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Met framing effectief
risicocommunicatie
inzetten

Sarah Gagestein & Jolijn Mes

1. Framingonderzoek
2. Framing- en nudging advies
3. Framing-zendingswerk
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Wat gaan
we doen?

Waarom doet framing ertoe
bij risicocommunicatie en hoe
hebben we dat onderzocht?

Visie op
framing

Voorproefje
3 EV-cases

6 frametips
voor de
praktijk

Delen van een aantal inzichten rond:
• LPG tankstations & vervoer
• Buisleidingen met gevaarlijke stoffen
• Treinen met gevaarlijke stoffen

Framing, framingonderzoek & de
link met risicocommunicatie
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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.

Het gaat niet om wat je zegt,
Maar om wat mensen horen.
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Wie ‘t eerst komt,
‘t eerst maalt
Een breinvriendelijker
verhaal plakt
gemakkelijker
Eenmaal geplakt,
dan zijn frames
heel stug & soms
sterker dan feiten
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Stap 1: materiaal
verzamelen

Stap 3: frames benoemen
& rapporteren

Stap 2: analyse in
aantal onderzoeksfases
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Nieuw/
oud
Of blootstelling als een
keuze voelt, raakt aan hoe
het issue geframed is

Keuze

Vertrouwen in de
‘beschermrol’ van de
overheid is ook een
framingkwestie

Factoren
risicoperceptie

Vertrouwen

'Onbekend’ maakt
extra eng. Hier kun je
in je eigen frame
rekening mee
houden

Pro’s &
cons

Zien mensen ook de
voordelen, dan is een
risico mogelijk
acceptabeler

Bron: www.communicatie.combron.nl

Case 1:
LPG

6

18-05-2021

Dankzij alle regelgeving, controles en
goede scholing zijn
de risico’s rond LPG
op een acceptabel
niveau

Ondanks alle regels &
controles blijft het in
principe een gevaarlijke
stof waarbij je risico’s
moet uitsluiten

Gevaarlijke
boel

LPG is misschien wel
veilig te krijgen,
maar de mens die
ermee werkt niet

Mens is
zwakke
schakel

Vinger aan
de pols

Veiligheid

Overlast
Bij incidenten is er
gedoe: vertraging en
afgesloten wegen &
tankstations

Case 2:
Buizen
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Schoon vervoer
van belangrijke én
duurzame stoffen

Klimaatkans

Bij schade enorme
vervuiling voor
omgeving

Milieuschade

Onmisbaar voor
de BV Nederland

De levensader

Duurzaamheid

Veiligheid

Case 3:
Treinvervoer
gevaarlijke
stoffen
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Er is geen ruimte
meer over voor
het bouwen van
nieuwe woningen

Herrie & trilling van
de zware wagons

Ellende
voor
omwoners

Ruimtebeperkend

Overheid
dwingeland

De overheid zadelt de
burger er mee op
zonder dat hij/zij er iets
over te zeggen heeft
of écht geïnformeerd
wordt. ‘Plafonds’ zijn
papieren tijgers

Overlast
Duurzaamheid

Veiligheid

Wat valt op als je
de framing vergelijkt?
Er lijkt de minste vrees bij het
vervoersmiddel waar iets
meer risico aanwezig is

Geframed vanuit veiligheid of
duurzaamheid kan het glas
zowel halfvol of halfleeg zijn

De overheid als
beschermer/beslisser komt er
niet altijd goed vanaf

Dat is tenminste te verklaren
met 1) het is oud nieuws en
2) je ervaart (deels) net wat
meer controle.

