
	

Framing en reframing 
 
Frames zijn overal. Een frame is een gedachtenraamwerk waarmee je betekenis geeft aan de 
wereld om je heen. Woorden, taal, handelingen, argumenten, gebeurtenissen en uiterlijk 
roepen dat raamwerk op. Frames doen vaak pijn, met name de negatieve frames. Pijn is hét 
kenmerk van een frame en vaak hebben frames een negatieve impact op communicatie.  
 
Wat zijn de voorwaarden om frames bewust te herkennen? 

• Verplaatsing - je kunt je identificeren met- / verplaatsen in de ander (empathie, psychische 
mobiliteit, etc.) 

• Manipuleerbare fictie – waarde en betekenis zijn interpreteerbaar (en veranderbaar) en niet 
intrinsiek 

• Verzet is mogelijk en vaak ook noodzakelijk – zo ontstaat dualisme 
• Een frame is herkenbaar – je bent een kikker (alleen als je gehurkt zit en groen bent), er moet 

een herkenbare kern van waarheid in het frame schuilen, een waarheid die pijn met zich 
meebrengt 

• Absorptie – er is sprake van waardetoeschrijving door de ontvanger die vanuit een bestaand 
referentiekader binnen een bestaande of nieuwe context decodeert 

• Multipliers versterken het denkbeeld / gedachtegoed van de ontvanger 
 

 
Wat is een frame? 
Een frame is een soort shortcut van je brein. Je brein automatiseert betekenisgeving, zo functioneer je 
efficiënter. Het helpt om zaken in een frame (een raamwerk) te plaatsen. Wat als je te veel framet? 
Dan denk je inflexibel en star. Wat als je te weinig framet? Dan denk je over alles altijd genuanceerd 
en kun je nauwelijks functioneren. Vergelijk het met beweging, met op de fiets stappen. Als je dat te 
veel op de automatische piloot doet, dan val je als je op een dag op een andere fiets stapt (die wel 
een kinderzitje heeft). Als je dat nooit op de automatische piloot doet, dan moet je er elke keer weer 
opnieuw over nadenken. 
 



	

Drie voorbeelden van (re)framing 
 
Voorbeeld 1: Ik ben toch niet gek 
Klanten van Mediamarkt weten: ik betaal minder dan bij andere winkels. Tenminste, dat denken zij. 
Door continu te hameren op (lage) prijzen, massale toestroom van koopjesjagers, mogelijke schaarste 
en tijdsdruk, krijgen consumenten het gevoel dat Mediamarkt de producten (bijna) gratis weggeeft. 
 
Voorbeeld 2: 100 jaar na Columbus 
De Europeanen waren in de zestiende eeuw op het Amerikaanse vasteland sterk in de minderheid. 
De kolonisten hadden te weinig voedsel en zouden van de honger omkomen. Ze manipuleerden met 
frames. Bijvoorbeeld het frame van de wrekende god. Indianen stierven bij bosjes na bezoek van de 
Europeanen. Dit kwam niet door de mazelen. Wel als gevolg van de toorn van de wrekende god van 
de Europeanen. De indianen raakten verlamd door angst en gaven de kolonisten voedsel. Dat 
versterkte vervolgens weer het frame van de wrekende god. 
 
Voorbeeld 3: Lang wachten bij de apotheker 
Hier werkt framing twee kanten op. Lang wachten is vervelend, de medewerkers werken niet door, 
pauzeren veel te lang, zijn lui want de klanten komen toch wel en de apotheker kan makkelijk zijn 
zakken vullen omdat hij het monopolie heeft inzake voorgeschreven medicatie. Aan de andere kant is 
een apotheker zorgvuldig en betrouwbaar en neemt de tijd voor klanten. 
 
Reframing 
Een frame kan in het voordeel of in het nadeel werken van de betrokkenen. Inmiddels weten we: in 
alle vormen van communicatie komt framing voor. De zender codeert een boodschap en de ontvanger 
decodeert. De ontvanger doet vaak zijn voordeel met het decoderen van een boodschap. Alsof het 
een ingebouwd beschermingsmechanisme betreft. 
 
Mensen zijn geneigd om terug te vallen op frames als je het gevoel hebt dat je gemanipuleerd wordt. 
Bijvoorbeeld als de zender relevante informatie voor de ontvanger achterwege laat (of: ruis toevoegt).  
 
