aan een ingrediëntenmerk in de 

latere merkallianties die het aangaat, nadat ze het product van de huidige alliantie hebben ervaren 

(bijv., eten van brownie van merk X met chocoladestukjes van ingrediëntenmerk Y). Washburn 

et al. (2000) hebben er, net zoals Cornelis (2010), echter wel ook op gewezen dat het 

belangrijkste gevaar bij merkallianties de schade is die het partnermerk kan toebrengen aan de 

eigen merkwaarde.  

Samengevat, co-branding kan niet alleen voordelen, maar ook nadelen met zich 

meebrengen. Om de kans op nadelen te verkleinen en de samenwerking met het andere merk te 

doen slagen, lijkt het aangeraden om voldoende aandacht te besteden aan het selecteren van een 

goede partner (Kumar, 2005). De literatuur wijst er in dit kader op dat de fit met de 

samenwerkende partner een belangrijke factor voor succes zou zijn.  

 

1.2 Fit  

 

Keller (2008) heeft erop gewezen dat voor succesvolle co-branding “de belangrijkste 

vereiste een logische fit is tussen de merken” (p. 292-293). Ook andere onderzoekers zoals Rao 

en Ruekert (1994) en Grossman (1997) delen die mening. Deze assumptie over het belang van fit 

is reeds veelvuldig onderzocht waarbij de logische fit tussen merken enerzijds als algemene fit 

en anderzijds als specifieke vormen van fit (bijv., productfit) ingevuld is. Deze literatuur wordt 

hieronder in meer detail besproken. 

 

1.2.1 Algemene fit 

 

Studies die algemene fit (de mate waarin er een match is tussen de partners zonder daarbij 

een bepaalde vorm van fit te specifiëren) bestuderen, wijzen in verschillende richtingen met 

betrekking tot het belang van fit. Sommige literatuur lijkt aan te geven dat fit een rol zou spelen. 
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Zo blijkt dat fit het attribuutprofiel van een samengestelde merkextensie (Park et al., 1996) 

alsook de merkidentiteit, -betekenis, -respons, en –relatie (nl., componenten van merkwaarde) 

van non-profit organisaties in een sponsorschap context (Becker-Olsen & Hiller, 2006) zou 

versterken. Lafferty (2007; 2009) heeft daarentegen geen evidentie gevonden voor de assumptie 

dat fit belangrijk zou zijn. De attitudes ten opzichte van het merk, het algemeen gevoel ten 

opzichte van het bedrijf, en de aankoopintenties bij allianties tussen merken en goede doelen (nl., 

“cause-brand alliances”) zouden dezelfde zijn ongeacht of er fit is en dit zowel voor bekende als 

onbekende merken (Lafferty, 2007; 2009). De evidentie met betrekking tot het belang van fit is 

dus gemengd. Deze tegenstrijdige bevindingen kunnen misschien verklaard worden door de mate 

waarin individuen betrokken zijn bij hun informatieverwerking. Walchli (2007) heeft immers 

gevonden dat de relatie tussen de evaluatie van de merkalliantie enerzijds en de (in)congruentie 

tussen de samenwerkende partners in allianties anderzijds zou afhangen van de betrokkenheid bij 

het verwerken van informatie. Bij een lage betrokkenheid zou er een negatieve lineaire relatie 

bestaan tussen de evaluatie van de merkalliantie en de mate van incongruentie tussen de partners, 

terwijl bij een hoge betrokkenheid de relatie een omgekeerde U zou zijn (Walchli, 2007). Een 

andere mogelijke verklaring voor de gemengde evidentie is dat het concept algemene fit niet 

eenduidig is ingevuld over onderzoek heen. Dit betekent dat in verschillende studies andere 

types fit begrepen worden onder algemene fit. De gevonden tegenstrijdige bevindingen lijken er 

dan op te wijzen dat sommige van die specifieke vormen van fit invloed zouden uitoefenen en 

anderen niet. Deze denkpiste suggereert bijgevolg dat het beter zou zijn om de effecten van 

specifieke types fit te onderzoeken om zo te kunnen bepalen welke fitvormen belangrijk zijn 

voor het slagen van merkallianties. 

 

1.2.2 Specifieke vormen van fit: productfit en imago fit 

 

Er bestaan verschillende specifieke vormen van fit, maar vooral productfit (ook wel 

categoriefit genoemd) en imago fit (ook wel merkenfit genoemd) zijn reeds onderzocht. Het 

eerste type fit kan gedefinieerd worden als “de mate waarin consumenten twee 

productcategorieën als compatibel percipiëren” (Simonin & Ruth, 1998, p. 33), terwijl de 

laatstgenoemde vorm omschreven kan worden als de mate waarin het imago en het concept van 

de merken in de alliantie gelijkenissen vertonen (Mao & Krishnan, 2006; Park, Milberg, & 

Lawson, 1991).  
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Uit de literatuur blijkt dat zowel productfit als imago fit van belang zouden zijn. Zo zou 

de evaluatie van merkextensies positief beïnvloed worden door imago fit (Mao & Krishnan, 

2006) en zou de waargenomen kwaliteit van het originele merk enkel een gunstige invloed 

uitoefenen op de attitudes ten opzichte van de merkextensie als er waargenomen fit is tussen de 

oorspronkelijke productklasse van het merk en de productklasse van de merkextensie (nl., 

productfit, Aaker & Keller, 1990). Ook in de context van het samen ontwikkelen van een product 

lijken beide vormen van fit een invloed uit te oefenen. Bouten et al. (2011) hebben gevonden dat 

een nieuw samen ontwikkeld product positiever beoordeeld zou worden wanneer er product- of 

imago fit is tussen de samenwerkende partners. De afwezigheid van imago fit blijkt echter niet 

noodzakelijk schadelijk te zijn voor het co-branded product. Cornelis (2010) heeft immers voor 

een bestaand co-branding project (nl., PandaVision de co-branded attractie van de Efteling en 

WWF) gevonden dat lage waargenomen imago fit geen negatieve impact zou uitoefenen op de 

evaluatie van het co-branded product. De evaluatie van de kernassociaties van het merk (nl., de 

Efteling) zou daarentegen wel negatief beïnvloed worden door lage imago fit (Cornelis, 2010). In 

een ingredient branding context tenslotte zouden zowel product- als imago fit de attitudes ten 

opzichte van merkallianties positief beïnvloeden, maar zou imago fit een groter effect hebben 

dan productfit (Baumgarth, 2004; Simonin & Ruth, 1998). Dit suggereert dat imago fit 

belangrijker zou zijn dan productfit.  

Het bovenstaand onderzoek lijkt te wijzen op het belang van zowel productfit als imago 

fit, maar geeft een onvolledig beeld van de effecten van beide types fit. De studies vertellen 

namelijk alleen iets over de effecten van productfit en imago fit afzonderlijk. Om dit plaatje te 

kunnen aanvullen, is onderzoek over de gezamenlijke effecten van product- en imago fit nodig. 

Dit type literatuur is echter schaars. Voor zover wij ons bewust zijn, zijn nog maar twee 

onderzoeken daaromtrent uitgevoerd, met name de studies van Geuens et al. (2008) en Pruppers 

et al. (2007). Deze laatste studie heeft gevonden dat de impact van imago fit (nl., fit tussen de 

“parent brands” of moedermerken) op de evaluatie van samengestelde merkextensies twee maal 

zo groot zou zijn als deze van enkelvoudige productfit (nl., fit tussen de samengestelde 

merkextensie en één van de moedermerken). Toch zou dit niet voldoende zijn voor een positieve 

beoordeling van de samengestelde merkextensie. Pas wanneer hoge imago fit gecombineerd 

wordt met hoge enkelvoudige productfit, zouden positieve evaluaties tot uitdrukking komen 

(Pruppers et al., 2007). Hoge dubbele productfit (nl., fit tussen de samengestelde merkextensie 

en beide moedermerken) zou pas belangrijk zijn in het geval van lage imago fit omdat het de 

negatieve gevolgen van lage imago fit gedeeltelijk zou kunnen ondervangen (Pruppers et al., 
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2007). Deze resultaten suggereren dus dat imago fit een centrale rol speelt en productfit vooral 

belangrijk wordt als imago fit afwezig is. In de context van gezamenlijk adverteren daarentegen 

is gevonden dat product- en imago fit een even grote invloed zouden uitoefenen op de attitude 

ten opzichte van het focaal merk en dit zowel bij een top-down (nl., advertenties met slogans die 

expliciet de relatie tussen productcategorieën weergeven) als een bottom-up (nl., advertenties 

met slogans die een productvoordeel of productkenmerk uitdrukken) reclamestrategie (Geuens et 

al., 2008). Ook de hoeveelheid fit (productfit of imago fit vs. product- én imago fit) zou geen 

impact hebben op de attitudes ten opzichte van het focaal merk bij beide type reclame 

advertenties (Geuens et al., 2008). Deze bevindingen suggereren dat het er niet zou toe doen 

welke fit er is en hoeveel fit er is, zolang er maar fit is. Het resultaat met betrekking tot het effect 

van type fit (productfit vs. imago fit) ligt niet in lijn met de verwachtingen van Geuens et al. 

(2008). Een plausibele verklaring hiervoor is de werking van een moderator. Deze moderator zou 

er voor kunnen zorgen dat onder bepaalde condities productfit belangrijker is dan imago fit, 

terwijl onder andere condities imago fit van groter belang is dan productfit. Deze tegengestelde 

effecten zouden elkaar opheffen als de moderator niet in rekening wordt gebracht, wat leidt tot 

de bevinding dat beide types fit evenveel effect hebben. Een potentiële moderator zou “construal 

level” kunnen zijn. Construal level zou immers de effecten van fit op de evaluatie van 

merkextensies alsook het belang dat aan fit gehecht wordt, modereren (Kim & John, 2008).  

 

2. Construal level 

 

Het concept construal level (Construal level theorie, CLT, zie bijv. Trope & Liberman, 

2003; 2010) verwijst naar de mate waarin individuen informatie op een abstracte (hoge 

construal) dan wel concrete (lage construal) manier construeren. Meer bepaald zou bij een hoog 

construal niveau informatie op een abstracte, eenvoudige, gestructureerde, en 

gedecontextualiseerde manier worden voorgesteld zodat ze de primaire, bovengeschikte, en 

doelrelevante kenmerken weerspiegelt (zie Tabel 1, Trope & Liberman, 2003). Bij een laag 

niveau van construal wordt het tegengestelde verwacht: concreet, complex, ongestructureerd, 

gecontextualiseerd, oppervlakkig, ondergeschikt, en doelirrelevant (zie Tabel 1, Trope & 

Liberman, 2003). Op welk niveau (nl., hoog vs. laag) informatie wordt geconstrueerd zou op 

twee manieren bepaald kunnen worden, met name door individuele en situationele factoren (Kim 

& John, 2008). In het eerstgenoemde geval betreft het een chronische tendens (nl., individueel 

kenmerk/persoonlijkheid) om informatie op een hoog of laag niveau te presenteren, terwijl het 
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laatstgenoemde geval betrekking heeft op psychologische afstand. Vooral deze laatste vorm 

heeft in onderzoek reeds aandacht gekregen.  

 

Tabel 1 

Onderscheid tussen een hoog en een laag construal level (Trope & Liberman, 2003)  

Hoog construal level Laag construal level 

Abstract 

Eenvoudig 

Gestructureerd, coherent 

Gedecontextualiseerd 

Primair, kern 

Bovengeschikte (“superordinate”)  

Doelrelevant 

Concreet 

Complex 

Ongestructureerd, incoherent 

Gecontextualiseerd 

Secundair, oppervlakkig 

Ondergeschikte (“subordinate”)  

Doelirrelevant 

 

2.1 Psychologische afstand 

 

Psychologische afstand kan gedefinieerd worden als de “afstand tussen een stimulus 

(object of gebeurtenis) en de directe ervaring van de waarnemer” (Bar-Anan, Liberman, Trope, 

& Algom, 2007, p. 610) waarbij een stimulus als veraf (vs. nabij) wordt beschouwd als die geen 

(vs. wel) deel uitmaakt van de onmiddellijke ervaring van de waarnemer (Bar-Anan, Liberman, 

& Trope, 2006; Liberman & Förster, 2009; Wakslak, Trope, Liberman, & Alony, 2006). Of een 

stimulus al dan niet onderdeel vormt van iemand zijn directe ervaring kan volgens de CLT vanuit 

vier verschillende, maar toch aan elkaar gerelateerde perspectieven worden benaderd (Bar-Anan 

et al., 2006; 2007). Deze perspectieven of dimensies zijn temporele afstand (nabije vs. verre 

toekomst), ruimtelijke afstand (nabije vs. verre locatie), sociale afstand (nabij vs. verre sociale 

afstand van de waarnemer), en hypothetische afstand (waarschijnlijk vs. onwaarschijnlijk). Dat 

deze vier dimensies aan elkaar gerelateerd zouden zijn en psychologische afstand als 

gemeenschappelijk onderliggende concept zouden hebben zoals de CLT stelt (Bar-Anan et al., 

2007; Trope & Liberman, 2010), hebben Bar-Anan et al. (2007) bevestigd aan de hand van een 

afbeelding-woord versie van de Strooptaak. Participanten krijgen een afbeelding te zien waarin 

een woord met een temporele, sociale, of hypothetische betekenis op een nabije of verre 

ruimtelijke afstand getoond wordt. Zowel bij het classificeren van de ruimtelijke afstand van de 

woorden als bij het classificeren van de betekenis van de woorden reageren participanten sneller 
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op congruente trials (nl., match tussen psychologische betekenis van het woord en de ruimtelijke 

afstand waarop het woord verschijnt) dan op incongruente trials (nl., geen match tussen 

psychologische betekenis van het woord en de ruimtelijke afstand waarop het woord verschijnt; 

Bar-Anan et al., 2007). Dit resultaat is zowel voor woorden met een temporele betekenis als voor 

woorden met een hypothetische en sociale betekenis gevonden (Bar-Anan et al., 2007). Verdere 

ondersteuning voor de cognitieve relaties tussen de vier dimensies en psychologische afstand als 

gemeenschappelijk onderliggend concept blijkt uit de studie van Bar-Anan et al. (2006). Zij 

hebben in een impliciete associatietaak voor elk type afstand gevonden dat participanten sneller 

reageren op CLT congruente woordparen (nl., woorden die op lage en hoge construal wijzen, 

met woorden die respectievelijk op psychologische nabijheid en afstand wijzen) dan op CLT 

incongruente woordparen (nl., woorden die wijzen op lage en hoge construal, met woorden die 

wijzen respectievelijk op psychologische afstand en nabijheid). Deze bevindingen van Bar-Anan 

et al. (2006; 2007) suggereren dus dat temporele, ruimtelijke, sociale, en hypothetische afstand 

aan elkaar gerelateerd zouden zijn en dat zij een gemeenschappelijke betekenis, met name 

psychologische afstand, zouden delen die automatisch geactiveerd zou worden bij confrontatie 

met één van de vier afstandsdimensies. In Bar-Anan et al. (2007) is de psychologische betekenis 

van de woorden immers irrelevant voor het classificeren van de ruimtelijke afstand van woorden 

en de ruimtelijke afstand irrelevant voor het classificeren van de betekenis van woorden en toch 

hadden ze een effect op de reactiesnelheid van de participanten (nl., snellere reactie op 

congruente dan incongruente trials). Nu een beeld geschetst is van psychologische afstand en 

zijn dimensies, luidt de vraag: welke effecten hebben de vier manifestaties van psychologische 

afstand op construal level?  

