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WAT IS FRAMING?

‘Framing is the selection of topics, words, and 
images that evoke certain feelings, values, and ideas’
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5 GOUDEN FRAMING TIPS
1. De ontkenning is verboden terrein
Erkennen is op framing-niveau hetzelfde als iets ontkennen. Wanneer 

twee concepten met elkaar aansluiten, ontstaat er een sterke fysieke 

koppeling tussen de twee in ons brein. De eerder genoemde George 

Lakoff toont dit aan door middel van een klein gedachte-experiment: 

‘don’t think of an elephant’. De gedachte van een olifant wordt hierdoor 

meteen getriggerd in het brein, waardoor je juist aan een olifant denkt. 

Bij een discussie of beschuldiging snel geneigd bent om in de verded-

iging te schieten en te zeggen ‘ik heb dat niet gestolen’ of ‘ik lieg niet’, 

deze ontkenning kun je beter niet gebruiken. Het is beter om woorden 

te gebruiken waarmee je wel geassocieerd wilt worden, dus in plaats 

van ‘ik lieg niet’ zeg je ‘ik spreek de waarheid’. Dit komt al meteen heel 

anders over.

2. Herhaal niet de ander
Het is gevaarlijk om de ander te herhalen, hierbij heb je een grote kans 

dat je zijn of haar frame herhaalt. In een discussie of ruzie moet je dus 

niet de woorden van de ander overnemen maar van tevoren nadenken 

over je eigen woordenschat om dit vervolgens te gebruiken, zolang het 

maar in jouw eigen referentiekader past.

3. Wees beeldend
Goede frames zijn herkenbaar voor mensen, emotionerend en helder. 

Dit moet de persoon prikkelen. Een tijdje terug hoorde ik een citaat 

van premier Rutte op de tv: ‘De kosten van de crisis zijn door de over-

heid voorgeschoten en dat gaan we terugdraaien’. Zo framet Rutte de 

bezuinigingen heel subtiel, alsof je even een vijfje leent van een vriend 

of vriendin die je vervolgens vanzelfsprekend terugbetaald. Doordat 

dit zo herkenbaar is ziet iedereen hier het redelijke van in. Door deze 

manier van framen roep je de vanzelfsprekendheid op.

4. Positief vs. negatief
Het presenteren van informatie in een verlies- of winst scenario kan 

de beslissing van een persoon be  nvloeden. Tversky en Kahneman, 

twee psychologen die in 1981 de term framing hebben bedacht, 

kwamen met een onderzoek om te zien of een scenario dat negatieve 

en positieve termen gebruikte van invloed zou zijn op iemands 

beslissing. Deelnemers kregen een positieve perceptie waarbij ze te 

horen kregen dat ze 200 van de 600 pati nten konden redden, of een 

negatieve perceptie waarbij 400 van de 600 pati nten zou sterven. 

Deelnemers gaven de voorkeur aan het positieve kader.

5. Herhaal, herhaal, herhaal
Je moet je frame de tijd gunnen om in te dalen bij mensen. Je over-

tuigingskracht wordt steeds sterker bij een sterk frame, althans, als 

het regelmatig bij mensen binnenkomt. Wees dus niet bang om jouw 

punt meerdere keren te herhalen. Oud-president Bush gebruikte in zijn 

speech na 9/11 wel 34 keer het woord ‘terror’. Luisteraars vinden het 

vaak prettig om iets bekends te horen en hebben echt meer geduld 

dan je zou denken. Herhalen die boodschap dus!

Meer informatie over dit onderwerp, en wil je 

samen kijken hoe jij dit kunt toepassen voor 

jouw bedrijf? Stuur een mail naar 

nykee.freijsen@hva.nl.
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L o s s  a v e r s i o n : 
DE Angst voor verlies

Loss aversion, een bekende bias. De bias, of afwijking, zit hem in het feit dat 
mensen een verlies zwaarder wegen dan een gelijkwaardige winst. Vaak wordt er 
bij framing bewust en zowel onbewust deze angst voor verlies ingezet. Uit het 
onderzoek van de eerder genoemde psychologen Tversky en Kahneman bleek 
namelijk dat mensen onbewust gemotiveerd werden om verlies te voorkomen. De 
angst voor verlies is groter dan de motivatie om te winnen.

