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FOCUS VAN HET ONDERZOEK



FOCUS OP VRIJE ASSOCIATIE
Drie ‘simpele’ vragen over donzendekbed.nl

Schrijf alle gedachten / associaties op die u heeft als u denkt aan 
donzendekbed.nl

Geef per gedachte aan of deze voor u positief, neutraal, of negatief is

Geef per gedachte aan of deze echt “uniek” is voor donzendekbed.nl of dat 
concurrenten deze gedachte ook bij u oproepen



RESPONS ONDERZOEK
Aantal respondenten: 225 

Totaal aantal associaties: 1330 
Gemiddeld aantal associaties: 5,9

Gemiddelde score: 6,46 
Positieve associaties 
Scoren significant hoger dan de 
waarde van 4

Gemiddeld score: 5,12 
Unieke associaties 
Scoren significant hoger dan de 
waarde van 4

Uniciteit associaties Richting associaties 



7-
pu

nt
ss

ch
aa

l

0

1

2

3

4

5

6

7

5,1

6,4
Richting
Uniciteit

RICHTING / UNICITEIT ASSOCIATIES
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VERDELING AANTAL ASSOCIATIES



CATEGORISEREN ASSOCIATIES

Associaties vallen binnen 
zes categorieën: 

1. Bekendheid 
2. Product associaties 
3. Geen-product 

associaties 
4. Attitude/houding 
5. Resonantie 
6. Merk bouwen

Elke categorie heeft 
verschillende 

subcategorieën: in totaal 
zijn er 20 ‘labels’ 

Elke associatie is gelabeld 
met een categorie 

nummer, variërend van 
1-20 



Meest genoemde 
subcategorieën Aantal respondenten Voorbeelden

1. Positive evaluation 152
Zeer goede website / De juiste 

kussens gevonden / Snelle 
levering / Vriendelijk / Fijne service 

2. Positive attributes 113
Warm / Licht / Luchtig / Prettig / 

Zacht / Lekker warm 

3. Functional benefits 113
Veel variatie / Veelzijdig / Ze 

hebben alles / Keuze / Uitgebreid / 
Niet zwaar / Valt heerlijk om je lijf

4. Personality & values 108
Kwaliteit / Deskundig / Vertrouwen / 

Rust / Betrouwbaar / Verzorgd 

5. Purchase / usage situation 97
Makkelijk te bestellen / Lekker 

dichtbij / Heerlijk slapen / 
Slaapgenot / Prettig om te shoppen
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Deze vijf categorieën zijn allemaal “points-of-difference”: de associaties zijn zowel uniek als positief 
voor donzendekbed.nl! (én significant boven 4)

http://donzendekbed.nl


UNIEKE ASSOCIATIES
Associaties die een 7 scoren op uniciteit

“Aardige man”

“Goede 
uitgebreide 
informatie”

“Specialist”

“Veel aanbod”

“Makkelijk 
om informatie te 

vinden”

“Goede uitleg op 
de site”

“Zeer goede 
website”

“Kwalitatief 
hoogstaand”

“Duurzaamheid”
“Heldere 

productinformatie”

“Prettige 
behandeling”

“Heel fijn, 
persoonlijk advies”

“Vertrouwen”

“Goede 
voorlichting”

“Goede prijs”

“Diervriendelijk”



NEGATIEVE ASSOCIATIES
Associaties die een 3 of lager scoren op richting

“Gans”

“Sneu voor de 
vogels”

“Veren”
“Niet makkelijk te 

vinden”

“Ganzen” “Eend”

“Duur”

“Zomer te warm”

Bovenstaande negatieve associaties scoorden lager dan de score 4 op uniciteit, dus vormen geen 
merkprobleem maar een categorie probleem!



RESULTATEN
• Positieve en unieke associaties 

• Geen sprake van een merkprobleem 

• Meeste associaties over de ervaring achteraf 

• Veel associaties over de waarden van het bedrijf 

• Focus leggen op informatievoorziening en 
persoonlijke touch 

• Negatieve associaties verminderen door andere 
communicatie over het product