De CLT voorspelt voor elk type psychologische afstand dat informatie op een hoger 

niveau geconstrueerd en gepresenteerd zou worden naarmate de psychologische afstand 

toeneemt (Liberman & Förster, 2009; Trope & Liberman, 2003; 2010). Deze voorspelling wordt 

vooreerst ondersteund door studies in verband met actie identificatie. Zo blijkt dat activiteiten 

(bijv., “de deur sluiten”) meer omschreven worden door te verwijzen naar het waarom van de 

activiteit (nl., een abstracter, hoger niveau, bijv., “het huis beveiligen”) dan naar het hoe van de 

activiteit (nl., een concreter, lager niveau, bijv., “de sleutel in het slot steken”) als de activiteit 

zich in de verre toekomst bevindt (Liberman & Trope, 1998), zich op een ruimtelijk verre locatie 

afspeelt (Fujita et al., 2006), onwaarschijnlijk is (Wakslak et al., 2006), en wordt uitgevoerd door 

een target persoon die een grote sociale afstand vertoont tot de waarnemer (Liviatan, Trope, & 

Liberman, 2008). Voor lage waarschijnlijkheid en lage temporele, ruimtelijke, en sociale afstand 
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zou het omgekeerde gelden (Fujita et al., 2006; Liberman & Trope, 1998; Liviatan et al., 2008; 

Wakslak et al., 2006).  

Daarnaast blijkt dat ook visuele perceptie en persoonsperceptie beïnvloed zouden worden 

door de relatie tussen psychologische afstand en construal level. Bijvoorbeeld, individuen 

zouden bij samengestelde letters (bijv., de letter F gemaakt uit kleine letters H) de globale letters 

(F in het voorbeeld) sneller percipiëren dan de lokale letters (H in het voorbeeld) als de 

temporele, ruimtelijke, en sociale afstand groot is (Liberman & Förster, 2009). Een ander 

voorbeeld is dat individuen bij het voorspellen van gedrag in de verre toekomst meer beïnvloed 

zouden worden door de correspondentie bias (nl., de neiging om het gedrag van anderen aan hun 

disposities of persoonlijke kenmerken toe te schrijven, ook als hun gedrag het gevolg is van een 

bepaalde situatie of situatiegebonden is; Nussbaum, Liberman, & Trope, 2003).  

Tenslotte ligt ook het onderzoek met betrekking tot categorisatie in lijn met de 

voorspelling van de CLT. Zo blijkt dat aanhoudend (“ongoing”), weinig waarschijnlijk gedrag in 

minder, meer algemene eenheden opgedeeld en gecategoriseerd zou worden (Wakslak et al., 

2006). Daarnaast zouden objecten in minder en bredere categorieën geclassificeerd worden als 

de objecten betrekking hebben op een situatie in de verre toekomst (Liberman, Sagristano, & 

Trope, 2002) of als men zich in een onwaarschijnlijke situatie bevindt (Wakslak et al., 2006). Dit 

kan mogelijk verklaard worden doordat individuen bij verre psychologische afstand meer 

atypische exemplaren opnemen in de categorieën. Dit suggereren Wakslak et al. (2006) voor de 

hypothetische dimensie. Ook de categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975) om construal level 

te meten vertrekt vanuit het idee dat bij een hoog construal level atypische exemplaren als meer 

behorend tot een categorie beschouwd zouden worden. In deze taak moeten respondenten 

beoordelen in welke mate objecten tot een bepaalde categorie behoren waarbij een deel van de 

objecten goede voorbeelden zijn van de categorie en andere objecten middelmatige of slechte 

voorbeelden. De verwachting is dan dat personen die eerder abstract redeneren (nl., bij verre 

psychologische afstand of als individueel kenmerk), ook slechte voorbeelden een hoge score 

zouden geven omdat ze sneller gelijkenissen zien met de categorie.  

Bovenstaande bespreking maakt duidelijk dat psychologische afstand en construal level 

met elkaar geassocieerd zouden zijn (conform de verwachting van de CLT) en dat deze relatie 

effecten zou hebben op actie identificatie, categorisatie, en visuele en persoonsperceptie (zie ook 

Trope & Liberman, 2010). Daarnaast blijkt, zoals Trope en Liberman (2010) eveneens hebben 

opgemerkt, dat de associatie tussen psychologische afstand en construal level niet enkel bij 

expliciete beoordelingen zou bestaan, maar ook impliciet (nl., de associatie bestaat zonder dat we 
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bewust nadenken, zie Bar-Anan et al., 2006) terug te vinden zou zijn. Tot slot wordt er nog op 

gewezen dat de relatie niet alleen van psychologische afstand naar construal level maar ook in de 

omgekeerde richting zou werken (nl., een bi-directionele relatie). Zo blijkt bijvoorbeeld dat het 

construeren van activiteiten in termen van een hoog construal level er toe zou leiden dat 

individuen verwachten dat de activiteiten in de verre toekomst uitgevoerd zouden worden 

(Liberman, Trope, McCrea, & Sherman, 2007). Construal level zou echter niet alleen door 

psychologische afstand bepaald kunnen worden, maar ook door individuele factoren (Kim & 

John, 2008). Het volgende punt gaat hier dieper op in.  

 

2.2 Individueel kenmerk 

 

Construal level als persoonlijkheidskenmerk is veel minder uitgebreid bestudeerd dan 

construal level in relatie met psychologische afstand. De context van de studies over construal 

level als individueel kenmerk zijn echter wel gelijkaardig aan deze van de huidige masterproef. 

De onderzoeken hebben immers betrekking op reclame advertenties en merkextensies wat nauw 

aansluit bij de context van gezamenlijk adverteren. Met betrekking tot de eerstgenoemde context, 

advertenties, is gevonden dat de reactie van consumenten op gemengde (vs. puur positieve) 

emotionele appeals in reclame advertenties gemodereerd zou worden door construal level (Hong 

& Lee, 2010). Lage construal level individuen zouden in vergelijking met hoge construal level 

individuen meer ongemak ervaren bij gemengde emotionele appeals in advertenties waardoor ze 

minder positieve attitudes zouden hebben ten opzichte van die advertenties dan hoge construal 

level individuen (Hong & Lee, 2010). Deze bevinding suggereert dat construal level een rol kan 

spelen in de context van advertenties en effecten in die context kan modereren. De studie van 

Kim en John (2008) lijkt dan weer aan te tonen dat construal level de effecten van fit kan 

modereren. Zij hebben gevonden dat hoge construal level individuen in vergelijking met lage 

construal level individuen meer belang zouden hechten aan fit alsook fit zouden betrekken bij het 

evalueren van merkextensies. Hoge construal level individuen beoordelen hoge fit merkextensies 

immers positiever dan gemiddelde fit merkextensies, terwijl lage construal level individuen hoge 

en gemiddelde fit merkextensies even positief evalueren (Kim & John, 2008). Deze bevinding 

van Kim en John (2008) dat construal level de effecten van fit zou kunnen modereren enerzijds 

en de bevinding van Hong en Lee (2010) dat construal level in de context van advertenties als 

moderator kan fungeren anderzijds lijken er samen op te wijzen dat construal level de 

gezamenlijke effecten van productfit en imago fit in de context van gezamenlijk adverteren zou 
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kunnen modereren. Het theoretisch kader om de effecten van productfit, imago fit, en construal 

level als individueel kenmerk in de context van gezamenlijk adverteren te kunnen begrijpen en 

verklaren, wordt in de volgende sectie besproken. 

 

3. Construal level als moderator van de gezamenlijke effecten van productfit en imago fit 

in de context van gezamenlijk adverteren 

 

Construal level zou de voorkeur qua type informatie bepalen. Meer bepaald zouden 

individuen informatie die aansluit bij hun “mindset” of construal level, verkiezen (Kim & John, 

2008). Dit betekent dat hoge construal level individuen een voorkeur zouden hebben voor 

abstracte informatie, terwijl lage construal level individuen concrete informatie zouden verkiezen 

omdat zij informatie op een abstracte respectievelijk concrete manier representeren. In lijn 

hiermee hebben Kim en John (2008) gevonden dat hoge construal level individuen meer belang 

hechten aan fit (een abstract begrip) dan lage construal level individuen en zij hoge fit 

merkextensies als positiever evalueren dan gemiddelde fit merkextensies. Lage construal level 

individuen beoordelen hoge en gemiddelde fit extensies daarentegen als even positief (Kim en 

John, 2008) wat suggereert dat informatie die niet matcht met de mindset van het individu, niet 

betrokken wordt in de evaluatie. In de studie en redenering van Kim en John (2008) worden alle 

types fit echter over één kam geschoren, terwijl het plausibel lijkt dat verschillende types fit een 

verschillende mate van abstractheid kunnen weerspiegelen.  

Keller (1993) heeft gesteld dat merkassociaties een verschillende mate van abstractheid 

kunnen hebben. Meer specifiek onderscheidde hij volgens stijgende mate van abstractheid: 

kenmerken, voordelen, en attitudes. De concepten attitude en imago zouden volgens De 

Pelsmacker, Geuens, en Van Den Bergh (2010) twee zijden van dezelfde medaille vormen: 

attitudes beschrijven kenmerken van personen, terwijl merkimago’s kenmerken van een merk 

aangeven. Attitudes en imago’s lijken dus elkaars spiegelbeeld te vormen. Hieruit kan worden 

besloten dat imago net zoals attitudes tot het hoogste abstractieniveau behoort. 

Productcategorieën kunnen daarentegen gelinkt worden aan het laagste abstractieniveau, met 

name kenmerken. Productkenmerken zouden immers van de ene naar de andere productcategorie 

verschillen (Keller, 1993). Uit de voorgaande redenering vloeit voort dat imago fit abstracter zou 

zijn dan productfit, wat ook Pruppers et al. (2007) hebben gesteld. Aangezien hoge construal 

level individuen abstracte informatie verkiezen en lage construal level individuen concrete 

informatie, zouden zij respectievelijk de voorkeur geven aan informatie over imago fit en 
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productfit. Gegeven dat individuen enkel de informatie zouden gebruiken die een match vertoont 

met hun construal level (Kim & John, 2008), kan verwacht worden dat hoge construal level 

individuen enkel gebruik zouden maken van de informatie over imago fit en lage construal level 

alleen van de informatie over product fit als ze geconfronteerd worden met een reclame 

advertentie voor een merkalliantie waarin over beide types fit informatie wordt gegeven. Hieruit 

volgt dat hoge construal level individuen positievere attitudes zouden hebben ten opzichte van de 

advertentie, het focaal merk, en de merkalliantie als de merkalliantie enkel gekenmerkt wordt 

door hoge imago fit dan wanneer ze alleen door hoge productfit gekenmerkt wordt. Lage 

construal level individuen zouden daarentegen bij enkel hoge productfit (vs. alleen imago fit) 

merkallianties positievere attitudes hebben ten opzichte van de advertentie, het focaal merk, en 

de merkalliantie. Op basis van het voorgaande kunnen volgende hypotheses met betrekking tot 

enkelvoudige fit opgesteld worden: 

 

Hypotheses 1a/c: Hoge construal level individuen zullen positievere attitudes 

hebben ten opzichte van de advertentie (H1a), het focaal merk in de merkalliantie (H1b), 

en de merkalliantie (H1c) als de merkalliantie gekenmerkt wordt door lage productfit-

hoge imago fit dan als ze gekenmerkt wordt door hoge productfit-lage imago fit, terwijl 

voor lage construal level individuen het tegengestelde wordt verwacht. 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald, zou informatie die niet aansluit bij het construal level 

van het individu, niet gebruikt worden (Kim & John, 2008). Hoge construal level individuen 

zouden dus geen informatie over productfit gebruiken en lage construal individuen niet over 

imago fit. Dit betekent dat merkallianties die zowel product- als imago fit vertonen, niet tot 

positievere attitudes zouden leiden dan merkallianties die enkel gekenmerkt worden door 

productfit of imago fit voor lage en hoge construal level individuen respectievelijk. Meervoudige 

fit (nl., product- én imago fit) zou dus niet zorgen voor sterkere gunstige effecten dan 

enkelvoudige fit als deze relevant is voor het construal level van het individu (nl., merkallianties 

die enkel gekenmerkt worden door productfit voor lage construal level individuen en 

merkallianties die alleen imago fit vertonen voor hoge construal level individuen). Eveneens kan 

dan verwacht worden dat irrelevante enkelvoudige fit voor het construal level van het individu 

tot even positieve (of negatieve) attitudes aanleiding zou geven als geen fit (nl., noch productfit 

noch imago fit). Beide types merkallianties wijzen immers in dezelfde richting, met name dat er 

geen fit is. Concreet betekent dit voor lage construal level individuen dat merkallianties zonder 
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fit alsook merkallianties die enkel imago fit vertonen, tot even positieve (of negatieve) attitudes 

ten opzichte van de advertentie, het focaal merk, en de merkalliantie zouden aanleiding geven. 

Merkallianties die geen fit vertonen, en merkallianties met alleen productfit zouden dan voor 

even positieve (of negatieve) attitudes zorgen bij hoge construal level individuen. Uit de 

bovenstaande redenering vloeien de volgende hypotheses met betrekking tot meervoudige fit 

(Hypotheses 2a/c) en geen fit (Hypotheses 3a/c) voort:  

 

Hypotheses 2a/c: Een merkalliantie gekenmerkt door hoge productfit-hoge imago 

fit zal leiden tot even positieve attitudes ten opzichte van de advertentie (H2a), het focaal 

merk in de merkalliantie (H2b), en de merkalliantie (H2c) als een lage productfit-hoge 

imago fit merkalliantie bij hoge construal level individuen en als een hoge productfit-lage 

imago fit merkalliantie bij lage construal individuen. 

 

Hypotheses 3a/c: Een merkalliantie gekenmerkt door lage productfit-lage imago 

fit zal leiden tot even positieve (of negatieve) attitudes ten opzichte van de advertentie 

(H3a), het focaal merk in de merkalliantie (H3b), en de merkalliantie (H3c) als een hoge 

productfit-lage imago fit merkalliantie bij hoge construal level individuen en als een lage 

productfit-hoge imago fit merkalliantie bij lage construal individuen. 

 

Naast het vergelijken van de attitudes voor verschillende merkallianties die gekenmerkt 

worden door verschillende combinaties van product- en imago fit, is het eveneens relevant om na 

te gaan of de attitude ten opzichte van het focaal merk een verandering ondergaat omwille van de 

samenwerking van het focaal merk met een ander merk. Anders geformuleerd, verschillen de 

attitudes ten opzichte van het focaal merk voor single vs. co-branded advertenties van elkaar? 

Enerzijds kan een positieve attitudeverandering verwacht worden aangezien co-branding een 

positieve invloed zou hebben op de gepercipieerde merkwaarde (Washburn et al., 2000; 2004) en 

de kwaliteitsverwachtingen met betrekking tot het co-branded product (Janiszewski & van 

Osselaer, 2000). Anderzijds lijkt het ook plausibel dat onder bepaalde condities de attitude ten 

opzichte van het focaal merk een negatieve verandering ondergaat omwille van de merkalliantie 

(zie bijv., Cornelis, 2010; Janiszewski & van Osselaer, 2000; Washburn et al., 2000). Dit kan 

bijvoorbeeld wanneer er een lage fit is tussen de merken of de productcategorieën. Dus als de 

informatie die aansluit bij het construal level van het individu, aangeeft dat er een lage fit is dan 

kan er een negatieve attitudeverandering verwacht worden, terwijl er een positieve 



15 

 

attitudeverandering verwacht kan worden als die informatie vertelt dat er een hoge fit is. Voor 

hoge construal level individuen zou dit betekenen dat merkallianties zonder fit of met enkel 

productfit (nl., irrelevant enkelvoudige fit) zouden zorgen voor een negatieve 

attitudeverandering, terwijl merkallianties die meervoudige fit of alleen imago fit (nl., relevante 

enkelvoudige fit) vertonen, een positieve attitudeverandering te weeg zouden brengen. Bij lage 

construal level individuen zou een positieve attitudeverandering het gevolg zijn van 

merkallianties met meervoudige fit of enkel productfit (nl., relevante enkelvoudige fit) en een 

negatieve attitudeverandering van merkallianties gekenmerkt door geen fit of alleen imago fit 

(nl., irrelevant enkelvoudige fit). De volgende hypotheses met betrekking tot attitudeverandering 

kunnen dan ook opgesteld worden: 

 

Hypothese 4a: Merkallianties gekenmerkt door lage productfit-hoge imago fit en 

hoge productfit-hoge imago fit zullen bij hoge construal level individuen leiden tot een 

positieve attitudeverandering, terwijl bij lage construal level individuen hoge productfit-

hoge imago fit en hoge productfit-lage imago fit merkallianties zullen zorgen voor 

positieve attitudeveranderingen. 

