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In deze factsheet wordt een studie samengevat die is 
uitgevoerd door de Universiteit Twente, in 
samenwerking met STAP. Hierin is de bekendheid met 
en waardering van alcoholmerken onder jongeren van 
12 t/m 15 jaar ten opzichte van andere belangrijke 
merkproducten onderzocht. 

 
Kernconclusie 
Alcoholmerken genieten onder jongeren in de leeftijd 
van 12 t/m 15 jaar een grote bekendheid. 
Kledingmerken zijn nog bekender. Deze liggen  voorin 
het geheugen (top of mind) van jongeren en worden 
spontaan opgesomd (…noem eens wat merken op die 
je kent?). Bij het gericht vragen naar alcoholmerken 
(…welke alcoholmerken ken je?) worden er gemiddeld 
5 biermerken en 2 andere merken genoemd. 
Bekendheid met en waardering van deze merken blijkt 
te correleren met alcoholgebruik. 
 
Inleiding  
Jongeren staan veelvuldig bloot aan (alcohol) reclames 
en (alcohol) merken (STAP, 2008; Casswell, 2004; 
Takens, 2005). De laatste jaren is er een sterke 
toename te zien van  marketingactiviteiten die sterk 
gericht zijn op jongeren (Advertising Age, 1999; 
Trouw, 2008; Casswell, 2004). Jongeren blijken 
gevoelig te zijn voor deze marketingactiviteiten met 
als resultaat dat ze vaak positieve associaties met de 
producten erop nahouden. Het geheugen van jongeren 
vormt immers een ideale plaats voor de opslag van 
commerciële merkinformatie (Dotson & Hyatt, 2000). 
Ook alcoholmerken worden door de veelvuldige 
marketinginspanningen al vroeg opgeslagen in het 
geheugen van jongeren. Niet uitgesloten mag worden 
dat er sprake is van enig verband met de relatief hoge 
alcoholconsumptie onder jongeren (STAP, 2007; 
Takens, 2005; Monshouwer, Dorsselaer, Gorter, 
Verdurmen, & Vollebergh, 2004).  
 
Dit onderzoek biedt enig inzicht in het verband tussen 
marketing van merken en het alcoholgebruik van 
jongeren. Er is gekeken naar de mate waarin deze 
marketingactiviteiten ervoor zorgen dat 
(alcohol)merken in het geheugen van jongeren 
aanwezig zijn, de rol die deze alcoholmerken in het 
merkgeheugen van jongeren spelen en de relatie tussen 
de bekendheid en waardering met alcoholmerken en 
het (latere) alcoholgebruik onder jongeren.  
 

Methode 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2008 en betrof een 
landelijke steekproef onder 1009 jongeren in de 
leeftijd van 10 t/m 15 jaar door heel Nederland. Dit 
gebeurde door middel van een internet survey op een 
website. Gegevensverzameling vond plaats via 
promotie met flyers op scholen, de 
netwerkgemeenschap Hyves en een tell-a-friend tool. 
Steekproefopbouw wees uit dat vooral jongeren uit de 
leeftijd van 12 t/m 15 jaar in deze steekproef 
vertegenwoordigd waren.  
 
Merkbekendheid 
Het merkgeheugen blijkt grofweg te bestaan uit  
1. De spontane merkbekendheid (top of mind en vrije 
herinnering)   
2. De geholpen merkbekendheid (geholpen herinnering 
en herkenning). 
 
Kledingmerken dominant in 
belevingswereld jongeren 
Binnen de spontane merkbekendheidslaag blijkt dat 
2/3 van alle genoemde merken kledingmerken zijn. 
Deze categorie is veruit dominant. Maar liefst 92% 
van de jongeren noemt spontaan een kledingmerk. 
Kledingmerken worden eveneens het hoogst 
gewaardeerd door jongeren. De spontane 
merkbekendheid bestaat dan ook uit merken die 
voorop staan in de belevingswereld van jongeren. Dit 
uit zich ook in de waardering die jongeren voor een 
merk hebben. 
 
Alcoholmerken sterk vertegenwoordigd 
binnen de geholpen merkbekendheid  
Alcoholmerken zijn eveneens sterk vertegenwoordigd 
in het merkgeheugen van jongeren. Weliswaar maken  
alcoholmerken geen deel uit van de directe 
belevingswereld van jongeren, maar ze kunnen  
alcoholmerken wel herkennen en benoemen. 
Alcoholmerken zijn dus vooral onbewust sterk 
aanwezig in het merkgeheugen van jongeren. Zo blijkt 
dat wanneer jongeren gevraagd wordt zoveel mogelijk 
merken te noemen binnen de categorie alcohol, er veel 
alcoholmerken verborgen liggen in het merkgeheugen 
van deze jongeren.  
 
