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De mogelijkheden en valkuilen van framing



Mobiliteitsprogramma

Morgen met de e-bike? 
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Besluit: meedoen of niet? 
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HoudingKennis

Gedrag!
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G e d o e G e w o o n t e



COGNITIEVE DISSONANTIE…

(Festinger, 1957)
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Maar auto’s zijn
slecht voor het 

milieu! 

Ik rijd auto…
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In short….

Framing kan dit proces beïnvloeden

• In short….

.



Wie ben ik? 

• Universitair docent Technische Universiteit Delft, 
faculteit Technology, Policy, & Management

• Gedragswetenschapper (“klimaatpsycholoog”)

• Onderzoek naar psychologische processen rond
(duurzame) besluitvorming

• Ontwerpen en testen van (beleids)interventies op basis 
van psychologische inzichten. Focus op de effecten van 
publiekscommunicatie en framing

• Expert gedrag en beleid voor International Energy Agency
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Relevante publicaties
• de Vries, G. (2020). Public communication as a tool to implement environmental 

policies. Social Issues and Policy Review. Early online. 

• de Vries, G., Rietkerk, M. & Kooger, R. (2019). The hassle factor as a psychological 
barrier to a green home. Journal of Consumer Policy. https://doi.org/10.1007/s10603-
019-09410-7

• Hoppe, T., & de Vries, G. (2019). Social innovation and the energy transition. 
Sustainability, 11(1), 141. 

• de Vries, G. (2017). How positive framing may fuel opposition to low-carbon 
technologies: The boomerang model. Journal of Language and Social Psychology, 
36(1), 28-44. 

• de Vries, G., Terwel, B. W., & Ellemers, N. (2016). Perceptions of manipulation and 
judgments of illegitimacy: Pitfalls in the use of emphasis framing when 
communicating about CO2 capture and storage. Environmental Communication, 10, 
206-226. 

• de Vries, G., Terwel, B. W., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2015). Sustainability 
or profitability? How communicated motives for environmental policy affect public 
perceptions of corporate greenwashing. Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, 22, 142-154. 

• de Vries, G., Terwel, B. W., & Ellemers, N. (2014). Spare the details, share the 
relevance: The dilution effect in communications about CO2 capture and storage. 
Journal of Environmental Psychology, 38, 116-123. 
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Wat gaan we doen? 

• Achtergrond groen gedrag

• Gedragsbeinvloeding

• Framing

• De effecten van framing (voorbeelden uit onderzoek) 

• Aanbevelingen

• Ethiek

• Aan de slag! 

• Boekentips en vragen (die nog niet tussendoor gesteld zijn) 
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In short….

Wat wil je leren van me? 

• In short….



Achtergrond
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•

Groen gedrag



Klimaatdoelen

• Reduceren energieverbruik

• Accepteren nieuwe technologieën

• Aanpassen aan effecten klimaatverandering
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Klassieke barrières

Financiële barrières
• Zijn zonnepanelen te betalen? 

Technologische barrières
• Heeft  mijn appartement wel een dak voor zonnepanelen?

Institutionele barrières
• Mag ik als monumentbewoner zonnepanelen plaatsen?

Informatie barrières
• Welke zonnepanelen passen er bij mijn huis? 
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Maatschappelijke relevantie
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UN Environment, 2017

Understanding human decision-making can provide 
insights on how to design more effective policies on 
sustainable consumption and production



Meer aandacht voor gedragsinzichten

• EU rapport “Behavioural Insights applied to policy” 
(2016) 

• WRR rapport “Met kennis van gedrag beleid maken” 
(2014) 

• “Nudge” (Sunstein & Thaler)

• Behavioural Insights Teams (IEA)  

• Behavioural Public Administration
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/behavioural-insights-applied-policy-european-report-2016
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2014/09/10/met-kennis-van-gedrag-beleid-maken


• We zijn gemakzuchtig (energiegierig: fysiek en cognitief)

• We zijn egoïstisch

• We zijn gewoontedieren 

• We zijn kuddedieren en gevoelig voor wat anderen doen

• We houden van beloningen (zoals aandacht en humor)

• We houden er niet van om te verliezen 

• We houden van wederkerigheid

• We willen consistent zijn en beloftes nakomen

• We zeggen makkelijker ‘ja’ tegen iemand die we aardig vinden

• We zijn geneigd te doen wat een autoriteit zegt

• We overschatten onszelf

• We willen dingen die schaars zijn  

• We willen controle over onze eigen gedachten 



Gedrag beïnvloeden
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1. Sociale omgeving

Anderen hebben invloed op gedrag (vrienden, rolmodellen)
Voorbeeld: “Uw energiegebruik is hoger dan dat van de buurman”.