 

Hypothese 4b: Merkallianties gekenmerkt door lage productfit-lage imago fit en 

hoge productfit-lage imago fit zullen bij hoge construal level individuen leiden tot een 

negatieve attitudeverandering, terwijl bij lage construal level individuen lage productfit-

hoge imago fit en lage productfit-lage imago fit merkallianties zullen zorgen voor 

negatieve attitudeveranderingen. 

 

Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de verschillende hypotheses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schematisch overzicht van Hypothese 1, 2, 3, en 4 
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PRE-TEST 

 

Vooraleer het hoofdonderzoek van start is gegaan, is een pre-test uitgevoerd om enerzijds 

productcategorieën met een lage en hoge productfit te selecteren en anderzijds te komen tot 

merken met lage en hoge imago fit binnen de twee niveaus van productfit. In totaal zijn vier 

productcategorieën en bijhorende merken in het pilootonderzoek opgenomen, met name (a) 

schoenen (Timberland, het focale merk), (b) kledij (The North Face, Jack Wolfskin, 

Abercrombie & Fitch, en Zara), (c) auto’s (Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, en Peugeot), en 

(d) energiedrank (Red Bull en Nalu). 

 

1. Methode 

 

1.1 Steekproef 

 

De steekproef telt 18 respondenten waarvan de gemiddelde leeftijd 29.06 jaar (SD= 3.28) 

bedraagt en 55.60% man is. Wat betreft het huidig behaalde diploma gelden de volgende 

proporties: 0% lager secundair (drie eerste jaren), 22.20% hoger secundair (drie laatste jaren), 

16.70% niet-universitair hoger onderwijs van het korte type, 5.60% niet-universitair hoger 

onderwijs van het lange type, 33.30% universitair, 22.20% universitair met aanvullend diploma, 

0% doctoraat met thesis, en 0% andere. 

 

1.2 Procedure 

 

De online vragenlijst (zie Bijlage 1) begon met een introductietekst. Daaropvolgend 

beoordeelden de respondenten aan de hand van drie items (nl., “In welke mate vindt u dat de 

productcategorieën in de volgende paren complementair zijn/consistent zijn/samen passen?”; 

Bouten et al., 2011; Simonin & Ruth, 1998) met een zevenpunten Likertschaal (dit type schaal is 

ook voor de andere variabelen gebruikt) de productfit van (a) schoenen en kledij, (b) schoenen 

en auto’s, en (c) schoenen en energiedrank. De Cronbach’s alpha’s voor (a), (b), en (c) bedragen 

respectievelijk .47, .78, en .34. Omdat de interne consistenties voor (a) en (c) onder het 

aanvaardbare niveau (nl., α ≥ .70) liggen, is er geopteerd om de analyses met één item te doen, 

met name het item “In welke mate vindt u dat de productcategorieën in de onderstaande paren 

complementair zijn?” (Geuens et al., 2008; Simonin & Ruth, 1998). Ten tweede evalueerden de 
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participanten de imago fit van tien paren van merken met behulp van drie items (nl., “In welke 

mate vindt u dat de imago’s van de merken in de volgende paren gelijkaardig zijn/consistent 

zijn/samen passen?”; Bouten et al., 2011; Simonin & Ruth, 1998). De Cronbach’s alpha’s voor 

de verschillende paren worden in Tabel 2 weergegeven. Deze tabel toont dat alle interne 

consistenties het aanvaardbaar niveau bereiken en bijgevolg is per participant voor elk 

merkenpaar een gemiddelde schaalscore voor de variabele imago fit berekend. Ten derde is de 

merkbekendheid van de verschillende merken gemeten met drie items (nl., “In welke mate bent u 

bekend met de volgende merken?”, “In welke mate herkent u de volgende merken?”, en “In 

welke mate heeft u al van de volgende merken gehoord?”). Slechts een aantal interne 

consistenties halen de drempel van aanvaardbaarheid (zie Tabel 2). Om consistent te handelen 

over alle merken heen is ervoor geopteerd om de analyses enkel op het item “In welke bent u 

bekend met de volgende merken?” uit te voeren. Voorts hebben de respondenten de populariteit 

van de merken beoordeeld met behulp van het item “In welke mate vindt u de volgende merken 

populair?”. Als voorlaatste is de attitude ten opzichte van de merken bevraagd. Hiervoor zijn vier 

items gebruikt (Dahlén & Lange, 2005; Simonin & Ruth, 1998), namelijk: “In welke mate vindt 

u de volgende merken zwakke dan wel sterke merken?”, “In welke mate houdt u van de 

volgende merken”, “In welke mate staat u negatief dan wel positief ten opzichte van de volgende 

merken?”, en “In welke mate vindt u de volgende merken aangenaam?”. Omdat alle Cronbach’s 

alpha’s aanvaardbaar zijn (zie Tabel 2), is per respondent voor elk merk een gemiddelde 

schaalscore berekend voor de variabele attitude ten opzichte van het merk. Tot slot vulden de 

respondenten een aantal demografische gegevens in (nl., geslacht, leeftijd, en diploma) en 

werden ze bedankt voor hun deelname. 

 

2. Resultaten 

 

Schoenen en kledij (Mschoenen-kledij= 6.22, SD= .65) worden significant meer als 

complementair beschouwd dan schoenen en auto’s (Mschoenen-auto’s= 2.44, SD= 1.38, t17 = 10.57, p 

< .001) enerzijds en schoenen en energiedrank (Mschoenen-energiedrank= 1.67, SD= 0.84, t17 = 14.94, p 

< .001) anderzijds. Wat betreft imago fit blijkt dat enkel de perceptie van de imago fit tussen 

Timberland en Red Bull en de perceptie van de imago fit tussen Timberland en Nalu niet 

significant van elkaar verschillen (zie Tabel 3). Bijgevolg worden de merken Red Bull en Nalu 

en de bijhorende productcategorie (nl., energiedrank) niet meer betrokken in de verdere analyses. 

Daarnaast blijkt uit Tabel 3 dat de imago’s van zowel Timberland en The North Face als  
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Tabel 2 
De interne consistenties (Cronbach’s alpha’s) voor de variabelen imago fit, merkbekendheid, en attitude 

ten opzichte van het merk 

  Cronbach’s alpha 

Imago fit Timberland & The North Face .77 

Timberland & Jack Wolfskin .82 

Timberland & Abercrombie & Fitch .87 

Timberland & Zara .74 

Timberland & Land Rover .95 

Timberland & Mercedes-Benz .87 

Timberland & Jaguar .95 

Timberland & Peugeot .89 

Timberland & Red Bull .94 

Timberland & Nalu .93 

Merkbekendheid Timberland .62 

The North Face .62 

Jack Wolfskin .42 

Abercrombie & Fitch .90 

Zara .53 

Land Rover .28 

Mercedes-Benz .10 

Jaguar .38 

Peugeot .05 

Red Bull .38 

Nalu .84 

Attitude ten opzichte  

van het merk 

Timberland .84 

The North Face .84 

Jack Wolfskin .87 

Abercrombie & Fitch .96 

Zara .96 

Land Rover .90 

Mercedes-Benz .92 

Jaguar .88 

Peugeot .90 

Red Bull .90 

Nalu .79 
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Tabel 3 

Resultaten van de gepaarde t-testen voor imago fit 

 M (SD) t  

(df= 17) 

p 

Timberland & The North Face  

vs.  

Timberland & Abercrombie&Fitch 

5.46 (1.00)  

vs.  

2.76 (1.18) 

9.00*** .000 

Timberland & The North Face  

vs.  

Timberland & Zara 

5.46 (1.00)  

vs.  

2.26 (.89) 

13.37*** .000 

Timberland & Jack Wolfskin  

vs.  

Timberland & Abercrombie&Fitch 

5.50 (1.00)  

vs.  

2.76 (1.18) 

9.95*** .000 

Timberland & Jack Wolfskin  

vs. 

Timberland & Zara 

5.50 (1.00)  

vs.  

2.26 (.89) 

13.55*** .000 

Timberland & Land Rover  

vs.  

Timberland & Mercedes-Benz 

4.44 (1.86)  

vs. 

2.59 (1.13) 

4.98*** .000 

Timberland & Land Rover  

vs.  

Timberland & Jaguar 

4.44 (1.86)  

vs. 

2.46 (1.31) 

4.72*** .000 

Timberland & Land Rover  

vs.  

Timberland & Peugeot 

4.44 (1.86)  

vs. 

2.30 (1.07) 

5.74*** .000 

Timberland & Red Bull  

vs.  

Timberland & Nalu 

3.00 (1.52)  

vs.  

2.72 (1.49) 

1.22 .239 

Noot. *p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤ .001 

 

Timberland en Jack Wolfskin als significant meer gelijkaardig gepercipieerd worden dan de 

imago’s van Timberland en Abercrombie & Fitch en Timberland en Zara. Dezelfde conclusie 

kan getrokken worden voor Timberland en Land Rover vs. Timberland en Mercedes-Benz,  
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Tabel 4 

Resultaten van de gepaarde t-testen voor merkbekendheid, populariteit, en attitude ten opzichte 

van het merk 

 M (SD) t p 

Merkbekendheid    

- Timberland vs. The North Face 5.67 (1.24) vs. 5.61 (1.24) .57 .579 

- Timberland vs. Jack Wolfskin 5.67 (1.24) vs. 5.39 (1.34) 1.43 .172 

- Timberland vs. Abercrombie & Fitch 5.67 (1.24) vs. 4.78 (1.99) 1.66 .115 

- Timberland vs. Zara 5.67 (1.24) vs. 5.39 (1.54) .63 .537 

- Timberland vs. Land Rover 5.67 (1.24) vs. 5.78 (.88) -.35 .734 

- Timberland vs. Mercedes-Benz 5.67 (1.24) vs. 5.83 (.92) -.53 .604 

- Timberland vs. Jaguar 5.67 (1.24) vs. 5.44 (1.20 .72 .481 

- Timberland vs. Peugeot 5.67 (1.24) vs. 5.50 (1.47) .47 .644 

Populariteit    

- Timberland vs. The North Face 4.72 (1.23) vs. 5.50 (1.10) -3.29** .004 

- Timberland vs. Jack Wolfskin 4.72 (1.23) vs. 5.06 (1.06) -1.68 .111 

- Timberland vs. Abercrombie & Fitch 4.72 (1.23) vs. 5.50 (1.86) -1.35 .194 

- Timberland vs. Zara 4.72 (1.23) vs. 5.56 (1.50) -1.59 .131 

- Timberland vs. Land Rover 4.72 (1.23) vs. 5.33 (.91) -1.68 .110 

- Timberland vs. Mercedes-Benz 4.72 (1.23) vs. 5.50 (.86) -2.12* .049 

- Timberland vs. Jaguar 4.72 (1.23) vs. 5.06 (1.06) -.79 .438 

- Timberland vs. Peugeot 4.72 (1.23) vs. 4.39 (1.20) .86 .402 

Attitude ten opzichte van het merk    

- Timberland vs. The North Face 4.63 (1.00) vs. 4.90 (1.04) -2.33* .033 

- Timberland vs. Jack Wolfskin 4.63 (1.00) vs. 4.56 (1.03) .34 .740 

- Timberland vs. Abercrombie & Fitch 4.63 (1.00) vs. 4.76 (1.84) -.26 .801 

- Timberland vs. Zara 4.63 (1.00) vs. 4.67 (1.52) -.06 .951 

- Timberland vs. Land Rover 4.63 (1.00) vs. 5.25 (1.25) -1.61 .126 

- Timberland vs. Mercedes-Benz 4.63 (1.00) vs. 5.44 (1.34) -2.14* .047 

- Timberland vs. Jaguar 4.63 (1.00) vs. 4.81 (1.21) -.43 .675 

- Timberland vs. Peugeot 4.63 (1.00) vs. 4.28 (1.30) 1.04 .315 

Noot. *p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤ .001 
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Timberland en Jaguar, en Timberland en Peugeot. Voor deze overblijvende merken is nagegaan 

of ze geen significante verschillen qua merkbekendheid, populariteit, en attitude ten opzichte van 

het merk vertonen met het focaal merk Timberland. Tabel 4 toont significante verschillen tussen 

Timberland en The North Face enerzijds en Timberland en Mercedes-Benz anderzijds wat 

betreft populariteit en de attitude ten opzichte van het merk. Op basis van deze bevindingen 

worden de merken The North Face en Mercedes-Benz dan ook uitgesloten. Voor de 

productcategorieën met een hoge productfit (nl., schoenen en kledij) behoren bijgevolg de 

allianties Timberland en Jack Wolfskin, Timberland en Abercrombie & Fitch, en Timberland en 

Zara nog tot de mogelijkheden. Aangezien de imago fit van de eerstgenoemde alliantie hoger is 

dan deze van de tweede en derde genoemde, zal de alliantie Timberland en Jack Wolfskin 

gebruikt worden voor de conditie hoge productfit-hoge imago fit. Voor de hoge productfit-lage 

imago fit conditie is geopteerd voor het paar Timberland en Zara omdat het contrast qua imago 

fit met Timberland en Jack Wolsfkin groter is dan dat tussen Timberland en Jack Wolsfkin en 

Timberland en Abercrombie & Fitch. Het merkenpaar Timberland en Peugeot is ook verkozen 

boven Timberland en Jaguar voor de lage productfit-lage imago fit conditie omdat het contrast 

qua imago fit groter was met Timberland en Land Rover, de merkalliantie voor de lage 

productfit-hoge imago fit conditie. Een overzicht van de merkallianties zoals ze gebruikt zullen 

worden in het hoofdonderzoek wordt in Tabel 5 gegeven. 

 

Tabel 5 

De geselecteerde merkallianties voor het hoofdonderzoek 

  Lage Productfit Hoge Productfit 

Lage Imago fit Timberland en Peugeot Timberland en Zara 

Hoge Imago fit Timberland en Land Rover Timberland en Jack Wolfskin 

 

HOOFDONDERZOEK 

 

1. Methode 

 

1.1 Steekproef 

 

De steekproef bestaat uit 254 respondenten (na eliminatie van één individu omwille van 

een onrealistische leeftijd) en telt 62.20% vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 29.46 jaar 
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(SD= 9.19) en met betrekking tot het huidig behaalde diploma gelden de volgende proporties: 

.80% lager secundair (drie eerste jaren), 26.80% hoger secundair (drie laatste jaren), 26.40% 

niet-universitair hoger onderwijs van het korte type, 14.20% niet-universitair hoger onderwijs 

van het lange type, 22.80% universitair, 7.50% universitair met aanvullend diploma, .80 % 

doctoraat met thesis, en .80% andere. Tabel 6 geeft weer hoe de respondenten verdeeld zijn over 

de verschillende condities. 

 

Tabel 6 

Aantal respondenten per conditie met construal level gemeten door de categorisatietaak 

gebaseerd op Rosch (1975) en de categorisatietaak van Liberman et al. (2002, tussen haakjes) 

 Laag construal level Hoog construal level 

Controle  24 (32) 27 (19) 

Experimenteel      

 Lage productfit Hoge productfit Lage productfit Hoge productfit 

Lage imago fit 24 (23) 26 (30) 24 (25) 25 (21) 

Hoge imago fit 20 (24) 30 (32) 30 (26) 24 (22) 

 

1.2 Experimenteel ontwerp 

 

De studie is ontworpen volgens een 2 (Productfit: laag vs. hoog) x 2 (Imago fit: laag vs. 

hoog) x 2 (Construal level: laag vs. hoog) between-subjects design met twee controlegroepen 

(nl., één voor een hoog en één voor een laag construal level). Hierbij wordt construal level 

gemeten, terwijl productfit en imago fit gemanipuleerd worden conform het resultaat van de pre-

test (zie Tabel 5). De resulterende advertenties (zie Figuur 2) voor de experimentele condities en 

de controle conditie (nl., een advertentie met enkel het merk Timberland) geven het (de) 

product(en) met daarboven het (de) logo(‘s) van het (de) merk(en) duidelijk weer. Verder staat 

bovenaan elke advertentie de slogan “Let’s go!” en is de achtergrond van de advertenties 

constant gehouden. De afhankelijke variabelen zijn de attitude ten opzichte van de advertentie, 

het focaal merk in de merkalliantie (‘gewoon’ en relatief), en de merkalliantie. 