Jongeren noemen gemiddeld 5 biermerken 
en 2 andere alcoholmerken 
Met een beetje herinnering kunnen jongeren meer 



 
 

merknamen opnoemen van alcohol dan van andere 
producten. Jongeren zijn in staat gemiddeld 5 
biermerken en 2 andere alcohol merken bij naam te 
noemen. Het verschil tussen jongens en meisjes is 
beperkt. Wel kunnen jongens significant meer 
biermerken noemen dan meisjes (6 vs. 5). Heineken is 
met een bekendheid van 92% het best bekende 
biermerk onder jongeren, gevolgd door Amstel (67%) 
en Grolsch (64%). Van de andere alcohol merken kan 
Bacardi door bijna de helft van alle jongeren benoemd 
worden. De diversiteit aan alcoholmerken onder 
jongeren is groot, wat eveneens tot uitdrukking komt 
in het aantal verschillende alcoholmerken dat genoemd 
is binnen deze categorieën. Dit zijn er 147 (83 
verschillende bier- en 64 verschillende andere alcohol 
merken).  
 
Jongeren goed bekend met alcohollogo’s 
en slogans 
Jongeren blijken eveneens bekend te zijn met 
alcohollogo’s en slogans. Zeker vergeleken met andere 
merklogo’s en slogans van voor jongeren belangrijke 
producten (zoals frisdranken, snoepgoed & chips, 
spelcomputers, fastfood en mobiele telefoons). 
Heineken heeft het best bekende merklogo van alle 
bierlogo’s (65%). Vooral de rode ster in het logo van 
Heineken is voor jongeren een belangrijk 
herkenningspunt in het thuisbrengen van dit logo. 
Jongens blijken significant beter te scoren op het 
herkennen van bierlogo’s dan meisjes. (p =.035)   
Bacardi (71%) is bij de overige alcoholmerken het 
meest bekende logo.  
Van de slogans en oneliners is ‘Biertje?!’ van 
Heineken met 73% het sterkst bekend onder jongeren 
van 12 t/m 15 jaar, gevolgd door Bavaria (Zo nu eerst 
een Bavaria) en Brand (Het bier waar Limburg trots op 
is). Deze slogans maken deel uit van de 10 meest 
bekende slogans uit het onderzoek. Jongens blijken 
vatbaarder dan meisjes voor alcoholslogans 
(sign.=.003). Jongeren blijken tenslotte gevoeliger te 
zijn voor visuele componenten (logo’s) dan voor 
auditieve componenten (slogans).   
 
Alcoholgebruik onder jongeren van 12 t/m 
15 jaar 
Maar liefst 42% van alle ondervraagde jongeren in de 
leeftijd van 12 t/m 15 jaar drinkt wel eens alcohol. 
Daarbij blijkt dat meer meisjes dan jongens drinken. 
De grootste groep alcoholgebruikers in deze 
leeftijdscategorie concentreert zich vooral bij de 
middelbare scholen, met name in de Havo/Vwo 
klassen (waarin 27% van de alcoholgebruikende 
jongeren zich bevindt). Van alle jongeren drinkt 8% 
ten minste 7 glazen alcohol of meer per week.   
 
Ouders spelen een belangrijke rol bij het 
drinkgedrag van jongeren 
Alcoholgebruik onder jongeren blijkt hand in hand te 
gaan met de houding die ouders innemen ten opzichte 

van alcoholgebruik. Ouders hebben een belangrijke 
voorbeeldrol. Een tolerantere opstelling van ouders ten 
aanzien van alcoholgebruik bleek significant samen te 
hangen met een hoge mate van alcoholgebruik onder 
jongeren (r = 0.42). Opvallend is dat ruim 60% van de 
jongeren aangeeft toestemming van hun ouders te 
ervaren en/of te hebben om alcohol te drinken.  
 
Merkbekendheid en alcoholgebruik 
Merkbekendheid en merkwaardering ten opzichte van 
alcoholmerken staan in rechtstreeks significant 
verband met (de mate van) alcoholgebruik (.23 < r < 
.33) . Jongeren die wel eens alcohol drinken kennen 
bovendien significant meer alcoholmerken (gemiddeld 
10) dan jongeren die geen alcohol drinken (gemiddeld 
8). 
  
Betekenis hoge merkbekendheid ten 
aanzien van alcoholgebruik  
Op basis van de literatuur (Connoly, Casswell, Zhang & 
Silva, 1994) en bevindingen uit dit onderzoek blijkt dat  
merkbekendheid met alcoholmerken een mogelijke 
predispositie kan zijn voor alcoholgebruik op latere 
leeftijd. Zeker omdat uit dit onderzoek naar voren komt 
dat bekendheid wordt opgebouwd vanuit de geholpen 
naar de meer spontane merkbekendheidslagen. Met name 
wanneer een hoge merkbekendheid uiteindelijk gepaard 
gaat met positieve associaties en een hoge waardering ten 
aanzien van een merk, en een merk dus deel uitmaakt van 
de belevingswereld van jongeren, lijkt aanschaf en of 
consumptie van een merk een vervolgstap.  
Een grote mate van merkbekendheid lijkt dus vooraf te 
gaan aan daadwerkelijk alcoholgebruik onder 
jongeren. Om jongeren zo min mogelijk bekend te 
laten raken met alcoholmerken is het dan ook van 
belang de blootstelling aan alcoholreclame/merken 
zoveel mogelijk te beperken.  
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