Gebruik liever een nieuwe
route om te reframen, dan
dezelfde waarde

Je wil voorkomen dat er een
gevoel van wantrouwen
gaat broeien
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6 framingtips bij
risicocommunicatie

Tip 1. Focus niet alleen op risico,
maar ook op het waarom*

*Laat daarbij voordeel voor de burger zien
of welk probleem we gezamenlijk krijgen je
als je het risico niet wilt nemen
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,,Toch is het spoor nog steeds een van de veiligste
transportmethoden”, zegt Blokpoel, die het belang van de
vervoerde chemicaliën benadrukt. ,,Zonder deze stoffen heb je
geen samenleving: ze zijn nodig om ons voedsel te verpakken
en auto’s te maken. Het wordt pas een gevaarlijke stof als het
uit de verpakking is. We doen ons best om ze niet uit die
verpakking te laten komen.”

Welke interpretaties
kan deze tekst
oproepen?
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Tip 2. Wees waar mogelijk
concreet in de maatregelen &
handelingsperspectief
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Sarah weet dat er verderop een tankstations is dat LPG verkoopt:
”Als ik allerlei sirenes hoor langskomen, dan weet ik dat ik in mijn
huis op voldoende afstand zit om bij een incident veilig te zijn. Het
is onwaarschijnlijk, maar bij ontploffingsgevaar ben ik in de
badkamer veilig tegen rondvliegend glas en kan ik het nieuws
volgen om te weten wanneer de dreiging voorbij is.

Overigens maak ik me hier niet echt druk om, want ik weet dat het
tankstation zelf een noodknop heeft waarmee de gastoevoer
afgesloten kan worden als er wat gebeurt en dat het personeel ook
jaarlijkse trainingen heeft om snel bij incidenten op te treden”.

Sarah (35), omwoner
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Tip 3. Pas op met zeggen
wat het niet is

Andermans concrete invullingen

“Sommige mensen
denken dat…”

Mythes & misverstanden

“Het grootste
misverstand
over x is …”

Herhalen van framende termen

“Er is geen
sprake van een
giftrein…”
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Al jaren bestaat er het idee dat een
ingebouwde LPG-installatie auto’s
veranderen in een rijdende bom.
Sommige vooroordelen zijn zeer wat
dat betreft zeer moeilijk de wereld
uit te krijgen.

Tip 4. Counter een worst
case scenario met een
reëler scenario
Een concreet, maar
kleiner incident waar je
bij kunt laten zien wat je
al doet om het te
voorkomen en wat om
het op te lossen

Hoe lang gaat het al
goed? Ons brein
focust erg gretig op
uitzonderingen
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Zijn er weleens incidenten met
gevaarlijke stoffen op het spoor?
We proberen incidenten met gevaarlijke stoffen zoveel
mogelijk te voorkomen. En gelukkig gaat het vervoer in
het overgrote deel van de gevallen ook vlekkeloos.
Grote incidenten zijn zeldzaam – en gelukkig tot nog toe
altijd zonder dodelijke slachtoffers geweest. Heel soms is
er sprake van een zogenaamde 'druppellekkage'. Er lekt
dan een kleine hoeveelheid vloeistof uit de afsluiter van
de ketel waarin een vloeistof vervoerd wordt. Dit kan
overigens ook bij transport over de weg of het water
gebeuren. Een druppellekkage is meestal snel
verholpen. ProRail heeft speciaal getrainde teams die
zulke onregelmatigheden direct kunnen oplossen.

Tip 5. Mijd abstractie en kille
taal waar dat lukt
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Tip 6. Communiceer liever proactief
over risico’s dan reactief

FF oefenen!

ze
Hoe zou jij den? En
ve
rij
h
tekst sc
u je
welk beeld zo
toevoegen?

1. Toon altijd het waarom bij risico’s
2. Wees concreet bij de
maatregelen en
handelingsperspectief
3. Zeg wat het wel is, niet wat het
niet is
4. Counter een worst case scenario
met een reëler scenario
5. Mijd abstracte & kille taal
6. Communiceer waar dat kan
proactief
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Bedankt!
Nog een vraag of een
prachtig frame te delen?
Graag! Mail me

Sarah@taalstrategie.nl
www.taalstrategie.nl
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