 

1.3 Procedure 

 

De online vragenlijst (zie Bijlage 2) startte met een korte inleiding en omvatte daarna vier 
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Controle conditie 

 
Lage Productfit-Lage Imago fit conditie 

 

Hoge Productfit-Lage Imago fit conditie 

 
Lage Productfit-Hoge Imago fit conditie 

 

Hoge Productfit-Hoge Imago fit conditie 

 
Figuur 2. De gebruikte advertenties voor de controle conditie en de verschillende experimentele 

condities. 

 

blokken. Het eerste blok bestond uit een categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975), een 

instrument om construal level als individueel kenmerk te bepalen. In deze taak beoordeelden de 
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respondenten de mate waarin negen objecten een goed dan wel slecht voorbeeld zijn van een 

bepaalde categorie (bijv., sport) op een Likertschaal gaande van 1 (is een slecht voorbeeld) tot 7 

(is een zeer goed voorbeeld). De taak is dan zo opgesteld dat onder de negen objecten telkens 

drie goede voorbeelden, drie middelmatige voorbeelden, en drie slechte voorbeelden van de 

categorie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld, voetbal, tennis, en zwemmen zijn goede voorbeelden van 

de categorie sport terwijl schermen, ping pong, en touwtje spring middelmatige voorbeelden 

vormen en schaken, jagen, en boogschieten slechte voorbeelden van de categorie zijn. De 

redenering is dat individuen die eerder abstract redeneren (nl., hoge construal level als 

individueel kenmerk), geneigd zouden zijn om de slechte voorbeelden hogere scores te geven 

omdat ze sneller gelijkenissen met de categorie zien (cfr., Wakslak et al., 2006). Voor de 

middelmatige en goede voorbeelden zouden abstract redenerende individuen iets hogere 

respectievelijk dezelfde scores geven als concreet redenerende individuen (nl., lage construal 

level als individueel kenmerk). Op basis van deze gedachtegang is de verwachting dan ook dat 

de gemiddelde score over de negen objecten heen hoger zou zijn bij hoge dan bij lage construal 

level individuen. In dit onderzoek werden drie categorieën (nl., sport, 

voertuigen/vervoersmiddelen, en meubels) gebruikt en is per participant een gemiddelde van de 

scores voor de 27 objecten (nl., 3 categorieën x 9 objecten) berekend. Deze continue variabele is 

vervolgens door middel van een mediaansplit procedure gedichotomiseerd. Respondenten met 

een score boven de mediaan (nl., 4.7037) worden beschouwd als individuen met een hoog 

construal level (n= 124) en anders spreken we van lage construal level individuen (n= 130). Een 

t-test voor onafhankelijke groepen toonde aan dat de eerstgenoemde groep (M=5.21, SD= .39) 

significant verschilt van de laatstgenoemde groep (M= 4.16, SD= .40), t252= -21.06, p < .001. 

In het tweede blok kregen de respondenten eerst één reclame advertentie te zien. Dit was 

ofwel de controle advertentie (nl., alleen Timberland) ofwel een experimentele advertentie (nl., 

Timberland en Jack Wolfskin, Timberland en Zara, Timberland en Land Rover, of Timberland 

en Peugeot). Daaropvolgend werden de attitudes ten opzichte van de advertentie, het focaal merk 

van de merkalliantie, en de merkalliantie gemeten aan de hand van zevenpunten semantische 

differentiaalschalen. De attitude ten opzichte van het focaal merk is op twee manieren gemeten, 

met name als ‘gewone’ attitude en als relatieve attitude (of de verandering in de attitude door de 

advertentie zoals aangegeven door de respondent). Elke attitudeschaal telde vier items die 

gebaseerd zijn op of overgenomen zijn uit Dahlén en Lange (2005) en Simonin en Ruth (1998) 

(nl., slecht-goed/zwak-sterk, niet houden van-houden van, negatief-positief, en niet aangenaam-

aangenaam). Aan de relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk is een vijfde item (nl., 
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“De advertentie heeft mijn interesse in het merk Timberland doen afnemen/toenemen”) 

toegevoegd. In de controlevragenlijst zijn dezelfde schalen gebruikt om de attitudes te meten, 

behalve voor de attitude ten opzichte van de merkalliantie. Daar werd niet de attitude ten 

opzichte van een specifieke merkalliantie bevraagd, maar de attitude ten opzichte van alle 

experimentele allianties aan de hand van telkens één semantische differentiaal (nl., “Ik sta 

negatief ten opzichte van de samenwerking tussen X en Y-Ik sta positief ten opzichte van de 

samenwerking tussen X en Y”). De Cronbach’s alpha’s van de verschillende schalen (zie Tabel 

7) suggereren telkens dat de items één concept meten. Er is dan ook per participant een 

gemiddelde schaalscore bepaald voor elk van de attitudeschalen. Na de attitudeschalen 

beantwoord te hebben, kregen de participanten die een experimentele advertentie hadden gezien,  

 

Tabel 7 

De interne consistenties (Cronbach’s alpha) voor de attitude ten opzichte van de advertentie, het 

focaal merk (‘gewoon’ en relatief), en de merkalliantie. 

Variabele Cronbach’s alpha 

Attitude ten opzichte van de advertentie .93 

Attitude ten opzichte van het focaal merk - gewoon .93 

Attitude ten opzichte van het focaal merk - relatief .93 

Attitude ten opzichte van de merkalliantie .96 

 

de vraag of ze vooral gelet hadden op (a) hoe goed de productcategorieën van de afgebeelde 

producten bij elkaar passen (nl., productfit) of (b) hoe goed de imago’s van de afgebeelde 

merken bij elkaar passen (nl., imago fit). Dit werd gevolgd door de manipulatiechecks van 

productfit (nl., “In welke mate vindt u dat de productcategorieën X en Y complementair zijn?”, 

Bouten et al., 2011; Simonin & Ruth, 1998) en imago fit (nl., “In welke mate zijn de imago’s van 

merk X en Y gelijkaardig?”, Bouten et al., 2011) voor de geziene experimentele advertentie. 

Een tweede categorisatietaak om construal level als individueel kenmerk te meten, 

vormde het derde blok van de vragenlijst. Deze categorisatietaak werd ook door Liberman et al. 

(2002, Studie 1) gebruikt en bestaat erin 38 items te groeperen in groepen van bij elkaar horende 

items. Het idee is dat iemand abstracter redeneert en dus een hoger construal level zou hebben 

naarmate die minder categorieën gebruikt om de objecten te groeperen (cfr., Liberman et al., 

2002; Wakslak et al., 2006). Net zoals bij de categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975) is de 

variabele gedichotomiseerd aan de hand van een mediaansplit procedure. Respondenten die 
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minder groepen nodig hadden dan de mediaan (nl., 10) worden beschouwd als hoge construal 

level individuen (n= 113), terwijl zij met meer categorieën als lage construal level individuen 

(n= 141) gecategoriseerd worden. Deze twee groepen (Mhoog construal level= 7.60, SDhoog construal level= 

1.37; Mlaag construal level=12.16, SDlaag construal level= 2.88) blijken significant van elkaar te 

verschillen, t235.336= 19.74, p < .001. 

In het laatste blok vulden de respondenten een aantal demografische gegevens (nl., 

geslacht, leeftijd, en diploma) in. Tot slot werden ze bedankt voor hun deelname. 

 

2. Resultaten 

 

2.1 Manipulatiechecks 

 

Aan de hand van t-testen voor onafhankelijke groepen is nagegaan of de manipulaties van 

productfit en imago fit geslaagd zijn. Met betrekking tot productfit blijkt dat schoenen en kledij 

als significant meer complementair worden gepercipieerd dan schoenen en auto’s (Mschoenen-kledij= 

5.42, SDschoenen-kledij= 1.39 vs. Mschoenen-auto’s= 2.82, SDschoenen-auto’s= 1.66, t189.940 = -12.07, p < 

.001). Daarnaast blijkt dat de imago’s van Timberland en Jack Wolfskin als significant 

gelijkaardiger worden beschouwd dan deze van Timberland en Zara (MTimberland-Jack Wolfskin= 5.30, 

SDTimberland-Jack Wolfskin = 1.19 vs. MTimberland-Zara= 3.08, SDTimberland-Zara= 1.45 , t103 = -8.57, p < 

.001). Tot slot worden ook de imago’s van Timberland en Land Rover als significant 

gelijkaardiger gepercipieerd dan de imago’s van Timberland en Peugeot (MTimberland-Land Rover= 

4.54, SDTimberland-Land Rover= 1.62 vs. MTimberland-Peugeot= 3.21, SDTimberland-Peugeot= 1.47, t96 = -4.25, p 

< .001). Er kan dan ook besloten worden dat zowel de manipulatie van productfit als de 

manipulatie van imago fit geslaagd zijn. Het ontwikkelde materiaal is dus bruikbaar en de 

hypotheses kunnen dan ook getoetst worden.  

 

2.2 Hypothesetoetsing 

 

Tabel 8 geeft per conditie een overzicht van de gemiddeldes en de standaarddeviaties 

voor de variabelen attitude ten opzichte van de advertentie, het focaal merk (‘gewoon’ en 

relatief), en de merkalliantie.  
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Tabel 8 

Gemiddelde attitude ten opzichte van de advertentie, het focaal merk, en de merkalliantie en standaarddeviaties per conditie met construal level gemeten door de categorisatietaak gebaseerd op 

Rosch (1975) en de categorisatietaak van Liberman et al. (2002, tussen vierkante haakjes) 

 Attitude ten opzichte van de advertentie  Attitude ten opzichte van het focaal merk - relatief 

 Laag construal level Hoog construal level  Laag construal level Hoog construal level 

Controle  3.95 (1.10) 

[4.03 (1.25)] 

4.39 (1.27) 

[4.43 (1.10)] 

Controle  4.08 (.53) 

[4.18 (.71)] 

4.03 (.76) 

[3.85 (.52)] 

Experimenteel Experimenteel 

 LPFa HPFb LPFa HPFb  LPFa HPFb LPFa HPFb 

LIFc 2.79 (1.29) 

[2.78 (1.27)] 

2.80 (1.46) 

[2.76 (1.67] 

2.58 (1.24) 

[2.60 (1.26)] 

3.09 (1.70) 

[3.20 (1.43)] 

LIFc 3.33 (1.00) 

[3.70 (.62)] 

3.94 (.69) 

[3.87 (.62)] 

3.92 (.40) 

[3.54 (.96)] 

3.74 (.93) 

[3.79 (1.06)] 

HIFd 2.64 (1.27) 

[2.64 (1.41)] 

3.73 (1.56) 

[3.98 (1.15)] 

3.08 (1.67) 

[3.14 (1.60)] 

4.17 (1.16) 

[3.85 (1.73)] 

HIFd .60 (1.05) 

[3.95 (1.08)] 

4.09 (.88) 

[3.99 (.68)] 

4.09 (.96) 

[3.84 (.96)] 

3.90 (.75) 

[4.02 (1.01)] 

     

 Attitude ten opzichte van het focaal merk - gewoon  Attitude ten opzichte van de merkalliantie 

 Laag construal level Hoog construal level  Laag construal level Hoog construal level 

Controle  4.98 (1.08) 

[5.27 (1.06)] 

5.33 (.99) 

[4.99 (1.00)] 

Controle  3.04(1.16)e/3.54(1.69)f/ 

4.67(1.76)g/5.04(1.16)h 

[3.28(1.25)e/3.59(1.43)f/ 

4.78(1.43)g/5.13(1.24)h] 

3.30(1.30)e /3.41(1.34)f / 

4.63(1.36)g /5.15(1.17)h 

[3.00(1.20)e /3.26(1.63)f 

/4.42(1.74)g/5.05(1.03)h] 

Experimenteel Experimenteel 

 LPFa HPFb LPFa HPFb  LPFa HPFb LPFa HPFb 

LIFc 4.83 (1.31) 

[4.58 (1.31)] 

4.63 (1.32) 

[4.88 (1.38)] 

4.40 (1.27) 

[4.65 (1.30)] 

4.96 (3.74) 

[4.68 (1.26)] 

LIFc 2.72 (1.36) 

[2.89 (1.45)] 

3.37 (1.53) 

[3.51 (1.28)] 

2.95 (1.40) 

[2.78 (1.32)] 

3.84 (1.43) 

[3.73 (1.77)] 

HIFd 4.46 (1.43) 

[4.64 (1.38)] 

4.63 (1.33) 

[4.69 (1.17)] 

4.68 (1.18) 

[4.56 (1.21)] 

5.06 (.94) 

[5.01 (1.20)] 

HIFd 3.56 (1.60) 

[3.66 (1.52)] 

4.30 (1.39) 

[4.75 (1.11)] 

4.03 (1.30) 

[4.01 (1.36)] 

4.80 (1.24) 

[4.19 (1.59)] 

Noot. Standaarddeviaties staan tussen ronde haakjes. aLPF= Lage productfit. bHPF= Hoge productfit. cLIF= Lage imago fit. dHIF= Hoge imago fit. eLPF-LIF merkalliantie. fHPF-LIF 

merkalliantie. gLPF-HIF merkalliantie. hHPF-HIF merkalliantie. 
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2.2.1 Hypotheses 1, 2, en 3 

 

Hypotheses 1, 2, en 3 doen voorspellingen over de invloed van respectievelijk 

enkelvoudige, meervoudige, en geen fit op de attitude ten opzichte van de advertentie 

(H1a/2a/3a), het focaal merk in de merkalliantie (H1b/2b/3b), en de merkalliantie (H1c/2c/3c) bij 

hoge en lage construal level individuen. Meer specifiek veronderstellen de hypotheses dat de 

gezamenlijke effecten van productfit en imago fit zouden afhangen van construal level als 

individueel kenmerk (nl., een driewegsinteractie). Een multivariate variantieanalyse met deze 

drie variabelen als onafhankelijke variabelen en de attitude ten opzichte van de advertentie, het 

focaal merk in de alliantie (‘gewoon’ en relatief), en de merkalliantie als afhankelijke variabelen 

toont echter dat de driewegsinteractie niet significant is, F(4,192)Categorisatietaak Rosch = .34, p= .853 

en F(4,192)Categorisatietaak Liberman et al. = 1.55, p= .189 (zie Tabel 9). Dit betekent dat productfit en 

imago fit geen differentiële effecten hebben bij hoge en lage construal level individuen en dus 

Hypotheses 1a/c, 2a/c, en 3a/c niet worden bevestigd. Deze onverwachte bevinding kan, als 

construal level gemeten wordt door de categorisatietaak van Liberman et al. (2002), begrepen 

worden vanuit de observatie dat in tegenstelling tot de assumptie dat hoge respectievelijk lage 

construal level individuen enkel informatie over imago fit respectievelijk productfit zouden 

gebruiken, blijkt dat er geen verschil bestaat tussen de twee niveaus van construal level met 

betrekking tot waar ze het meest op gelet hebben bij het bekijken van de advertentie, χ²(1, N= 

209)Categorisatietaak Liberman et al. = 2.19, p= .139. Beiden hebben het meest gelet op hoe goed de 

productcategorieën van de afgebeelde producten bij elkaar passen (nl., productfit). Deze 

verklaring kan minder naar voor geschoven worden als construal level gemeten wordt door de 

categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975). Er bestaat dan immers een marginaal significant 

verschil tussen hoge en lage construal level individuen wat betreft waarop ze het meest gelet 

hebben bij het bekijken van de advertentie, χ²(1, N= 209)Categorisatietaak Rosch= 3.28, p= .07. Lage 

construal level individuen (n= 74) besteden enigszins meer dan hoge construal level individuen 

(n= 64) vooral aandacht aan productfit, terwijl hoge construal level individuen (n= 39) enigszins 

meer dan lage construal level individuen (n= 26) vooral op imago fit letten. Toch moet hierbij 

opgemerkt worden dat het aantal individuen met een hoog construal level dat vooral aandacht 

besteed heeft aan productfit (vs. imago fit) hoger ligt (nl., 64 vs. 39). Mogelijk heeft dit 

bijgedragen tot de niet-significantie van de driewegsinteractie tussen productfit, imago fit, en 

construal level als construal level gemeten wordt door de categorisatietaak gebaseerd op Rosch 

(1975). Deze bevindingen lijken een indicatie te vormen dat construal level misschien niet de 
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moderator is die we zoeken. Het is echter te vroeg en te voorbarig om daarover sterke uitspraken 

te doen. Hiervoor is meer onderzoek nodig waarin de potentiële modererende effecten van 

construal level verder worden bestudeerd. 