Ontvangers weten dat het coderen van een boodschap in de meeste gevallen in het voordeel van de 
zender is en wapenen zich tegen manipulatie door actief te decoderen en goed te letten op wat de 
ander niet communiceert. Ironie van deze handels- en denkwijze is dat ontvangers juist ontvankelijker 
worden voor manipulatie als de zender weet welke frames een rol spelen en actief inspeelt op de 
wijze waarop ontvangers zich wapenen. De zender past inversie toe op de basisingrediënten van het 
frame waarmee ontvangers zich wapenen. 
 
Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk: een telemarketeer belt ongevraagd om een product of dienst 
aan te bieden. Klassiek frame is dat telemarketeers zeer verfijnde verkooptechnieken toepassen om 
argeloze mensen te misleiden. De ontvanger plaatst zichzelf in de slachtofferrol en de beller (zender) 
is de dader. Maar wat gebeurt er als de beller zich verontschuldigt voor zijn daderschap? Hij heeft al 
24 mensen gesproken en die willen niet eens weten wat zijn aanbod is alvorens zij de verbinding 
verbreken. En wat gebeurt er als de telemarketeer er een potje van maakt. Op deze manier komt hij 
nooit aan een fatsoenlijke beloning op provisiebasis. Kortom: telemarketeers zijn vervelende, 
opdringerige mensen. Maar als je reframet, dan zijn het ook maar gewone mensen die werken voor 
hun brood en hun best doen om een product of dienst te verkopen.  
 
Reframen in het geval van producten of diensten verkopen via communicatiekanalen is complex. Dit is 
ook de reden waarom je als concepter strategisch werkt. En methodisch. 
 
Het stappenplan (inleiding) 
Op de volgende pagina staat het stappenplan. De volgorde van de stappen is redelijk logisch, maar in 
de praktijk is het moeilijk om bestaande frames lineair te lijf te gaan. Het stappenplan biedt houvast, 
meer niet. Sla gerust een stap over of begin met een stap die verderop in het plan aan bod komt. Dat 
is prima. Het succes van het stappenplan staat of valt met de flexibiliteit en creativiteit van de 
concepter die het toepast. Lang verhaal kort: maak de materie vloeibaar. 
 
 
 
 



	

Stappenplan reframing (herkennen, benoemen en reframen met 
nieuwe informatie) 
 
Doorloop de stappen. De volgorde van de stappen staat niet vast. Onderstaande volgorde is 
slechts een (logische?) suggestie.  
 
 

1. Onderzoek wat mensen echt beweegt en welke frames zij hanteren (Wiebi plus sessie) 
Schrijf met een geladen pen over het centrale onderwerp. Bedenk vooraf vanuit welke 
kritische invalshoek je de materie benadert. Mag best een beetje cynisch. Kruip in de rol van 
de meest zure ontvanger die je kunt voorstellen. 
 

2. Onderzoek wat het bestaande frame is en benoem de belangrijkste waarden die 
bijdragen aan dat frame 
Al snel zie je aan de hand van jouw Wiebi-sessie waar het frame op rust. Onthoud: een frame 
veroorzaakt vrijwel altijd pijn / prik. Benoem de prik. Hoe komt de pijn tot stand? 

 
3. Analyseer de overeenkomsten en verschillen tussen bestaande waarden en gewenste 

waarden 
De pijn kun je koppelen aan traditionele waarden die voortkomen uit opvoeding, etiquete, 
groepsnormen, persoonlijke ontwikkeling, etc. Denk aan bescheidenheid, trots, status, 
idealisme, achterdocht, etc. Benoem de verschillen tussen de waarden die jij als zender wilt 
overbrengen en de waarden die de ontvanger decodeert. 

 
4. Identificeer kansen en bedreigingen (draai de showstoppers en negatieve USP’s om / 

pas inversie toe) 
 

5. Reframe (ontmasker / benoem het oude frame en voed het nieuwe frame). 
Benut hierbij de frameformule (zie hand-out Frameformule). 
 

6. Mobiliseer multipliers en laat het wiel meerdere malen draaien 
 

7. Test de nieuwe frames die je bij ontvangers injecteert met copy die voortkomt vanuit de 
AAP 

 
Laatste voorbeeld: Audi-rijders zijn proleterige patsers… ☺ Reframe: elk afzonderlijk onderdeel van 
een Audi wordt handmatig geïnspecteerd door minstens drie hoogopgeleide medewerkers met 
minimaal vijf jaar Audi-ervaring. Een Audi A3 bestaat 86.347 onderdelen. Nieuw frame: Audi-rijders 
zijn veeleisende, degelijke automobilisten.  


