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Woorden die werken: maak 
techniek sprekender met framing

Sarah Gagestein

Wat is framing precies? 

Welke techniekframes zijn er 
in jullie omgeving? En wat is 
wijsheid qua gebruik?

3 vuistregels voor de praktijk 

Zelf aan de slag met framen! 
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We zien taal vaak als een neutraal 
middel, maar er is meer aan de hand! 

Denk niet aan een…

Paarse 
krokodil!
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Het gaat niet om wat je zegt, 
Maar om wat mensen horen.
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vs.
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FRAME = +verhaal verpakking

Wat is er aan de hand?
Goed nieuws of slecht 

nieuws? 

Wie speelt welke rol? Helden en bad guys? 
Winnaars en verliezers? Slimmeriken en 

wie daar de vruchten van plukt? 

Welke woorden en 
beelden drukken dat 

verhaal goed uit?

En wat stuurt (per 
ongeluk) een verkeerde 

interpretatiekant op?

Wie het eerst 
komt, het eerst 

maalt

Eenmaal geplakt, 
dan zijn frames 

heel stug & soms 
sterker dan feiten



06-10-2021

6



06-10-2021

7



06-10-2021

8

Zekere 
toekomst

Weinig 
perspectief

Slechte 
start Te moeilijk

Ervoor 
geboren

Echt 
vakmens

Niet voor 
meisjes Nerd

Leuk & 
veelzijdig

Een hoop 
knaken

10 frames: positieve & negatieve

Zekere toekomst Weinig 
perspectief

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. 
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Slechte start Te moeilijk

Ervoor geboren Echt vakmens

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

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.”

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.

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

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
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Leuk & veelzijdig Een hoop knaken

Tijd om de bescheidenheid
(tenminste een beetje) achter je te laten! 
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# 1 Ontkennen is erkennen
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#2 Maak het 
onzichtbaar 
door in te 
zoomen
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#3 Laat je niet in 
andermans 

frame trekken. 
Je bent de 

architect van 
jouw verhaal! 

Welke frames 
werken voor jullie?
Over? Liever wel Liever niet

Baan-
perspectief 

• Zekere 
toekomst

• Een hoop 
knaken

• Weinig 
perspectief 

• Te moeilijk

• Slechte start

Iets voor 
jou?

• Echt vakmens

• Leuk & 
veelzijdig

• Niet voor 
meisjes

• Ervoor geboren
• Nerd

Pick & mix! 

Welke frames wil je 
vaker gaan gebruiken? 
En HOE haal je ze 
dichtbij? 
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Bedankt voor 
de aandacht!

Laten we contact houden, 
mail me via: 
sarah@taalstrategie.nl

Meer weten?
www.taalstrategie.nl

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