 

Tabel 9 

Multivariate resultaten met betrekking tot Hypotheses 1, 2, en 3  

 df F p 

Construal level gemeten door de categorisatietaak 

gebaseerd op Rosch (1975) 

   

Productfit 4 4.26** .003 

Imago fit 4 6.12*** .000 

Construal level 4 1.20 .311 

Productfit x Imago fit 4 1.75 .141 

Productfit x Construal level 4 5.10*** .001 

Imago fit x Construal level 4 .63 .639 

Productfit x Imago fit x Construal level 4 .34 .853 

Error 192   

    

Construal level gemeten door de categorisatietaak in 

Liberman et al. (2002) 

   

Productfit 4 3.80** .005 

Imago fit 4 5.68*** .000 

Construal level 4 .50 .733 

Productfit x Imago fit 4 1.63 .170 

Productfit x Construal level 4 .29 .886 

Imago fit x Construal level 4 .17 .954 

Productfit x Imago fit x Construal level 4 1.55 .189 

Error 192   

Noot. *p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤ .001 

 

De multivariate resultaten tonen naast de niet-significantie van de driewegsinteractie 

tussen productfit, imago fit, en construal level aan dat de hoofdeffecten van productfit 

(F(4,192)Categorisatietaak Rosch = 4.26, p< .01; F(4,192)Categorisatietaak Liberman et al. = 3.80, p< .01) en 
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imago fit (F(4,192)Categorisatietaak Rosch = 6.12, p< .001; F(4,192)Categorisatietaak Liberman et al. = 5.68, p< 

.001) wel significant zijn. Bij construal level zoals gemeten door de categorisatietaak gebaseerd 

op Rosch (1975) is eveneens de interactie tussen productfit en construal level significant, 

F(4,192) = 5.10, p= .001. Aangezien deze hoofd- en interactie-effecten multivariaat significant 

zijn, worden de bijhorende univariate toetsen bekeken (zie Tabel 10).  

Ten eerste heeft productfit bij beide metingen van construal level een significant effect op 

de attitude ten opzichte van de advertentie (F(1,195)Categorisatietaak Rosch = 10.96, p= .001; 

F(1,195)Categorisatietaak Liberman et al. = 10.31, p< .01) en de attitude ten opzichte van de merkalliantie 

(F(1,195)Categorisatietaak Rosch = 14.76, p< .001; F(1,195)Categorisatietaak Liberman et al.  = 12.62, p< .001). 

Meer bepaald zijn de twee attitudes positiever bij hoge productfit (MAttitude ten opzichte van de advertentie= 

3.45, SDAttitude ten opzichte van de advertentie= 1.56; MAttitude ten opzichte van de alliantie= 4.07, SDAttitude ten opzichte van 

de alliantie= 1.48) dan bij lage productfit (MAttitude ten opzichte van de advertentie= 2.80, SDAttitude ten opzichte van de 

advertentie=1.39; MAttitude ten opzichte van de alliantie= 3.35, SDAttitude ten opzichte van de alliantie= 1.48). Verder 

blijkt dat ook imago fit een significante invloed uitoefent op de attitude ten opzichte van de 

advertentie (F(1,195)Categorisatietaak Rosch = 8.30, p< .01; F(1,195)Categorisatietaak Liberman et al. = 7.67, p< 

.01) en de attitude ten opzichte van de merkalliantie (F(1,195)Categorisatietaak Rosch = 23.07, p< .001; 

F(1,195)Categorisatietaak Liberman et al. = 21.46, p< .001). Bij hoge imago fit (MAttitude ten opzichte van de 

advertentie= 3.23, SDAttitude ten opzichte van de advertentie= 1.48; MAttitude ten opzichte van de alliantie= 4.19, SDAttitude ten 

opzichte van de alliantie= 1.42) blijken de beide attitudes positiever te zijn dan bij lage imago fit (MAttitude 

ten opzichte van de advertentie= 2.82, SDAttitude ten opzichte van de advertentie= 1.43; MAttitude ten opzichte van de alliantie= 

3.23, SDAttitude ten opzichte van de alliantie= 1.48). Deze resultaten met betrekking tot de hoofdeffecten 

van productfit en imago fit liggen in lijn met de bestaande literatuur over productfit en imago fit 

die erop wijst dat beide types fit een positief effect zouden hebben (Aaker & Keller, 1990; 

Baumgarth, 2004; Bouten et al., 2011; Cornelis, 2010; Mao & Krishnan, 2006; Simonin & Ruth, 

1998). Baumgarth (2004) en Simonin en Ruth (1998) hebben verder ook gevonden dat imago fit 

een groter effect zou hebben dan productfit op de evaluatie van merkallianties. De effect sizes1 

van de univariate resultaten met betrekking tot de attitudes ten opzichte van de alliantie 

bevestigen die bevinding (ŋ²Categorisatietaak Rosch-Productfit= .07 vs. ŋ²Categorisatietaak Rosch-Imago fit= .11; 

ŋ²Categorisatietaak Liberman et al.-Productfit= .06 vs. ŋ²Categorisatietaak Liberman et al.-Imago fit= .10). 

Tenslotte blijkt met betrekking tot de relatieve attitude ten opzichte van het focaal

                                                
1 Alle gerapporteerde eta squared zijn partiële eta squared. 
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Tabel 10 

Univariate resultaten met betrekking tot Hypotheses 1, 2, en 3. 
 Attitude ten opzichte van 

de advertentie 

 Attitude ten opzichte van 

het focaal merk – gewoon 

 Attitude ten opzichte van 

het focaal merk – relatief 

 Attitude ten opzichte van de 

merkalliantie 

 df F p  df F p  df F p  df F p 

Construal level gemeten door de categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975) 

Productfit 1 10.96*** .001  1 1.62 .205  1 2.30 .131  1 14.76*** .000 

Imago fit 1 8.30** .004  1 .00 .989  1 2.45 .119  1 23.07*** .000 

Construal level  1 1.39 .240  1 .59 .444  1 2.03 .156  1 4.41* .037 

Productfit x Imago fit 1 4.23* .041  1 .06 .805  1 .08 .784  1 .00 .976 

Productfit x Construal level 1 .38 .537  1 1.89 .171  1 9.21** .003  1 .13 .720 

Imago fit x Construal level 1 .95 .331  1 1.17 .281  1 .03 .854  1 .11 .743 

Productfit x Imago fit x Construal level 1 .36 .547  1 .59 .444  1 .06 .803  1 .07 .796 

Error 195    195    195    195   

 

Construal level gemeten door de categorisatietaak in Liberman et al. (2002) 

Productfit 1 10.31** .002  1 1.34 .248  1 1.65 .200  1 12.62*** .000 

Imago fit 1 7.67** .006  1 .02 .876  1 3.19 .075  1 21.46*** .000 

Construal level  1 .61 .438  1 .03 .864  1 .44 .507  1 .02 .904 

Productfit x Imago fit 1 3.25 .073  1 .06 .805  1 .15 .700  1 .13 .721 

Productfit x Construal level 1 .00 .986  1 .03 .855  1 .18 .668  1 .53 .468 

Imago fit x Construal level 1 .02 .888  1 .26 .609  1 .10 .754  1 .15 .699 

Productfit x Imago fit x Construal level 1 2.39 .124  1 .87 .352  1 .01 .906  1 2.40 .123 

Error 195    195    195    195   

Noot. *p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤ .001 
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merk dat de interactie tussen productfit en construal level significant is, F(1,195)Categorisatietaak 

Rosch= 9.21, p< .01 (zie Figuur 3). Uit de contrast-analyse blijkt dat bij een laag construal level 

de relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk positiever is bij hoge productfit (M= 

4.02, SD= .79) dan bij lage productfit (M= 3.45, SD=1.02), F(1,195)Categorisatietaak Rosch = 10.14, 

p< .01. Bij hoge construal level individuen daarentegen is er geen verschil in de attitude bij 

hoge productfit (M= 3.81, SD= .85) en lage productfit (M= 4.01, SD= .76), 

F(1,195)Categorisatietaak Rosch = 1.18, p= .279 (bemerk dat bij hoge construal level individuen het 

gemiddelde bij lage productfit hoger ligt dan dat bij hoge productfit, hoewel dit verschil niet 

significant is). Aangezien lage construal level individuen enigszins meer dan hoge construal 

level individuen vooral op productfit hebben gelet en voor imago fit het omgekeerde is 

gevonden (zie supra), kan gesteld worden dat deze resultaten met betrekking tot de interactie 

tussen productfit en construal level conform de redenering in deze masterproef zijn. In 

tegenstelling tot de redenering bij het verklaren van de niet-significante interactie tussen 

productfit, imago fit, en construal level, lijkt hier de vaststelling dat meer hoge construal level 

individuen vooral aandacht besteden aan productfit (ondanks dat ze in vergelijking met lage 

construal level individuen meer vooral op imago fit letten) dus geen of minder een effect te 

hebben. De relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk van hoge construal level 

individuen is immers gelijk bij hoge en lage productfit. Een andere mogelijke denkpiste is dat 

die observatie wel een rol speelt, maar dat het lijkt alsof dat niet zo is omdat de effecten ervan  

 

 
Figuur 3. Interactie-effect tussen Productfit (laag vs. hoog) en Construal level (laag vs. hoog) 

op de Relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk.  
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gemaskeerd worden door de effecten van een andere variabele. De gevonden resultaten met 

betrekking tot het interactie-effect van productfit en construal level op de relatieve attitude ten 

opzichte van het focaal merk worden dus misschien niet zozeer verklaard door construal level 

op zich, maar door verschillen die gerelateerd zijn aan verschillen in construal level. Het zou 

bijvoorbeeld kunnen dat hoewel de valentie van de relatieve attitude ten opzichte van het 

focaal merk bij hoge en lage construal level individuen gelijk is (F(1,201)Categorisatietaak Rosch= 

1.51, p= .221), de attitudes bij individuen met een hoog construal level niveau sterker zijn dan 

deze van lage construal level individuen. Hierdoor zou de relatieve attitude ten opzichte van 

het focaal merk bij hoge construal level individuen minder makkelijk beïnvloedbaar en 

veranderbaar zijn dan deze van individuen met een laag construal level. Bijgevolg zou de 

relatieve attitude van hoge construal level individuen constant blijven ongeacht of de 

samenwerkingspartner van het merk een goede of slechte partner is in termen van productfit. 

 

Samengevat, de driewegsinteractie tussen productfit, imago fit, en construal level als 

individueel kenmerk wordt niet teruggevonden (Hypotheses 1, 2, en 3 niet bevestigd) wat 

verklaard kan worden door de observatie dat zowel hoge als lage construal level individuen 

vooral op productfit letten (construal level gemeten door de categorisatietaak van Liberman et 

al., 2002) of door de vaststelling dat hoewel hoge construal level individuen meer dan 

individuen met een laag construal level vooral aandacht besteden aan imago fit, het aantal 

onder  hen dat vooral op productfit let, hoger ligt dan het aantal dat vooral aandacht schenkt 

aan imago fit (construal level gemeten door de categorisatietaak gebaseerd op Rosch, 1975). 

Construal level lijkt echter wel het effect van productfit op de relatieve attitude ten opzichte 

van het focaal merk te modereren. Deze bevinding is mogelijk een bevestiging van de 

redenering in deze masterproef, maar kan ook het gevolg zijn van verschillen die 

samenhangen met verschillen in construal level. Tot slot liggen de bevindingen in verband 

met de hoofdeffecten van productfit en imago fit in lijn met de bestaande literatuur. Naast het 

vergelijken van attitudes bij merkallianties die gekenmerkt worden door een verschillende 

mate van productfit en imago fit, is het eveneens interessant om na te gaan of de attitude ten 

opzichte van het focaal merk verschilt naargelang het een single dan wel co-branded 

advertentie betreft. Hypothese 4a en 4b hebben hierop betrekking. 
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2.2.2 Hypothese 4 

 

Hypothese 4a veronderstelt een positieve attitudeverandering bij meervoudige fit (nl., 

hoge productfit én hoge imago fit) en relevante enkelvoudige fit (nl., hoge productfit-lage 

imago fit voor lage construal level individuen en lage productfit-hoge imago fit voor hoge 

construal level individuen), terwijl Hypothese 4b de verwachting uitdrukt dat irrelevante 

enkelvoudige fit (nl., lage productfit-hoge imago fit voor lage construal level individuen en 

hoge productfit-lage imago fit voor hoge construal level individuen) en geen fit (nl., noch 

productfit noch imago fit) een negatieve attitudeverandering zouden veroorzaken. Om deze 

hypotheses te kunnen testen, is de variabele Conditie met vijf niveaus (één niveau voor de 

controle conditie en vier voor de experimentele condities) aangemaakt. De multivariate 

analyse met conditie als onafhankelijke variabele en de attitude ten opzichte van het focaal 

merk (‘gewoon’ en relatief) als afhankelijke variabelen (zie Tabel 11), toont dat het effect van 

conditie multivariaat enkel significant is voor een laag construal level bij de categorisatietaak 

gebaseerd op Rosch (1975; F(8,236)= 2.44, p< .05). De univariate toetsen (zie Tabel 11) 

wijzen er op dat de variabele conditie de ‘gewone’ attitude ten opzichte van het focaal merk 

(F(4,119) Categorisatietaak Rosch = .55, p= .700) niet beïnvloedt, maar wel de relatieve attitude ten 

opzichte van het focaal merk (F(4,119)Categorisatietaak Rosch= 3.87, p<. 01). Uit de Tamhane post-

hoc testen met betrekking tot die relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk blijkt dat 

er enkel een significant verschil is tussen de relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk 

in de controle conditie en de lage productfit-lage imago fit conditie (pCategorisatietaak Rosch<. 05). 

