Framing
Ontdek de overtuigingskracht van framing en reframing
in deze unieke 1-daagse masterclass!
Complexe vraagstukken vragen steeds vaker om een eenvoudige
en overtuigende uitleg. Het komt er op aan dat u hierbij het juiste
frame gebruikt: welke woorden en beelden gebruikt u om bijvoorbeeld opiniemakers of stakeholders te overtuigen? Framing
voegt toe aan uw overtuigingskracht. Maar, wat is framing nu
precies? Hoe werkt het? En waarom is het zo belangrijk?
In deze 1-daagse masterclass krijgt u antwoord op die vragen van
prof.mr.dr. Hans de Bruijn. Hij is auteur van het succesvolle boek
– ‘Handboek Framing. Het spel met de taal’. Na afloop van de
masterclass ontvangt u ook een exemplaar. Hans de Bruijn heeft
een wekelijkse column over framing in de zaterdageditie van dagblad Trouw. Hij is hoogleraar Bestuurskunde aan de TU Delft, waar
hij zich bezighoudt met complexe besluitvormingsprocessen.

De juiste emoties
Framing is in feite niets anders dan met de juiste woorden een
aantrekkelijk beeld oproepen en daarmee emoties activeren. Wie
dat goed doet valt op tussen de enorme hoeveelheid informatie
in de uiteenlopende media.
Soms kunt u ook last hebben van de frames van anderen. U wordt
bijvoorbeeld geconfronteerd met stakeholders die een krachtig
frame hebben ontwikkeld dat in uw nadeel werkt. De waarschuwing is dan altijd: “Stap niet in het frame, maar probeer
te reframen”.

Spel van framen en reframen
Dit spel van framing en reframing spelen we allemaal - bewust of
onbewust. En het is belangrijk! Wie zich inzet voor een zaak - of
dat nu bestrijding van klimaatverandering is, minder regulering
voor het bedrijfsleven of een betere kinderopvang - moet nadenken over de vraag wat de juiste frames zijn. Goed gekozen frames
kunnen heel bepalend zijn bij het verwerven van steun, soms zelfs
meer dan de inhoud van het voorgestelde beleid zelf.

www.erasmusacademie.nl/framing

Wanneer en tijden

Dinsdag 29 oktober 2019.
Start 09:30 uur – Einde 17:30 uur
(inclusief certificaatuitreiking)
Prijs

De investering bedraagt EUR 895,- (vrijgesteld van BTW). Inbegrepen zijn (digitaal)
cursusmateriaal, dagarrangement, parkeren
en het nieuwste boek van Hans de Bruijn
‘Handboek Framing. Het spel met de taal’
Waar

Op de campus van Erasmus Universiteit
Rotterdam of op een nog nader te bepalen
inspirerende locatie in Rotterdam
Direct inschrijven

Schrijf u in via onze website:
www.erasmusacademie.nl/framing
Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt: 25
Certificaat

U ontvangt aan het eind van de dag als
bewijs van deelname een certificaat van
Erasmus Academie
Meer informatie

Neem contact op met Mariëlle Elenbaas.
Adviseur opleidingen T: 010-4082126
E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Resultaten
Tijdens deze masterclass krijgt u antwoord op de
onderstaande vragen:
• Hoe komt het dat sommige boodschappen moeiteloos
overtuigen en andere niet;
• Waarom lijken mensen vaak iets heel anders te horen dan dat
er bedoeld wordt;
• Hoe raakt u de juiste snaar om in het publieke debat uw
standpunt zonder weerstand over de bühne te brengen;
• Hoe herkent u frames, hoe kunt u zelf strategisch framen en
wat zijn de valkuilen;
• Wat zijn de voordelen van framing (en de nadelen);
• Wat zijn de principes achter een goed frame.

Interesse in andere masterclasses o.l.v.
Hans de Bruijn?
In de Masterclass Procesmanagement (o.l.v. Hans de Bruijn en
Ernst ten Heuvelhof) leert u o.a. hoe u besluitvormingsprocessen
met veel stakeholders tot een goed einde kunt brengen. Hoe gaat
u om met verschillende stakeholders binnen uw project? En met
de uiteenlopende belangen? Actuele vragen voor zowel overheden als bedrijven.
Bij inschrijving voor deze Masterclass Procesmanagement
ontvangt u 10% korting op de cursusprijs.
Meer weten over deze masterclass bezoek onze website:
www.erasmusacademie.nl/procesmanagement

Programma
De Masterclass Framing bestaat uit drie delen.
Deel 1: Allereerst zet Hans de Bruijn uiteen wat de essentie is van
framing en wat het doet.
Deel 2: Vervolgens illustreert hij aan de hand van beeldfragmenten een aantal patronen in het spel van framing en reframing.
Daarbij gaat u aan de hand van videobeelden ook zelf actief op
zoek naar strategieën in dat proces.
Deel 3: Met behulp van acteurs analyseert u vervolgens als groep
een aantal karakteristieke framing-valkuilen geanalyseerd en
gaat u gezamenlijk op zoek naar strategieën om die valkuilen te
voorkomen.
Uiteraard is de masterclass interactief en is er volop gelegenheid
om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Bijzonder aan deze opleiding
Het is een unieke masterclass die we slechts 1 keer per jaar
organiseren. De docent Hans de Bruijn is gezaghebbend in dit
vakgebied.

Docent
Prof.mr.dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Bestuurskunde
aan de TU Delft.
Hij houdt zich in zijn onderzoeken bezig met processen van multi-actor besluitvorming, vaak op het snijvlak van de publieke en
private sector. Hij publiceerde boeken over proces- management
en management in netwerken.

Voor Wie?
Voor iedereen in de publieke of private sector die betrokken
is bij beleid en/of communicatie en die wilt begrijpen hoe je
beeldvorming kunt bepalen door de juiste woorden te gebruiken
en emoties op te roepen. De masterclass is in het bijzonder ook
leerzaam wanneer uw organisatie, beleid of product in een ongewenst daglicht (frame!) is neergezet en u het tij wil keren door het
te reframen.
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet:
www.erasmusacademie.nl/framing

www.erasmusacademie.nl/framing

Wat vinden onze
deelnemers?
“Als adviseurs is het superbelangrijk
om goed ‘binnen’ te komen bij
management en directie. De
masterclass framing heeft onze
ogen geopend. Wat een wereld
van verschil kan het anders framen
van onderwerpen maken! Een
inspirerende spreker en fantastische
acteurs om de voorbeelden beeldend
te maken. Zo herkenbaar als het is,
zo makkelijk lijkt het om het toe te
passen. Niets is minder waar! Zoveel
krachtenvelden spelen een rol
waardoor je eigenlijk moet spreken
over ‘the art of framing’. Magisch om
de meester aan het werk te zien”
Piera Cherchi & Annemarie Villaseñor
Redondo Adviseurs Informatie Gemeente
Rijswijk (Masterclass Framing december
2015)

“Leerzaam, actief, relativerend en
inspirerend!”
Gerben Kreeft - Pallas Athene College Ede
(Masterclass Framing November 2018)

