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WAT IS FRAMING?

Framing is een overtuigingstechniek binnen de 
communicatie waarbij je bepaalde woorden en 
beelden kiest die verschillende gevoelens, waar-
den en ideeën oproepen. Volgens George Lakoff, 
professor in de taal-en cognitieve wetenschappen 
aan Berkeley, is framing een mentale structuur die 
mensen gebruiken om de wereld te organiseren. 
Framing kan bewust gebruikt worden om mensen 
te beïnvloeden, maar meestal framen wij onbewust. 
Het kan vergeleken worden met ademen, zegt La-
koff. ‘’ Iedere keer dat je een woord gebruikt is dat 
een onderdeel van een frame. Het is een conceptu-
ele structuur die je brein gebruikt om je gedachten 
te ordenen’’. Frames zorgen ervoor dat je dingen 
kan begrijpen en het een plekje kunt geven in je 
hersenen. Onderwerpen zijn nooit afgezonderd, 
ideeën zijn altijd aan elkaar verbonden. Wij zijn ons 
dus meestal niet bewust van ons referentiekader en 
hoe hierdoor onze waarneming op de wereld wordt 
beïnvloed. Doordat iedereen een ander kader 
heeft, wordt de wereld en bepaalde opvattingen 
op tal van verschillende manieren waargenomen.

Een andere term die aansluit op framing, maar 
niet hetzelfde is, is spinning. Framing en s  pinning 
 worden vaak door elkaar gehaald, maar zijn twee 
los van elkaar staande termen. Spinning wordt vaak 
gelinkt aan het woord spindocter. Een spindocter is 
een adviseur of voorlichter van een politieke partij 
die een boodschap op een zo positief mogelijke 
manier probeert over te brengen. Dit doen zij om 
in een goed daglicht te komen in de media. Het 
resultaat hiervan is dat er gebruik wordt gemaakt 
van valse frames. Deze frames passen niet bij hun 
standpunt en overtuigingen.

FRAMING: present participle of frame
FRAME

verb

WAT IS FRAMING?
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HOE ZIEN 
FRAMES ERUIT?
Framing is niet alleen het benadrukken of met opzet verschuilen van be-
paalde opzichten van de realiteit. Het biedt ook oorzaken, alternatieven 
en gevolgen van een probleem. Baldwin van Gorp heeft uit onderzoek ge-
concludeerd dat frames verschillende functies hebben. Het kan een pro-
bleem definiëren, een veroorzaker aanwijzen, een moreel oordeel vellen 
en een oplossing voor het probleem aanreiken. Al deze functies bij elkaar 
zorgen voor het ontstaan van een verhaallijn. De onderdelen in het frame 
die verwijzen naar bovengenoemde functies heten de reasoning devices. 

Ondanks dat je deze onderdelen kan verwijzen, betekent dat niet dat zij 
aan te wijzen zijn in een tekst. Een frame moet er alleen gelinkt aan kun-
nen worden. Framing devices zijn het tegenovergestelde van reasoning 
devices. Waar reasoning devices niet aan te wijzen zijn in een tekst, zijn 
framing devices dit wel. Dit zijn meestal bepaalde woorden,  omschrij vi ngen 
of metaforen. De auteur van een boodschap of geschreven stuk tekst past 
zijn frames bewust, of onbewust aan door gebruik te maken van deze 
framing devices. Deze devices verwijzen naar het frame als extensief idee. 
De framing devices waarvan gebruik gemaakt wordt, roepen vervolgens 
de eerdergenoemde missende reasoning devices op bij de lezer. Doordat 
ons brein continu bezig is met het leggen van verbanden, neigen onze 
hersenen naar het koppelen van zaken. Frames zorgen ervoor dat de her-
senen worden geprikkeld om op zoek te gaan naar een dieper, consi stent 
en logisch verhaal, door te focussen op bepaalde verbanden. Dit kan in-
vloed hebben op hoe informatie wordt opgepakt en geïnterpreteerd door 
de lezer (Taalstrategie, 2018).
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FRAMING: 
VERLIESAVERSIE