Meer specifiek is de relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk bij de single branded 

advertentie (nl., controle conditie; MCategorisatietaak Rosch= 4.98 ,SDCategorisatietaak Rosch= 1.08) 

positiever dan deze bij een co-branded advertentie voor een merkalliantie die gekenmerkt 

wordt door geen fit (MCategorisatietaak Rosch= 4.83, SDCategorisatietaak Rosch= 1.31). Aangezien bij lage 

construal level individuen voor geen fit een negatieve verandering is geïdentificeerd, maar 

niet voor irrelevante enkelvoudige fit en bij individuen met een hoog construal level geen 

negatieve attitudeveranderingen zijn vastgesteld, kan besloten worden dat Hypothese 4b 

slechts gedeeltelijk bevestigd wordt. Hypothese 4a wordt volledig niet bevestigd want de 

resultaten van beide metingen van construal level als individueel kenmerk wijzen er op dat er 

zich noch bij hoge noch bij lage construal level individuen positieve attitudeveranderingen 

voordoen. De resultaten met betrekking tot Hypothese 4a en 4b wijzen er dus op dat de 

attitude ten opzichte van het focaal merk niet verandert zolang de merkalliantie gekenmerkt 
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Tabel 11 

MANOVA: de resultaten met betrekking tot Hypotheses 4a en 4b 

  Multivariaat  Univariaat 

      Attitude ten opzichte van 

het focaal merk – gewoon 

 Attitude ten opzichte van 

het focaal merk – relatief 

  df F p  df F p  df F p 

Construal level gemeten door middel van de categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975) 
Hoog Construal level Conditie 8 1.86 .067  4 2.56* .042  4 .77 .547 

Error 248    125    125   

Laag construal level Conditie 8 2.44* .015  4 .55 .700  4 3.87** .005 

Error 236    119    119   

 
Construal level gemeten door middel van de categorisatietaak in Liberman et al. (2002) 
Hoog Construal level Conditie 8 .66 .730  4 .67 .616  4 .80 .528 

 Error 216    108    108   

Laag construal level Conditie 8 1.22 .286  4 1.52 .201  4 1.45 .223 

Error 270    136    136   

Noot. Conditie: 0= Timberland (Controle advertentie), 1= Timberland en Jack Wolfskin (hoge productfit-hoge imago fit merkalliantie), 2= 

Timberland en Zara (hoge productfit-lage imago fit merkalliantie, 3= Timberland en Land Rover (lage productfit-hoge imago fit merkalliantie, 

4= Timberland en Peugeot (lage productfit-lage imago fit merkalliantie). *p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤ .001 
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wordt door een vorm van fit, maar eens dat er geen fit is deze attitude negatief beïnvloed 

wordt bij lage construal level individuen (gemeten door de categorisatietaak op basis van 

Rosch, 1975). Hoewel deze bevindingen Hypothese 4a en 4b niet (volledig) bevestigen, 

liggen ze in lijn met de resultaten van de studie van Geuens et al. (2008) die eveneens 

suggereerden dat het niet uitmaakt welke en hoeveel fit er is, zolang er maar fit is. Er kan dan 

ook, conform de vaststelling bij top-down en bottom-up reclamestrategieën dat individuen 

gedachten hebben op verschillende verwerkingsniveaus (Geuens et al., 2008), verondersteld 

worden dat hoge en lage construal level individuen ook aandacht besteden aan productfit 

respectievelijk imago fit hoewel ze het meest op imago fit respectievelijk productfit zouden 

letten. Om de bespreking van de resultaten van de hoofdstudie af te ronden, worden tenslotte 

nog drie bemerkingen meegegeven. 

 

2.2.3 Drie kanttekeningen bij de resultaten 

 

De eerste kanttekening is de observatie dat de twee verschillende metingen van 

construal level als individueel kenmerk niet volledig dezelfde resultaten opleveren. Dit is 

misschien niet onverwacht gegeven de niet-significante correlatie tussen de beide metingen, 

r= -.04, p= .510. Deze nul-correlatie kan verschillende zaken betekenen. Ten eerste kan het 

betekenen dat één van de categorisatietaken construal level meet en de andere niet of althans 

niet accuraat. Misschien vroeg de categorisatietaak van Liberman et al. (2002) waarin 38 

objecten in groepen van bij elkaar horende objecten geplaatst moeten worden, een inspanning 

die respondenten niet bereid waren te leveren waardoor de meting van construal level minder 

accuraat zou kunnen zijn. De nul-correlatie kan er daarnaast ook op wijzen dat de 

categorisatietaken elk een ander aspect van construal level meten of geen van beide 

categorisatietaken construal level meet. Op basis van dit onderzoek is het moeilijk te bepalen 

welk van deze interpretaties klopt of dat nog een andere reden aan de basis ligt van de nul-

correlatie. Toekomstig onderzoek dient hierover meer duidelijkheid te brengen. 

Een tweede observatie is dat als de attitude ten opzichte van het focaal merk ‘gewoon’ 

wordt gemeten (voorbeelditem: ‘Ik houd van dit merk’) er geen significante effecten 

gevonden worden, terwijl als het relatief gemeten wordt (voorbeeld item: ‘Door de advertentie 

houd ik nu minder van het merk Timberland vs. Door de advertentie houd ik nu meer van het 

merk Timberland’) er wel een aantal significante effecten zijn. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat bij de ‘gewone’ bevraging respondenten zich baseren op hun bestaande 
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attitudes bij het beantwoorden van de items zonder daarbij rekening te houden met de 

advertentie die ze gezien hebben. De relatieve bevraging dwingt hen daarentegen min of meer 

om wat ze gezien hebben te betrekken.  

De laatste bemerking is dat de attitudes ten opzichte van de advertentie, het focaal 

merk (‘gewoon’ en relatief), en de merkalliantie eerder laag zijn of zich rond het middelpunt 

van de schaal bevinden (nl., een score rond de vier of lager op een zevenpuntenschaal). Met 

betrekking tot de attitude ten opzichte van de merkalliantie in de controle conditie en de 

‘gewone’ attitude ten opzichte van het focaal merk in de controle en experimentele condities 

lijken de gemiddelde attitudes soms licht positief, maar dit zijn de uitzonderingen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zijn de eerder basic reclame advertenties die in vergelijking 

met real-life advertenties minder professioneel ogen. Daarnaast blijkt uit de pre-test dat de 

attitudes ten opzichte van de gebruikte merken zich allemaal rond het middelpunt van de 

zevenpuntenschaal situeerden (zie Tabel 4). Dit lijkt erop te wijzen dat de attitudes die de 

respondenten hebben ten opzichte van de merken niet uitgesproken positief zijn.   

 

ALGEMEEN BESLUIT 

 

Co-branding, ook wel merkallianties genoemd, wordt vaak toegepast door bedrijven 

(Bengtsson & Servais, 2005) in een poging zich te differentiëren van de concurrentie. Dit lijkt 

gerechtvaardigd gegeven de bevinding van Lebar et al. (2005) dat joint branding campagnes 

tot een verhoogde gepercipieerde differentiatie zouden leiden. Co-branding zou daarnaast ook 

nog talrijke andere voordelen met zich meebrengen (Baumgarth, 2004; Bouten et al., 2011; 

Chang, 2009; Janiszewski & van Osselaer, 2000; Keller, 2008; Kumar, 2005; Park et al, 1996; 

Rao & Ruekert, 1994; Simonin & Ruth, 1998; Washburn et al, 2000; 2004). Toch blijkt 

succes niet gegarandeerd (Grossman, 1997). De kans op falen kan echter wel verminderd 

worden door het selecteren van de juiste partner (Kumar, 2005). Belangrijk daarbij zou de fit 

tussen de partners zijn (Keller, 2008) en dan meer specifiek vooral productfit en imago fit 

(Aaker & Keller, 1990; Baumgarth, 2004; Bouten et al., 2011; Cornelis, 2010; Mao & 

Krishnan, 2006; Simonin & Ruth, 1998). De gezamenlijke effecten van deze twee types fit 

zijn evenwel nog maar zelden bestudeerd en de resultaten liggen niet altijd in lijn met de 

verwachtingen. Zo hebben Geuens et al. (2008) in een context van gezamenlijk adverteren 

(nl., een vorm van co-branding die ook in deze masterproef bestudeerd wordt) tegen hun 

voorspelling in gevonden dat het type fit (productfit vs. imago fit) geen invloed zou 
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uitoefenen op de attitude ten opzichte van het focaal merk. In deze masterproef is 

vooropgesteld dat deze onverwachte bevinding mogelijk het gevolg is van de effecten van een 

moderator. In het bijzonder is construal level (nl., de mate waarin individuen informatie op 

een abstracte dan wel concrete manier construeren) als potentiële moderator van de effecten 

van product- en imago fit naar voor geschoven. Dit omdat onderzoek aantoont dat construal 

level als individueel kenmerk enerzijds als moderator kan fungeren in de context van reclame 

advertenties (Hong & Lee, 2010) en anderzijds de effecten van fit zou modereren (Kim & 

John, 2008). De onderzoeksvraag van deze masterproef was dan ook wat de effecten van 

productfit, imago fit, en construal level als individueel kenmerk zijn op de attitudes ten 

opzichte van de advertentie, het focaal merk in de merkalliantie, en de merkalliantie in een 

context van gezamenlijk adverteren. 

Om een kader te bieden voor het verklaren en begrijpen van deze effecten is 

vertrokken van de bevindingen van Kim en John (2008) dat individuen informatie zouden 

verkiezen die aansluit bij hun construal level en enkel die informatie zouden gebruiken. Dit 

betekent dat hoge en lage construal level individuen abstracte respectievelijk concrete 

informatie zouden verkiezen en gebruiken. Op basis van de mate van abstractheid van 

merkassociaties (van laag naar hoog: kenmerken, voordelen, en attitudes, zie Keller, 1993) en 

de link tussen imago en attitudes (ze zouden elkaars spiegelbeeld zijn, zie De Pelsmacker et 

al., 2010) enerzijds en tussen productfit en kenmerken (productkenmerken zouden verschillen 

naargelang de productcategorie, zie Keller, 1993) anderzijds is vervolgens gesteld dat imago 

fit abstracter is dan productfit. Hieruit vloeit dan voort dat hoge construal level individuen 

enkel informatie over imago fit zouden gebruiken en lage construal level individuen enkel 

over productfit als ze geconfronteerd worden met reclame advertenties waarin beide types 

informatie gegeven worden. Op basis van deze assumptie zijn verschillende hypotheses 

opgesteld. 

De eerste hypothese poneerde dat hoge construal level individuen positievere attitudes 

zouden hebben ten opzichte van de advertentie (H1a), het focaal merk in de merkalliantie 

(H1b), en de merkalliantie (H1c) als de merkalliantie gekenmerkt wordt door lage productfit-

hoge imago fit dan als ze gekenmerkt wordt door hoge productfit-lage imago fit en dat voor 

lage construal level individuen het tegengestelde gevonden zou worden. Hypotheses 2a/c 

veronderstelden verder dat meervoudige fit (nl., product- én imago fit) niet tot sterkere 

gunstige effecten zou leiden dan relevante enkelvoudige fit (nl., merkallianties die alleen 

gekenmerkt worden door productfit voor lage construal level individuen en merkallianties die 
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enkel imago fit vertonen voor hoge construal level individuen) op dezelfde attitudes. In 

Hypotheses 3 werd vooropgesteld dat irrelevant enkelvoudige fit voor het construal level van 

het individu (nl., merkallianties die alleen productfit of imago fit vertonen voor respectievelijk 

hoge en lage construal level individuen) tot even positief (of negatieve) attitudes ten opzichte 

van de advertentie (H3a), het focaal merk in de merkalliantie (H3b), en de merkalliantie (H3c) 

zou aanleiding geven als merkallianties zonder fit (nl., noch productfit noch imago fit). Samen 

drukten deze drie hypotheses dus de verwachting uit dat er een driewegsinteractie zou zijn 

tussen productfit, imago fit, en construal level als individueel kenmerk. Dit interactie-effect 

bleek echter niet significant en bijgevolg werden Hypothese 1, 2, en 3 niet bevestigd. Dit kan, 

als construal level gemeten wordt door de categorisatietaak van Liberman et al. (2002), 

verklaard worden door de observatie dat zowel hoge als lage construal level individuen het 

meest letten op productfit bij het bekijken van advertenties van merkallianties in tegenstelling 

tot de verwachting dat er een verschil zou zijn tussen hoge en lage construal level individuen 

met betrekking tot waar ze het meeste aandacht aan besteden (nl., hoge construal level 

individuen aan imago fit en lage construal level individuen aan productfit). Deze verklaring 

lijkt niet helemaal op te gaan wanneer construal level gemeten wordt door de categorisatietaak 

gebaseerd op Rosch (1975). Lage construal level individuen bleken immers enigszins meer 

dan hoge construal level individuen vooral te letten op productfit, terwijl voor imago fit het 

omgekeerde werd gevonden. Hierbij werd echter opgemerkt dat het aantal hoge construal 

level individuen dat vooral aandacht besteedt aan productfit hoger ligt dan het aantal dat 

vooral let op imago fit (nl., 64 vs. 39). Dit heeft mogelijk bijgedragen tot de niet-significante 

driewegsinteractie tussen productfit, imago fit, en construal level als construal level gemeten 

wordt door de categorisatietaak gebaseerd op Rosch (1975). Het is echter te voorbarig om op 

basis van deze eerste bevindingen met betrekking tot construal level als moderator te besluiten 

dat het concept de gezamenlijke effecten van productfit en imago fit niet modereert.  

Naast de niet-significantie van de interactie tussen productfit, imago fit, en construal 

level, kwam in lijn met de bestaande literatuur omtrent productfit en imago fit (Aaker & 

Keller, 1990; Baumgarth, 2004; Bouten et al., 2011; Cornelis, 2010; Mao & Krishnan, 2006; 

Simonin & Ruth, 1998) naar voor dat de attitudes ten opzichte van de advertentie en de 

merkalliantie positiever waren bij hoge vs. lage productfit enerzijds en hoge vs. lage imago fit 

anderzijds. Het effect van imago fit bleek bij de attitude ten opzichte van de merkalliantie, 

zoals Baumgarth (2004) en Simonin en Ruth (1998) gevonden hebben, sterker dan dat van 

productfit. Verder werd met betrekking tot de relatieve attitude ten opzichte van het focaal 
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merk (nl., de verandering in de attitude van het focaal merk door de advertentie zoals 

aangegeven door de respondent) gevonden dat ze bij lage construal level individuen positiever 

is bij hoge dan bij lage productfit, terwijl bij hoge construal level individuen de attitude 

constant is over de niveaus van productfit heen (construal level gemeten door de 

categorisatietaak gebaseerd op Rosch, 1975). Dit resultaat kan verklaard worden door de in 

deze masterproef opgebouwde redenering omdat lage construal individuen enigszins meer dan 

individuen met een hoog construal level vooral gelet hebben op productfit en hoge construal 

level individuen enigszins meer dan lage construal level individuen aandacht hebben 

geschonken aan imago fit. Het is echter ook mogelijk dat de observatie dat de meeste hoge 

construal level individuen vooral letten op productfit (ondanks dat ze in vergelijking met lage 

construal level individuen meer vooral op imago fit letten) ook hier een rol speelt, maar het 

effect ervan gemaskeerd wordt door een andere variabele. Een andere mogelijke verklaring 

voor de gevonden resultaten met betrekking tot het interactie-effect van productfit en 

construal level op de relatieve attitude ten opzichte van het focaal merk is dan ook dat niet 

zozeer construal level op zich, maar verschillen die gerelateerd zijn aan verschillen in 

construal level de effecten zouden veroorzaken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de 

attitudes van individuen met een hoog construal level sterker zijn dan deze van lage construal 

level individuen waardoor ze niet makkelijk te beïnvloeden zijn en bijgevolg constant blijven 

onafhankelijk of de samenwerkingspartner van het merk een goede partner is in termen van 

productfit. 

Hypotheses 4a en 4b tenslotte hadden betrekking op de verandering in de attitude ten 

opzichte van het focaal merk door de samenwerking met een ander merk (attitude single-

branded advertentie vs. co-branded advertentie). Meer specifiek werd verwacht dat 

merkallianties die gekenmerkt worden door meervoudige of relevante enkelvoudige fit, 

zouden leiden tot positieve attitudeveranderingen (Hypothese 4a) en negatieve 

attitudeveranderingen veroorzaakt zouden worden door merkallianties die irrelevante 

enkelvoudige fit of geen fit vertonen (Hypothese 4b). Met betrekking tot de ‘gewone’ attitude 

ten opzichte van het focaal merk werden geen attitudeveranderingen vastgesteld bij hoge en 

lage construal level individuen. Wat betreft de relatieve attitude ten opzichte van het focaal 

merk werd enkel een attitudeverandering in negatieve zin vastgesteld met betrekking tot 

merkallianties zonder fit (nl., noch productfit noch imago fit) bij lage construal level 

individuen (construal level gemeten door de categorisatietaak gebaseerde op Rosch, 1975). 