2. Fysieke omgeving

(Keuze)-architectuur (nudging): Default “eco” setting op (af)wasmachine

3. Kennis

Voor- en nadelen van warmtepomp (voorlichting, informatie)

4. Houding

Wat vinden mensen ergens van? Klimaat-sceptisch? 

Factoren die gedrag beïnvloeden
Bron: DPC Gereedschap voor gedragsverandering



5. Kunnen

Beschikking over middelen (tijd, geld etc). Als je geen geen geld hebt neem je geen zonnepanelen

6. Intentie

Voornemens, bijvoorbeeld ten aanzien van minder vliegen

7. Zelfbeeld

Zie je jezelf als een “groen” iemand? Geitenwollensokken? Of hip?

8. Emoties

Angst voor toekomst, vliegschaamte, duurzaam gedrag leuk maken! 

9. Gewoonten | en automatismen 

Auto in plaats van e-bike…

Factoren die gedrag beïnvloeden
Bron: DPC Gereedschap voor gedragsverandering



Technieken om gedrag te
beïnvloeden via psychologie

11/29/2019



Priming

• Neuropsychologie

• Onbewuste activatie van brein (‘mental content”) 

• Voorbeeld: green product placement



Vrije keuze + Sturing overheid (Libertijns Paternalisme, Sunstein & Thaler, 2003) 

“Een nudge is een simpele, doelbewuste en transparante aanpassing in de keuzearchitectuur die gewenst 

gedrag beïnvloedt door in te spelen op de heuristische manier waarop mensen keuzes maken zonder 

alternatieve keuzes onmogelijk te maken. 

Met gewenst gedrag wordt gedrag bedoeld dat algemeen als wenselijk wordt aangemerkt en in beginsel door 

betrokkenen als zodanig wordt ervaren. De bedoeling van de nudge moet zodanig transparant zijn dat 

individuen die een bepaald gedrag niet wenselijk vinden de mogelijkheid hebben om hun gedrag niet door de 

nudge te laten bepalen. 

Nudges dienen altijd in het belang van de nudgee te zijn in termen van welzijn en gezondheid en niet uitsluitend 

het belang van de nudger te dienen. Zowel publieke als private partijen kunnen als nudger fungeren, zolang het 

belang van de nudgee wordt gediend” (De Ridder & Gillebaart, 2015)

Nudging



- Smart meters (vermindert gedoe) 

- Defaultsetting afwasmachine “eco” (gemakkelijk, opt-out…) 

- Energienota met gebruik buren (sociale norm)

- Leuke douchetimer (humor als beloning)

- Nog meer voorbeelden? 

“Green Nudging” 



Framing 
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•



Framing
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Een overtuigingstechniek
in communicatie. Ook wel bekend als 
gedragsbeïnvloedende voorlichting. De 
techniek bestaat eruit woorden en 
beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet 
een aantal aspecten van het 
beschrevene wordt uitgelicht. 

Deze uitgelichte aspecten helpen om 
een bepaalde lezing van het 
beschrevene of een mening daarover 
te presenteren. 
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Vind je een voorbeeld? 

• #greenframing

• @GerdienDeVries
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Framing Effecten
Hoe dan? 



Framing Effecten

• Campagnes

• Documentaires

• Beleid (energietransitie, besparen, klimaatadaptatie) 

• Technologie (geothermie, CCS, hoogspanning, waterstof)
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• Emoties (angst, schuld, hoop) 

• Kennis (“awareness”)

• Houding (acceptatie vs weerstand) 

• Gedrag
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Aanbevelingen



Simpel
Relevant
Balans
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En waar mogelijk? Handelingsperspectief! 
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Dus niet : “Reduceer! Accepteer! Pas aan!”

Maar : “Doe het licht uit bij vertrek”

“Lees deze brochure”

“Verruil een terrastegel voor een struik”



Ethiek



Discussie

• Is framing manipulatie? 

• Wat is de rol van de framer (overheid, 
industrie, NGO?)

• Transparant of werkt het dan niet 
meer? 

• Wie besluit wat er goed is voor een 
mens? 
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Boekentips



Vragen? Nu… 

of later…

49

g.devries-2@tudelft.nl

@GerdienDeVries

Gerdien de Vries

Gerdien de Vries, PhD

https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/multi-actor-systems/people/assistant-
professors/dr-g-gerdien-de-vries/

mailto:g.devries-2@tudelft.nl
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