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Sarah Gagestein 
Framingexpert 

Taalstrategie 

Feilloos 
framen!  

Het programma voor vandaag 

Wat is ‘t en 
waarom 
framen? 

Hoe ga je 
slim om met 

frames? 

Do’s en 
don’ts 

Denk 
eens 
terug… 

Om je inhoud over te brengen 
zijn feiten niet altijd genoeg 

Denk niet aan een… 

Paarse 
krokodil! 
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uiteindelijk…  
is elk beeld 
manipulatie 

Het gaat niet om wat je zegt, 
Maar om wat mensen horen. 

Een verhaal met specifieke woorden en beelden 
dat bepaalde delen van de werkelijkheid belicht en 
andere delen vervaagt. Daarmee stuur je naar een 

specifieke interpretatie van de werkelijkheid. 

+
•  Wie het eerst komt, het eerst maalt 
•  Eenmaal geplakt, zijn frames stug 
•  …en soms sterker dan de feiten 

Na video van auto-ongeluk de vraag:  
 
"About how fast were the cars going when they hit 
each other?" 

Loftus & Palmer, 1974 

•  Bumped 
•  Contacted 
•  Smashed 
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Koppen 
snellen! 
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 Een frame 
ontwerpen 

(Niet zo’n  
soort frame!) 

Wat vertelt deze 
advertentie ons? 

Stap 1: vind het gevoel 
•  Met welke waarde of emotie koppel je aan? 
•  Hoe maak je het belangrijk voor de ander? 

Stap 2: ga voor verhaal 
•  Wat is er precies aan de hand? 
•  En wie speelt welke rol? Wie heb je nodig? 

Stap 3: werk aan je woorden 
•  Welke taal (& beeld) vertelt jouw verhaal? 
•  En wat is levensgevaarlijk voor je frame? 

In 2000 deden plots opvallend veel 
mensen een beroep op onze 
gastvrijheid. Een van die 
verklaringen was dat mensen-
handelaars vluchtelingen 
stimuleerden gebruik te maken van 
het recht om asiel aan te vragen.  

In 2000 begon het aantal 
asielaanvragen in ons land 
schrikbarend te stijgen. De 
verklaring voor deze explosieve 
groei was het massale misbruik dat 
vreemdelingen van de toenmalige 
asielprocedure maakten.  

Opdracht: zoek de verschillen!  

 Dichtbij-taal: 
vergelijkingen, 
anekdotes & 
voorbeelden 

Associaties: 
goeie & 

slechte en 
oordeel-
woorden 

Mooi-taal: 
retorische 

rakers 

•  Wat maak je los?  
•  Maak je überhaupt wat los?  

Villasubsidie, sleepwet, aflosboete, 
partijkartel, weigerambtenaar, 
sjoemelsoftware, gifei 

•  Rijm 
•  Drieslag 
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Ontkennen is erkennen 

 
1.   Taal is nooit neutraal. Een beetje 

argwaan kan geen kwaad 
 

2.   Ga in de schoenen van de 
ontvanger staan om je boodschap 
herkenbaar te maken 
  

3.   Stop met ontkennen! Vertel wat men 
wèl moeten denken & doen 

4.  Zet daarbij de zintuigen in. Hou het 
concreet en invoelbaar 
 

5.   Kies eigen woorden met juiste 
associaties & wees consistent 

Slimmer framen? 
Hoe zou 
je ‘t nu 
framen? 

Nou…dat zit dus zo! 

Zijn er nog 
vragen? 
 
Laten we contact 
houden, mail me je 
frames en vragen! 
  
@sarahgagestein 
sarah@taalstrategie.nl  