Hieruit volgt dat Hypothese 4b gedeeltelijk wordt bevestigd (nl., voor single-branded 
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advertentie vs. co-branded advertentie voor een merkalliantie zonder productfit én zonder 

imago fit bij lage construal level individuen) en Hypothese 4a helemaal niet wordt bevestigd. 

De resultaten liggen echter wel in lijn met de studie van Geuens et al. (2008) die ook vond dat 

het niet uitmaakt welke en hoeveel fit er is, zolang er maar fit is. Conform hun vaststelling bij 

top-down en bottom-up reclamestrategieën dat individuen gedachten hebben op verschillende 

verwerkingsniveaus (Geuens et al., 2008), kan vervolgens verondersteld worden dat hoge en 

lage construal level individuen ook aandacht besteden aan productfit respectievelijk imago fit 

hoewel ze vooral op imago fit respectievelijk productfit zouden letten. 

Zoals elke studie heeft ook dit onderzoek een aantal beperkingen die in het 

achterhoofd gehouden moet worden. Deze worden in de volgende sectie behandeld. 

 

1. Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek 

 

Een eerste beperking van deze studie is de brede leeftijdsrange (18 tot 59 jaar) in de 

steekproef. Hoewel de merken en producten bekend zijn bij alle leeftijden die deelgenomen 

hebben aan het onderzoek, is de steekproef minder homogeen dan een steekproef die 

bijvoorbeeld enkel uit studenten bestaat. Deze intra-groep variabiliteit kan bepaalde effecten 

afgezwakt of onderdrukt hebben waardoor het moeilijker is om verschillen tussen condities te 

identificeren. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is dan ook om deze studie te 

repliceren binnen een homogenere steekproef zoals bijvoorbeeld studenten omdat de effecten 

in dergelijke steekproeven waarschijnlijk sterker zullen zijn.  

Ten tweede is construal level twee maal gemeten door middel van een 

categorisatietaak. Toekomstig onderzoek zou kunnen bestuderen of de bevindingen van deze 

studie gerepliceerd worden als construal level gemeten wordt aan de hand van taken of items 

die betrekking hebben op actie identificatie (bijv., Behavioral Identification Form, zie 

Vallacher & Wegner, 1989), visuele perceptie (bijv., taak van Navon, zie Liberman & Förster, 

2009), en/of persoonsperceptie. Immers, met betrekking tot deze aspecten zouden er ook 

verschillen bestaan tussen hoge en lage construal level (Trope & Liberman, 2010). Ook zou 

verder onderzoek kunnen nagaan wat de resultaten zijn als construal level gemanipuleerd 

wordt door het variëren van psychologische afstand. Dit kan bijvoorbeeld door in een 

advertentietekst waarin een merkalliantie wordt aangekondigd te vermelden dat deze in de 

nabije of verre toekomst zal plaats vinden. Ook het afbeelden van de merken en producten op 

een ruimtelijk nabijere of verdere positie behoort tot de mogelijkheden. 
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Een derde beperking van deze studie is dat de variabele construal level door middel 

van een mediaan-split procedure gedichotomiseerd is. Hierdoor is hoogstwaarschijnlijk 

variantie en informatie verloren gegaan wat een invloed gehad kan hebben op de resultaten. 

Het is dan ook een suggestie voor toekomstig onderzoek om de variabele construal level 

continu te houden en te kijken wat dan de effecten ervan zijn in combinatie met productfit en 

imago fit. 

Een vierde beperking van deze studie is dat slechts drie productcategorieën en vijf 

merken betrokken zijn. Het is dan ook van belang om voorzichtig te zijn met de generalisatie 

van de bevindingen naar andere productcategorieën en merken. De resultaten kunnen immers 

productcategorie en merk specifiek zijn. Om deze beperking te ondervangen, wordt voor 

verder onderzoek aanbevolen om andere productcategorieën en bijhorende merken te 

bestuderen en na te gaan of dezelfde bevindingen teruggevonden worden. Indien dat het geval 

is, kan gesteld worden dat het robuustere bevindingen zijn.  

Tot slot waren het aantal respondenten in bepaalde condities eerder laag en ongelijk 

verdeeld over de verschillende condities als construal level gemeten werd aan de hand van de 

categorisatietaak van Liberman et al. (2002). Een evenwichtigere verdeling van de 

participanten was daar wenselijk geweest. 

 

2. Sterktes van het onderzoek 

 

In deze masterproef zijn de gezamenlijke effecten van productfit, imago fit, en 

construal level als individueel kenmerk bestudeerd in een poging het onverwachte resultaat 

van Geuens et al. (2008) dat productfit en imago fit een even grote invloed hebben bij zowel 

top-down als bottom-up reclamestrategieën, te verklaren. Hiermee draagt deze studie bij tot 

het invullen van een aantal blinde vlekken in de literatuur. Vooreerst helpt het onderzoek om 

de gezamenlijke effecten van productfit en imago fit beter te begrijpen. Daarnaast is de studie 

vernieuwend omdat het – bij ons weten – de eerste studie is die construal level als moderator 

in de context van gezamenlijk adverteren heeft bestudeerd en een licht werpt op de mogelijke 

effecten ervan. Tot slot is construal level als individueel kenmerk betrokken in tegenstelling 

tot het meeste onderzoek die zich focust op construal level in relatie met psychologische 

afstand. We hopen met deze studie een aanzet gegeven te hebben tot meer onderzoek omtrent 

de gezamenlijke effecten van productfit en imago fit en de rol van construal level als 

potentiële moderator van die effecten. 
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Bijlage 1: Vragenlijst Pre-test 

 

Beste deelnemer, 

 

in het kader van mijn thesis voor de opleiding Master in de Bedrijfseconomie voer ik een 

vooronderzoek uit in verband met productcategorieën en merken. U kunt mij hierbij helpen door 

deze vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 15 à 20 minuten van uw tijd vragen. Er zijn geen 

juiste of foute antwoorden. Tot slot, deelnemen is anoniem en de gegevens worden strikt 

vertrouwelijk verwerkt. 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst of de studie, aarzel dan niet om mij te 

contacteren op het e-mailadres Lien.Wille@UGent.be 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Lien Wille 

 

1. In welke mate vindt u dat de productcategorieën in de volgende paren complementair 
zijn? 
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2. In welke mate vindt u dat de productcategorieën in de volgende paren consistent zijn? 
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3. In welke mate vindt u dat de productcategorieën in de volgende paren samen passen? 

 

Pa
ss

en
 h

el
em

aa
l n

ie
t 

sa
m

en
 

Pa
ss

en
 n

ie
t s

am
en

 

Pa
ss

en
 n

ie
t e

ch
t s

am
en

 

Pa
ss

en
 n

oc
h 

sa
m

en
, 

no
ch

 n
ie

t s
am

en
 

Pa
ss

en
 e

en
 b

ee
tje

 sa
m

en
 

Pa
ss

en
 sa

m
en

 

Pa
ss

en
 h

el
em

aa
l w

el
 

sa
m

en
 

Schoenen en kledij o  o  o  o  o  o  o  

Schoenen en auto’s o  o  o  o  o  o  o  

Schoenen en 

Energiedrank 

o  o  o  o  o  o  o  

 

De volgende drie vragen peilen naar de mate waarin u vindt dat de onderstaande merken 

een zelfde, gelijkaardig imago hebben. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Indien het merk Gini een persoon was dan zouden 

we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het een verleidelijke, spannende persoon is en dat dit 

helemaal niet overeenkomt met het imago van de persoon Cécémel. Probeer de merken dus 

als personen in te beelden en geef op de onderstaande schalen aan in welke mate u vindt 

dat de imago's van de paren van merken gelijkaardig zijn, consistent zijn, en samen passen. 
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4. In welke mate vindt u dat de imago's van de merken in de volgende paren gelijkaardig 
zijn? 
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5. In welke mate vindt u dat de imago's van de merken in de volgende paren consistent 
zijn? 
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6. In welke mate vindt u dat de imago's van de merken in de volgende paren samen 
passen? 
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7. In welke mate bent u bekend met de volgende merken?  
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Red Bull o  o  o  o  o  o  o  

Nalu o  o  o  o  o  o  o  

 

8. In welke mate herkent u de volgende merken?  
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Zara o  o  o  o  o  o  o  

Land Rover o  o  o  o  o  o  o  

Mercedes-Benz o  o  o  o  o  o  o  

Jaguar o  o  o  o  o  o  o  

Peugeot o  o  o  o  o  o  o  

Red Bull o  o  o  o  o  o  o  

Nalu o  o  o  o  o  o  o  

 

9. In welke mate heeft u al van de volgende merken gehoord? 
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Nalu o  o  o  o  o  o  o  
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10. In welke mate vindt u de volgende merken populair? 
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Nalu o  o  o  o  o  o  o  

 

11. In welke mate vindt u de volgende merken zwakke dan wel sterke merken? 
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Zara o  o  o  o  o  o  o  

Land Rover o  o  o  o  o  o  o  

Mercedes-Benz o  o  o  o  o  o  o  
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Nalu o  o  o  o  o  o  o  

 

12. In welke mate houdt u van de volgende merken? 
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Nalu o  o  o  o  o  o  o  
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13. In welke mate staat u negatief dan wel positief ten opzichte van de volgende merken? 
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14. In welke mate vindt u de volgende merken aangename merken? 
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Zara o  o  o  o  o  o  o  

Land Rover o  o  o  o  o  o  o  

Mercedes-Benz o  o  o  o  o  o  o  

Jaguar o  o  o  o  o  o  o  

Peugeot o  o  o  o  o  o  o  

Red Bull o  o  o  o  o  o  o  

Nalu o  o  o  o  o  o  o  

 

15. Wat is uw geslacht? 

Man Vrouw 

o  o  

16. Wat is uw leeftijd? 

 

17. Welk diploma heeft u op dit moment? 

o Lager secundair (3 eerste jaren) 

o Hoger secundair (3 laatste jaren) 

o Niet-universitair hoger onderwijs van het korte type  

o Niet-universitair hoger onderwijs van het lange type  

o Universitair 

o Universitair met aanvullend diploma 

o Doctoraat met thesis 

o Andere: 

 



XVII 

 

Bijlage 2: Vragenlijst Hoofdonderzoek 

 

Beste deelnemer, 

 

in het kader van mijn thesis voor de opleiding Master in de Bedrijfseconomie doe ik 

een onderzoek rond merken en de samenwerking tussen merken. U kunt mij hierbij 

helpen door deze vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 15 à 20 minuten van uw tijd 

vragen. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Tot slot, deelnemen is anoniem en de 

gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst of de studie, aarzel dan niet 

om mij te contacteren op het e-mailadres  Lien.Wille@UGent.be 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Lien Wille 
 

 
1. Deze vraag gaat over wat er zich in ons hoofd afspeelt als we woorden 

gebruiken die verwijzen naar categorieën. Laten we het woord rood nemen als 

voorbeeld. Als u uw ogen sluit, kunt u proberen om een echt puur rood voor de 

geest te halen. U kan zich echter ook een oranjeachtig rood of paarsachtig 

rood inbeelden. En hoewel u het oranje-rood of paars-rood nog altijd rood zult 

noemen zijn het niet zo’n goede voorbeelden van de categorie rood als het pure 

rood van in het begin. Samengevat, sommige kleuren rood zijn roder dan 

andere. 

Dit geldt ook voor andere categorieën. Denk bijvoorbeeld aan honden. 

Iedereen heeft wel een idee van wat een "echte hond" is. Voor mij 

bijvoorbeeld is een Duitse scheper een goed voorbeeld van een échte hond, 

terwijl een pekingees of een chihuaha minder "echt" honds zijn. 

 

Bij  deze vraag wordt u gevraagd om te beoordelen hoe goed een object  uit 

een  bepaalde categorie  bij die categorie hoort. U ziet telkens de naam van de 

categorie met daaronder een aantal voorbeelden van elementen die tot die 

categorie behoren. Naast de elementen uit de categorie moet u aangeven hoe 
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goed ze volgens u in de categorie passen op een 7-puntenschaal. 

Een 7 betekent dat u denkt dat het object een zeer goed voorbeeld is van wat u 

denkt dat de categorie voorstelt. 

Een 1 betekent dat u denkt dat het object een slecht voorbeeld is van de 

categorie. 

Een 4 heeft een gemiddelde fit weer. 
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Controle conditie2 

 

Hieronder ziet u een advertentie. Gelieve de advertentie goed te bekijken 

 
 

                                                
2 Elke respondent ziet slechts één van de volgende vijf condities. Dit betekent dat de respondent enkel de advertentie 
met (a) Timberland, (b) Timberland en Jack Wolsfkin, (c) Timberland en Zara, (d) Timberland en Land Rover of (e) 
Timberland en Peugeot te zien heeft gekregen. 
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2. In deze vraag is het de bedoeling dat u aangeeft wat u vindt van de advertentie. 

Het is een slechte 

advertentie 

o o o o o o o Het is een goede 

advertentie 

Ik houd niet van deze 

advertentie 

o o o o o o o Ik houd van deze 

advertentie 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de advertentie 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de advertentie 

Deze advertentie is geen 

aangename advertentie 

o o o o o o o Deze advertentie is een 

aangename advertentie 

 

3. In welke mate gaat u akkoord met stellingen aan de linker- dan wel aan de 

rechterkant? 

Ik sta negatief ten opzichte 

van het merk Timberland 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van het merk Timberland 

Ik houd niet van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Ik houd wel van het merk 

Timberland 

Timberland is geen 

aangenaam merk 

o o o o o o o Timberland is een 

aangenaam merk 

Het merk Timberland is 

een zwak merk 

o o o o o o o Het merk Timberland is 

een sterk merk 

 

4. In welke mate heeft de advertentie uw mening over het merk Timberland 

veranderd? 

Door de advertentie sta ik 

nu veel negatiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

o o o o o o o Door de advertentie sta ik 

nu veel positiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een minder aangenaam 

merk 

o o o o o o o Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een aangenamer merk 
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De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen afnemen 

o o o o o o o De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen 

toenemen 

Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een zwakker merk 

o o o o o o o Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een sterker merk 

Door de advertentie houd 

ik nu minder van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Door de advertentie houd 

ik nu meer van het merk 

Timberland 

 

5. Ik ben ook geïnteresseerd in uw mening over de samenwerking/alliantie tussen 

verschillende merken. 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Jack 

Wolfskin 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Jack 

Wolfskin 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Zara 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Zara 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Land Rover 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Land Rover 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Peugeot 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Peugeot 
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Experimentele conditie 1: Timberland en Jack Wolfskin 

 

Hieronder ziet u een advertentie. Gelieve de advertentie goed te bekijken. 

 
 

2. In deze vraag is het de bedoeling dat u aangeeft wat u vindt van de advertentie. 

Het is een slechte 

advertentie 

o o o o o o o Het is een goede 

advertentie 

Ik houd niet van deze 

advertentie 

o o o o o o o Ik houd van deze 

advertentie 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de advertentie 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de advertentie 

Deze advertentie is geen 

aangename advertentie 

o o o o o o o Deze advertentie is een 

aangename advertentie 

 

3. In welke mate gaat u akkoord met stellingen aan de linker- dan wel aan de 

rechterkant? 

Ik sta negatief ten opzichte 

van het merk Timberland 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van het merk Timberland 

Ik houd niet van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Ik houd wel van het merk 

Timberland 
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Timberland is geen 

aangenaam merk 

o o o o o o o Timberland is een 

aangenaam merk 

Het merk Timberland is 

een zwak merk 

o o o o o o o Het merk Timberland is 

een sterk merk 

 

4. In welke mate heeft de advertentie uw mening over het merk Timberland 

veranderd? 