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en Amos Tversky 
hebben onderzocht dat het gevoel van verliezen psy-
chologisch twee keer zoveel impact op je heeft dan win-
nen. De term die hierbij komt kijken is  verliesaversie. 
Het inzetten van het gevoel dat klanten iets mislopen 
of verliezen is een vorm van framing. Uit onderzoek van 
gedragseconoom Richard Thaler blijkt dat de mens een 
twee keer grotere neiging heeft om verlies te  beperken, 
dan het streven naar winst. Anders gezegd:  de  negatieve 
gevoelens die resulteren uit verlies, zijn sterker dan de 
positieve gevoelens die voortkomen uit winst.

‘‘‘Framen is het selecteren van 
onderwerpen, woorden en beelden 
die bepaalde gevoelens, waarden 
en ideeën teweegbrengen’ (Mirjam 
Vossen, journalist/ onderzoeker).
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Hoe pas je verliesaversie 
ethisch toe in je marketing?

Framing-techniek verliesaversie:

Het alleen noemen van de goede voordelen van een product is een klassieke 
verleidingstechniek die al jaren wordt toegepast. Bij deze verleidingstechniek 
wordt dus vooral gefocust op de winstinvalshoek. Wat zorgt ervoor dat de con-
sument het gevoel heeft dat hij iets ‘wint’ bij het aanschaffen van een bepaald 
product? 
Vaak is de angst voor het noemen van iets negatiefs groter dan het noemen van 
positieve factoren voor marketeers of verkopers. Wellicht denk je als  marketeer 
of ondernemer dat je klanten eerder overtuigd met iets gunstigs dan met iets 
negatiefs, maar niks is minder waar. 

Doordat de psychologische gevolgen van iets verliezen twee keer zo groot zijn 
dan die van winnen is dit juist de uitstekende invalshoek om op in te spelen. 
Door een klant te laten voelen wat hij niet meer hoeft te verliezen, of welke 
negatieve gevolgen hij kan vermijden, heb je een tweevoudig grotere kans dat 
hij voor jouw product of dienst valt. 
Een simpel voorbeeld om dit te verduidelijken is de kracht van een testrit. 
Door een consument als het ware even te laten proeven van hoe iets zou kun-
nen zijn, vergroot je de kans dat hij dit niet meer kwijt wil. Dit werkt ook zo bij 
auto testritjes. Door een tesrit te maken heb je heel even het gevoel dat iets 
van jou is. Door dit gevoel van bezit is het lastiger om er vervolgens afstand 
van te nemen. Dit gevoel resulteert in een grotere kans dat je de mooie bolide 
tóch wel  aanschaft.

Een ander sterk en vaak gebruikte framing-techniek dat naadloos aansluit op 
de verliesaversie is het ‘niet goed, geld terug’ principe. Door consumenten 
het gevoel te geven dat wanneer zij niet tevreden zijn over een product, zij het 
aankoopbedrag  terugkrijgen, verlaag je bij hen de angst voor het doen van 
deze aankoop. Dit verhoogt de verkoop van een bepaald product of dienst.
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MEER 
NIEUWSBRIEF AANMELDINGEN
Nieuwsbriefaanmeldingen; voor ieder bedrijf is het bevorderlijk om er zo 
veel mogelijk van te werven. Een aanmelding voor je nieuwsbrief is de eerste 
‘voorzichtige’ stap naar conversie. Deze mensen geven als het ware aan dat 
zij ervoor open staan op de hoogte gehouden te worden van jouw bedrijf 
en mailing. E-mail marketing is niet te missen in je marketing strategie. Het 
verzenden van e-mails naar klanten is nog steeds een sterke manier om hen 
persoonlijk te bereiken. Kortom; als bedrijf streef je naar zo veel  mogelijk 
 nieuwsbriefaanmeldingen. Een manier om dit te bereiken die vaak voorbij 
komt is de volgende zin: ‘’Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief’’. Dit is echter 
niet meer de meest effectieve manier van aanspreken om jouw doelgroep te 
triggeren tot het doen van deze actie.