“Het schetsen van een doemscenario is effectiever 
dan een droomscenario”

Een bekende toepassing van loss aversion dat wordt gebruikt binnen de market-
ing is het framen van een boodschap zodat het risico op verlies wordt benadrukt. 
Dit kan bijvoorbeeld heel kort en krachtig: “Alleen vandaag 1+1 gratis, mis het 
niet!”, maar ook minder impliciet: “Jij wilt toch ook geen gaatjes? Gebruik daarom 
nu onze nieuwe tandpasta!”. Het schetsen van een doemscenario lijkt effectiever 
te zijn dan een droomscenario, het zet ons aan tot actie.

Een andere manier waarop loss aversion commercieel interessant blijkt te zijn, is 
de angst voor schaarste. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het stellen 
van een aankooplimiet (‘maximaal zes per klant’) op producten. Opmerkelijk is dat 
dit eigenlijk verkoopstimulerend werkt. Soms leidt de inzet van zo’n aankooplimiet 
tot een verdubbeling van het aantal gekochte items per klant. Dit werkt hetzelf-
de wanneer er bijvoorbeeld op een boekingssite staat “Wees snel, nog 3 kamers 
over”. Dit wekt eveneens het gevoel van schaarste op. Ook hier geldt: de angst 
om iets mis te lopen zet ons aan tot actie.

“De angst om iets mis te lopen zet ons aan 
tot actie”

PIJN DOOR 
VERLIES

PLEZIER DOOR 
WINST
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Z O  G E B R U I K  J E  L O S S  AV E R S I O N  
1. Leg de bal in het veld van de klant

Zodra de consument jouw product of dienst in handen heeft, wil hij deze niet meer 

kwijt. De ervaring om het te bezitten, al is het maar gedeeltelijk, cree rt een afkeer 

tegen het verliezen. Daarom werkt een retourbeleid van 30 dagen zo goed. 

Ze nemen niet alleen het aankooprisico weg, maar leggen ook de bal in het veld van de 

klant - en de klant wil deze vervolgens niet meer verliezen als de 30 dagen voorbij zijn.

2. Red consumenten van toekomstige spijt

Een andere manier waarop detailhandelaren loss aversion kunnen inzetten om 

hun omzet te verhogen, is door te voorkomen dat hun klanten spijt krijgen in de 

toekomst. Geen enkele klant wil spijt krijgen van een beslissing die hij later heeft 

genomen. Naast het aanbieden van producten en diensten die aan de verwachtingen 

van hun klanten voldoen of deze overtreffen, kunnen retailers dit principe omarmen door 

verliestaal te gebruiken om een   gevoel van urgentie rond hun aanbod te cree ren dat 

consumenten zullen missen wanneer zij het niet kopen. Dit bedoelen we: stel 

je voor dat je een wasmachines verkoopt. Je kunt een bord toevoegen dat 

zorgvuldig is geplaatst bij de uitgang van uw winkel met de tekst “Zou u dit 

jaar geen 200 uur willen besparen?” Dit bericht geeft duidelijk weer wat de 

consument verliest als hij geen wasmachine koopt. Dit wekt de angst 

dat ze spijt krijgen van hun beslissing om de wasmachine niet te kopen.

Conclusie:
Het is niet moeilijk om ‘loss aversion’ op je site te verwerken. Het is een 

kwestie van stukjes tekst zo framen zodat de consument bang is om iets mis te lopen. 

Ons onbewuste brein ziet daar mogelijk verlies en wil dit zo snel mogelijk voorkomen. 

Gemiste kans met loss aversion: 
Route Mobiel

Pechhulpdienst Route Mobiel benadrukt op zijn 

website wat de klant te winnen heeft, en laat de 

kans liggen om hem met de verliesinvalshoek te 

prikkelen. 

Op hun website staat dit:

Door verliesaversie als verleidingstechniek in te 

zetten, wordt de kracht van dit aanbod van Route 

Mobiel sterker. Bijvoorbeeld: ‘Raak niet een hele 

ochtend kwijt door autopech. Binnen 27 minuten 

zijn we bij je en in gemiddeld 7 van de 10 gevallen 

kun je verder met je eigen auto.’
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BRONNEN
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