Door de advertentie sta ik 

nu veel negatiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

o o o o o o o Door de advertentie sta ik 

nu veel positiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een minder aangenaam 

merk 

o o o o o o o Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een aangenamer merk 

De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen afnemen 

o o o o o o o De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen 

toenemen 

Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een zwakker merk 

o o o o o o o Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een sterker merk 

Door de advertentie houd 

ik nu minder van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Door de advertentie houd 

ik nu meer van het merk 

Timberland 

 

5. Ik ben ook geïnteresseerd in uw mening over de samenwerking/alliantie tussen 

het merk Timberland en het merk Jack Wolfskin. 

De samenwerking tussen 

Timberland en Jack 

Wolfskin is een slechte 

samenwerking. 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Jack 

Wolfskin is een goede 

samenwerking 
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Ik houd niet van de 

samenwerking tussen 

Timberland en Jack 

Wolfskin 

o o o o o o o Ik houd van de 

samenwerking tussen 

Timberland en Jack 

Wolfskin 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Jack 

Wolfskin 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Jack 

Wolfskin 

De samenwerking tussen 

Timberland en Jack 

Wolfskin is geen 

aangename samenwerking 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Jack 

Wolfskin is een 

aangename samenwerking 

 

6. Waarop heeft u het meeste gelet bij het bekijken van de advertentie? 

o Hoe goed de productcategorieën van de afgebeelde producten bij elkaar 

passen 

o Hoe goed de imago’s van de afgebeelde merken bij elkaar passen 

 

7. In welke mate vindt u dat de productcategorieën schoenen en kledij 

complementair zijn? 

o Helemaal niet complementair 

o Niet complementair 

o Niet echt complementair 

o Noch complementair, noch niet complementair 

o Een beetje complementair 

o Complementair 

o Helemaal wel complementair 

 

8. Deze vraag peilt naar de mate waarin u vindt dat de onderstaande merken een 

gelijkaardig imago hebben. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Indien het merk Gini een persoon was dan 

zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het een verleidelijke, spannende persoon is 
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en dat dit helemaal niet overeenkomt met het imago van de persoon Cécémel. Probeer 

de merken Timberland en Jack Wolfskin dus als personen in te beelden en geef aan in 

welke mate u vindt dat de imago's van beide merken gelijkaardig zijn.  

o Helemaal niet gelijkaardig 

o Niet gelijkaardig 

o Niet echt gelijkaardig 

o Noch gelijkaardig, noch niet gelijkaardig 

o Een beetje gelijkaardig 

o Gelijkaardig  

o Helemaal wel gelijkaardig 

 

Experimentele conditie 2: Timberland en Zara 

 

Hieronder ziet u een advertentie. Gelieve de advertentie goed te bekijken 

 

2. In deze vraag is het de bedoeling dat u aangeeft wat u vindt van de advertentie. 

Het is een slechte 

advertentie 

o o o o o o o Het is een goede 

advertentie 

Ik houd niet van deze 

advertentie 

o o o o o o o Ik houd van deze 

advertentie 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de advertentie 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de advertentie 
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Deze advertentie is geen 

aangename advertentie 

o o o o o o o Deze advertentie is een 

aangename advertentie 

 

3. In welke mate gaat u akkoord met stellingen aan de linker- dan wel aan de 

rechterkant? 

Ik sta negatief ten opzichte 

van het merk Timberland 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van het merk Timberland 

Ik houd niet van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Ik houd wel van het merk 

Timberland 

Timberland is geen 

aangenaam merk 

o o o o o o o Timberland is een 

aangenaam merk 

Het merk Timberland is 

een zwak merk 

o o o o o o o Het merk Timberland is 

een sterk merk 

 

4. In welke mate heeft de advertentie uw mening over het merk Timberland 

veranderd? 

Door de advertentie sta ik 

nu veel negatiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

o o o o o o o Door de advertentie sta ik 

nu veel positiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een minder aangenaam 

merk 

o o o o o o o Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een aangenamer merk 

De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen afnemen 

o o o o o o o De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen 

toenemen 

Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een zwakker merk 

o o o o o o o Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een sterker merk 

Door de advertentie houd o o o o o o o Door de advertentie houd 
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ik nu minder van het merk 

Timberland 

ik nu meer van het merk 

Timberland 

 

5. Ik ben ook geïnteresseerd in uw mening over de samenwerking/alliantie tussen 

het merk Timberland en het merk Zara. 

De samenwerking tussen 

Timberland en Zara is een 

slechte samenwerking. 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Zara is een 

goede samenwerking 

Ik houd niet van de 

samenwerking tussen 

Timberland en Zara 

o o o o o o o Ik houd van de 

samenwerking tussen 

Timberland en Zara 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Zara 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en Zara 

De samenwerking tussen 

Timberland en Zara is 

geen aangename 

samenwerking 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Zara is een 

aangename samenwerking 

 

6. Waarop heeft u het meeste gelet bij het bekijken van de advertentie? 

o Hoe goed de productcategorieën van de afgebeelde producten bij elkaar 

passen 

o Hoe goed de imago’s van de afgebeelde merken bij elkaar passen 

 

7. In welke mate vindt u dat de productcategorieën schoenen en kledij 

complementair zijn? 

o Helemaal niet complementair 

o Niet complementair 

o Niet echt complementair 

o Noch complementair, noch niet complementair 

o Een beetje complementair 

o Complementair 
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o Helemaal wel complementair 

 

8. Deze vraag peilt naar de mate waarin u vindt dat de onderstaande merken een 

gelijkaardig imago hebben. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Indien het merk Gini een persoon was dan 

zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het een verleidelijke, spannende persoon is 

en dat dit helemaal niet overeenkomt met het imago van de persoon Cécémel. Probeer 

de merken Timberland en Zara dus als personen in te beelden en geef aan in welke 

mate u vindt dat de imago's van beide merken gelijkaardig zijn.  

o Helemaal niet gelijkaardig 

o Niet gelijkaardig 

o Niet echt gelijkaardig 

o Noch gelijkaardig, noch niet gelijkaardig 

o Een beetje gelijkaardig 

o Gelijkaardig  

o Helemaal wel gelijkaardig 

 

Experimentele conditie 3: Timberland en Land Rover 

 

Hieronder ziet u een advertentie. Gelieve de advertentie goed te bekijken
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2. In deze vraag is het de bedoeling dat u aangeeft wat u vindt van de advertentie. 

Het is een slechte 

advertentie 

o o o o o o o Het is een goede 

advertentie 

Ik houd niet van deze 

advertentie 

o o o o o o o Ik houd van deze 

advertentie 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de advertentie 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de advertentie 

Deze advertentie is geen 

aangename advertentie 

o o o o o o o Deze advertentie is een 

aangename advertentie 

 

3. In welke mate gaat u akkoord met stellingen aan de linker- dan wel aan de 

rechterkant? 

Ik sta negatief ten opzichte 

van het merk Timberland 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van het merk Timberland 

Ik houd niet van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Ik houd wel van het merk 

Timberland 

Timberland is geen 

aangenaam merk 

o o o o o o o Timberland is een 

aangenaam merk 

Het merk Timberland is 

een zwak merk 

o o o o o o o Het merk Timberland is 

een sterk merk 

 

4. In welke mate heeft de advertentie uw mening over het merk Timberland 

veranderd? 

Door de advertentie sta ik 

nu veel negatiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

o o o o o o o Door de advertentie sta ik 

nu veel positiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een minder aangenaam 

merk 

o o o o o o o Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een aangenamer merk 
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De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen afnemen 

o o o o o o o De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen 

toenemen 

Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een zwakker merk 

o o o o o o o Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een sterker merk 

Door de advertentie houd 

ik nu minder van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Door de advertentie houd 

ik nu meer van het merk 

Timberland 

 

5. Ik ben ook geïnteresseerd in uw mening over de samenwerking/alliantie tussen 

het merk Timberland en het merk Land Rover. 

De samenwerking tussen 

Timberland en Land 

Rover is een slechte 

samenwerking. 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Land Rover 

is een goede 

samenwerking 

Ik houd niet van de 

samenwerking tussen 

Timberland en Land 

Rover 

o o o o o o o Ik houd van de 

samenwerking tussen 

Timberland en Land Rover 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Land Rover 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Land Rover 

De samenwerking tussen 

Timberland en Land 

Rover is geen aangename 

samenwerking 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Land Rover 

is een aangename 

samenwerking 
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6. Waarop heeft u het meeste gelet bij het bekijken van de advertentie? 

o Hoe goed de productcategorieën van de afgebeelde producten bij elkaar 

passen 

o Hoe goed de imago’s van de afgebeelde merken bij elkaar passen 

 

7. In welke mate vindt u dat de productcategorieën schoenen en auto’s 

complementair zijn? 

o Helemaal niet complementair 

o Niet complementair 

o Niet echt complementair 

o Noch complementair, noch niet complementair 

o Een beetje complementair 

o Complementair 

o Helemaal wel complementair 

 

8. Deze vraag peilt naar de mate waarin u vindt dat de onderstaande merken een 

gelijkaardig imago hebben. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Indien het merk Gini een persoon was dan 

zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het een verleidelijke, spannende persoon is 

en dat dit helemaal niet overeenkomt met het imago van de persoon Cécémel. Probeer 

de merken Timberland en Land Rover dus als personen in te beelden en geef aan in 

welke mate u vindt dat de imago's van beide merken gelijkaardig zijn.  

o Helemaal niet gelijkaardig 

o Niet gelijkaardig 

o Niet echt gelijkaardig 

o Noch gelijkaardig, noch niet gelijkaardig 

o Een beetje gelijkaardig 

o Gelijkaardig  

o Helemaal wel gelijkaardig 
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Experimentele conditie 4: Timberland en Peugeot 

 

Hieronder ziet u een advertentie. Gelieve de advertentie goed te bekijken 

 

2. In deze vraag is het de bedoeling dat u aangeeft wat u vindt van de advertentie. 

Het is een slechte 

advertentie 

o o o o o o o Het is een goede 

advertentie 

Ik houd niet van deze 

advertentie 

o o o o o o o Ik houd van deze 

advertentie 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de advertentie 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de advertentie 

Deze advertentie is geen 

aangename advertentie 

o o o o o o o Deze advertentie is een 

aangename advertentie 

 

3. In welke mate gaat u akkoord met stellingen aan de linker- dan wel aan de 

rechterkant? 

Ik sta negatief ten opzichte 

van het merk Timberland 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van het merk Timberland 

Ik houd niet van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Ik houd wel van het merk 

Timberland 

Timberland is geen o o o o o o o Timberland is een 
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aangenaam merk aangenaam merk 

Het merk Timberland is 

een zwak merk 

o o o o o o o Het merk Timberland is 

een sterk merk 

 

4. In welke mate heeft de advertentie uw mening over het merk Timberland 

veranderd? 

Door de advertentie sta ik 

nu veel negatiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

o o o o o o o Door de advertentie sta ik 

nu veel positiever ten 

opzichte van het merk 

Timberland dan vroeger 

Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een minder aangenaam 

merk 

o o o o o o o Door de advertentie lijkt 

het merk Timberland nu 

een aangenamer merk 

De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen afnemen 

o o o o o o o De advertentie heeft mijn 

interesse in het merk 

Timberland doen 

toenemen 

Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een zwakker merk 

o o o o o o o Door de advertentie vind 

ik het merk Timberland nu 

een sterker merk 

Door de advertentie houd 

ik nu minder van het merk 

Timberland 

o o o o o o o Door de advertentie houd 

ik nu meer van het merk 

Timberland 

 

5. Ik ben ook geïnteresseerd in uw mening over de samenwerking/alliantie tussen 

het merk Timberland en het merk Peugeot. 

De samenwerking tussen 

Timberland en Peugeot is 

een slechte samenwerking. 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Peugeot is 

een goede samenwerking 

Ik houd niet van de 

samenwerking tussen 

o o o o o o o Ik houd van de 

samenwerking tussen 
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Timberland en Peugeot Timberland en Peugeot 

Ik sta negatief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Peugeot 

o o o o o o o Ik sta positief ten opzichte 

van de samenwerking 

tussen Timberland en 

Peugeot 

De samenwerking tussen 

Timberland en Peugeot is 

geen aangename 

samenwerking 

o o o o o o o De samenwerking tussen 

Timberland en Peugeot is 

een aangename 

samenwerking 

 

6. Waarop heeft u het meeste gelet bij het bekijken van de advertentie? 

o Hoe goed de productcategorieën van de afgebeelde producten bij elkaar 

passen 

o Hoe goed de imago’s van de afgebeelde merken bij elkaar passen 

 

7. In welke mate vindt u dat de productcategorieën schoenen en auto’s 

complementair zijn? 

o Helemaal niet complementair 

o Niet complementair 

o Niet echt complementair 

o Noch complementair, noch niet complementair 

o Een beetje complementair 

o Complementair 

o Helemaal wel complementair 

 

8. Deze vraag peilt naar de mate waarin u vindt dat de onderstaande merken een 

gelijkaardig imago hebben. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Indien het merk Gini een persoon was dan 

zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het een verleidelijke, spannende persoon is 

en dat dit helemaal niet overeenkomt met het imago van de persoon Cécémel. Probeer 

de merken Timberland en Peugeot dus als personen in te beelden en geef aan in welke 

mate u vindt dat de imago's van beide merken gelijkaardig zijn.  



XXXV 

 

o Helemaal niet gelijkaardig 

o Niet gelijkaardig 

o Niet echt gelijkaardig 

o Noch gelijkaardig, noch niet gelijkaardig 

o Een beetje gelijkaardig 

o Gelijkaardig  

o Helemaal wel gelijkaardig 

 

9. Hieronder staan verschillende spullen opgesomd. Groepeer ze in groepen van 

spullen die  volgens u samen horen. Dit doet u door de spullen die bij elkaar horen, in 

dezelfde groep te slepen. Bijvoorbeeld, als u vindt dat bureau en DVD-speler samen 

horen dan sleept u de twee spullen in dezelfde groep, bijvoorbeeld Groep 1. Als u 

daarnaast vindt dat gordijnen en huisdieren bij elkaar horen, dan sleept u de beide 

spullen in Groep 2. U gaat zo te  werk  tot alle spullen  in  een  groep  opgenomen  zijn.  

U  hoeft  niet  alle  voorziene groepen  te  gebruiken.  U groepeert de spullen in zoveel 

groepen als u denkt dat passend is. Zorg er voor dat elk ding in een groep zit. Let er 

ook op dat u elk ding slechts in één groep plaatst.3 

Items Groep 1 Groep 2 

Bureau 

DVD-speler 

Huisdieren 

Gordijnen Groep 3 Groep 4 

Computer 

Foto’s 

Jassen 

Antwoordapparaat Groep 5 Groep 6 

Schilderijen 

Blender 

Magneten voor op de 

koelkast 

Stereo Groep 7 Groep 8 

                                                
3 Deze en de volgende vragen heeft iedere participanten te zien gekregen. Vanaf deze vraag heeft iedere respondent 
dus terug dezelfde vragen gekregen. 
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Hemden 

Zilverwerk 

Bed 

Muziekinstrument Groep 9 Groep 10 

Spatel 

Wandtapijten 

Juwelen 

Planten Groep … Groep … 

Tafels 

Brieven 

Ondergoed 

CD’s Groep 31 Groep 32 

Wok 

Telefoon 

Posters 

Microgolfoven Groep 33 Groep 34 

Kleerkast 

Tapijten 

Borden 

Printer Groep 35 Groep 36 

DVD’s 

Broeken 

TV 

Gereedschap Groep 37 Groep 38 

Legplanken 

Alarmklok  

 

10. Wat is uw geslacht? 

Man Vrouw 

o  o  

11. Wat is uw leeftijd? 
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12. Welk diploma heeft u op dit moment? 

o Lager secundair (3 eerste jaren) 

o Hoger secundair (3 laatste jaren) 

o Niet-universitair hoger onderwijs van het korte type  

o Niet-universitair hoger onderwijs van het lange type  

o Universitair 

o Universitair met aanvullend diploma 

o Doctoraat met thesis 

o Andere: 

 

 

 

 

 