Pijn van 
verlies

Plezier 
van winst



VERLIESTAAL 
VS WINSTTAAL

Een groter aantal nieuwsbrief inschrijvingen behaal je 
door gebruik te maken van de psychologische verlei-
dingstechniek verliesaversie. Doordat de mens twee 
keer zo gemotiveerd is om verlies te vermijden, dan om 
winst te behalen heeft deze manier van overtuigen een 
effectieve werking. Maar hoe doe je dit? Dit doe je door 
gebruik te maken van verliestaal in plaats van winsttaal.

Verliesaversie implementeren in taal is vrij eenvoudig. 
Het is een kleine verandering of toepassing aan een stuk 
tekst waarmee je mensen activeert zich in te  schrijven 
voor jouw nieuwsbrief.

Verliestaal: Bij verliestaal wordt de nadruk in de tekst  gelegd 
op wat je mist als je je niet inschrijft voor de  nieuwsbrief.

 
‘’Mis niet meer onze exclusieve 

kortingen en winacties. Schrijf je nu 
in voor onze nieuwsbrief’’.

Winsttaal: Bij winsttaal wordt de nadruk in de tekst gelegd 
op wat er te winnen is bij het inschrijven voor de nieuws-

brief.

‘’Wij houden je op de hoogte van 
exclusieve kortingen en winacties. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief’’.

8



HOE PAS JE 
VERLIESTAAL TOE?
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Verliestaal kun je gebruiken in schriftelijke communicatie. In  e-mailmarketing 
gebruik je verliestaal in bijvoorbeeld advertenties, webteksten, verkoop-
teksten, folders en brochures. Het meest belangrijk is dat je meldt wat de 
lezer verliest of misloopt.

Loop deze exclusieve korting niet mis, deze korting is nog maar 
vier dagen geldig.

Maak gebruik van deze actie.

Wacht niet langer met meedoen aan onze winactie, anders loop 
je de reis ter waarde van €1000-, mis. Dit wil je niet missen!

Doe mee aan onze winactie en win een reis ter waarde van 
€1000-.



CONCLUSIE
Framing is een overtuigingstechniek binnen de communicatie waarbij je be-
paalde woorden en beelden kiest die verschillende gevoelens, waarden en 
ideeën oproepen. Doordat ons brein continu bezig is met het leggen van ver-
banden, neigen onze hersenen naar het koppelen van zaken. Frames zorgen 
ervoor dat de hersenen worden geprikkeld om op zoek te gaan naar een  dieper, 
consistent en logisch verhaal, door te focussen op bepaalde verbanden. Dit 
kan invloed hebben op hoe informatie wordt opgepakt en geïnterpreteerd 
door de lezer.

Framing is in te zetten op talloze manieren. Eén van deze manieren is de 
 verliesaversie, een irrationele neiging die ons gedrag sterk bepaald. Bij deze 
verleidingstechniek wordt dus vooral gefocust op de winstinvalshoek. Wat zorgt 
ervoor dat de consument het gevoel heeft dat hij iets ‘wint’ bij het aanschaffen 
van een bepaald product? Doordat de psychologische gevolgen twee keer 
sterker zijn bij het gevoel van verlies dan bij winst is dit een effectieve manier 
om lezers te overtuigen. Maak gebruik van verliestaal in plaats van winsttaal 
bij het aansporen van jouw doelgroep tot het inschrijven van de mailing en het 
gebruik maken van acties.

GESCHREVEN DOOR:
BERNET AALTEN

Meer informatie over dit onderwerp, en wil je samen kijken hoe
jij dit kunt toepassen om gewenst gedrag te stimuleren?
Stuur een mail naar bernet.aalten@hva.nl.
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