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Om mensen de goede kant op te 
sturen, is uitleg niet altijd genoeg
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Denk niet aan een…

Paarse 
krokodil!

Olifant:
• Onbewust
• Associatieve & 

emotionele oordelen
• Automatisch & 

moeiteloos

Ruiter:
• Bewust
• Rationeel 

& logisch
• Tráág en snel ‘op’
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Hoe bereik & 
gebruik je 

het olifantenbrein?

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.
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+
• Wie het eerst komt, het eerst maalt
• Eenmaal geplakt, zijn frames stug
• …en soms sterker dan de feiten
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It’s not what you say,
It’s what people hear.

Frames zien is een 
kwestie van kijken
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Stap 1: Vind de juiste 
emotionele connectie

Step 2: ontwerp ‘t verhaal 
dat moet blijven plakken

Step 3: vind de woorden 
en beelden die resoneren

Begin vanuit de 
schoenen van 
de ontvanger!
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Waarde is 
dierenleed

Slachtoffer 
is de kip

Dader dat 
ben jij

Oplossing 
is dat je 
iets niet 

meer mag

Waarde is 
Gezondheid

Slachtoffer 
dat ben jij

Dader is de 
supermarkt

Oplossing is 
dat zij iets 

moeten 
veranderen
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De taal van techniek &
de techniek van taal

Hoe je jongeren met taal verleidt voor techniek

Welke frames 
hebben we 
gespot?
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Waar hebben we gezocht?
• Opleidingsbrochures
• Online fora
• Social media
• Kranten en online media
• Stukken van stakeholders

(berichten & websites)

Zekere 
toekomst

Weinig 
perspectief Slechte start Te moeilijk

Ervoor 
geboren

Echte 
vakman/vrouw

Niet voor 
meisjes Nerd

Leuk & 
veelzijdig

Een hoop 
knaken

Onder-
gewaardeerd

11 frames: positieve & negatieve
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Frame: Zekere 
toekomst vs

Weinig 
perspectief

Er zijn veel vacatures voor technisch personeel en het blijkt steeds 
lastiger om technisch goed geschoolde medewerkers te vinden die 
deze vacatures kunnen invullen. Denk je eens in wat een kansen dit 
aan jou biedt! Bedrijven zijn hard op zoek naar jou. Als jonge 
technicus heb je veel mogelijkheden om aan de slag te komen. Er is 
dringende behoefte aan jouw technische interesse. Wanneer je 
kiest voor techniek, word je met open armen ontvangen. Kortom: 
een gouden toekomst ligt voor je open.

Ook vinden wij het belangrijk het 
imago van de technische sector 
te verbeteren. Werken in 
techniek betekent niet alleen 
maar ‘vuile handen krijgen’.

Als developer heb je toch iets meer 
'toekomstgarantie'. Een opleiding in de 
techniek geeft een vliegende start aan 
je carrière. 

Dat alles omdat de vraag naar technische mensen 
juist in de makersregio Hart van Brabant groter is 
dan elders. Maar die mensen melden zich niet, en 
ook in het onderwijs wordt steeds minder voor 
techniek gekozen. 

Pas op voor het soms te 
subtiele verschil tussen 

‘Zekere toekomst’ en ‘Weinig 
perspectief’ 
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Frame: Slechte 
start vs

Te moeilijk

„Dan krijg je niet dat een student vier of 
vijf jaar wat doet, en tegen de tijd dat hij 
afstudeert het vak zo is geëvolueerd dat 
hij alles opnieuw moet leren. 

Technische bedrijven hebben al jaren klachten over 
afgestudeerde mbo’ers. Over leerlingen die niet genoeg 
afweten van veranderende spuittechnieken in de bouw, 
maar ook over de afgestudeerde kracht die zo weinig 
van de basistechniek afwist dat hij uitgelegd moest 
krijgen hoe een klauwhamer werkt.

Maar kan ik een HBO opleiding aan? Ik ben nu wat 
ouder dan toen ik MBO deed en ik heb de volle intentie 
om me er keihard voor in te zetten mocht ik dit gaan 
doen. Maar toch blijf ik me afvragen of het niet te hoog 
gegrepen is voor me.

Frame: Ervoor 
geboren vs

Een echte 
vakman/vrouw

Techniek. Daar moet je toch wel wat aanleg voor hebben. 
Ik heb gelukkig twee rechterhanden dus ik pas hier goed.
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Frame: Niet voor 
meisjes

Vind het wel heel knap hoe sommige vrouwen het overleven 
in zo'n mannenwereldje, als ik soms ook de verhalen hoorde 
in de studievereniging (Syntaxis) die dan werden gezegd 
over de vrouwen.

Op haar twaalfde ging ze naar een technische vmbo-school; een 
school met 1200 jongens en geen enkel meisje. „Waarom ik daar 
als enige meisje wel voor koos, vraag ik me nog steeds af.”

Ontkennen is 
erkennen
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Ontkennen 
is erkennen

Ontkennen is 
erkennen
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Hoe wel over meisjes 
communiceren?

1. Beschrijf de ontwikkelingen als glas halfvol i.p.v. halfleeg 

2. Vertel enthousiaste, persoonlijke verhalen van vrouwen in de 
techniek binnen het ‘Leuk & veelzijdig’-frame

3. Wees heel alert op ontkenningen en sterk framende woorden 
als ‘vuile handen’ of ‘mannenbolwerk’ 

4. Benoem meisjes actief maar niet als bijrol

Frame: Nerd
In de IT zijn heel veel mensen nodig met soft-
skills, met name omdat veel programmeurs 
een beetje autistisch zijn. 

In de snoepwinkel vol technologie van de Night of the Nerds nemen dinsdag weer zo'n 
4500 tieners een kijkje. Niet alles smaakt even lekker. Zou het iets voor ze zijn, het 
ontwerpen van jurken met sensoren? Kailah en Noor, beide 14 jaar oud en afkomstig uit 
Terschelling en Harlingen, schudden het hoofd. ,,We zijn geen nerds”, zegt Noor een 
tikje verontwaardigd.
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Frame: Leuk & 
veelzijdig

Techniek staat aan de basis van alles waar we in het 
dagelijks leven mee te maken hebben, daar is niet 
iedereen zich terdege van bewust.

Frame: Een hoop 
knaken vs Onder-

gewaardeerd

Lonen technische starters schieten omhoog. De 
aanvangssalarissen van starters met een technische 
opleiding zijn de afgelopen vijf jaar met 30% gestegen. 
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Welke frames werken?
Over? Liever wel Liever niet

Baanperspectief Zekere toekomst / 
een hoop knaken / 

Weinig perspectief / 
Te moeilijk / Slechte 
start

Iets voor jou? Echte vakman-
vakvrouw / leuk & 
veelzijdig

Niet voor meisjes / 
Ervoor geboren / 
Nerd / 

Context markt … Ondergewaardeerd

1. Zet de zintuigen in. Hou het 
concreet, dichtbij en invoelbaar

Snel slimmer framen

2. Zeg niet wat het niet is: vertel wat 
mensen wél moeten denken, zien 
en doen

3. En doe dat zeker niet in de vorm 
van een ontkenning!
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Vragen of 
een wens?

Laten we contact houden!

@Mes_Jolijn

jolijn@taalstrategie.nl

www.taalstrategie.nl

Verschijnt 8 november!

mailto:jolijn@taalstrategie.nl
http://www.taalstrategie.nl/

