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Wie definieert
uw producten?
Heeft u al eens plofkip gegeten? Of een hamburger met pink
slime? Grote kans, maar waarschijnlijk loopt het water u 
nu niet meer in de mond. De recente ellende voor de vlees-
industrie, hier in Nederland en in de Verenigde Staten, begon
met één of twee woorden. Framing is hot in het tijdperk van
de sociale media.

Framing is een retorische techniek die vooral in de politiek
wordt gebruikt. Het doel is om door een strategische woord-
keus een impliciet referentiekader te creëren voor een onder-
werp. Bij de ontvanger worden zo associaties opgeroepen die
zijn houding tegenover het betreffende onderwerp positief of
negatief beïnvloeden. Het gebruik van framing in de politieke
arena waaide over uit de VS, waar men bijvoorbeeld niet voor
of tegen abortus is maar ‘pro-choice’ of ‘pro-life’. Bekende voor-
beelden van frames uit de Nederlandse politiek zijn ‘islamise-
ring’, ‘filebelasting’ en ‘straatterrorisme’.

Crisiscommunicatie
Behalve bij commerciële doeleinden kan framing voor bedrijven
een belangrijke rol spelen bij crisiscommunicatie. In 2010
sprak Toyota tijdens de crisis omtrent de plotselinge onbedoel-
de acceleratie van bepaalde automodellen liever over ‘pedal
misapplication’, een bestuurdersfout dus. Weinig succesvol
overigens; een lot dat iedere reactie van de vleesindustrie op de
plofkip en het pink slime ook beschoren lijkt.
Hoewel het woord plofkip al enige jaren geleden werd geïntro-
duceerd om doorgefokte vleeskuikens te beschrijven, zorgde
Wakker Dier in april voor brede herkenning. Via radioreclame
riep de stichting bekende voedingsmerken op geen plofkip-
pen meer te kopen. Unilever was snel om en bij de onlinever-
volgacties tegen Albert Heijn en McDonald’s profiteerde Wak-
ker Dier van een sterk in aantal en verontwaardiging gegroei-
de achterban. Allemaal mensen die misschien al jarenlang
onbewust plofkippen verorberden maar daar nu niet meer aan
moeten denken.

Slachtafval
Ook de term pink slime deed in de VS al langer de ronde. Het
gaat hierbij om een van gesteriliseerd slachtafval gemaakt vul-
middel voor vleesproducten, goedgekeurd voor menselijke con-
sumptie en al jaren gebruikt voor goedkope schoolmaaltijden.
Na een televisiereportage ontstond online een storm van kri-

COMMUNICATIE FRAMING
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SALES BINNENDIENST

Binnendienst terug in 
de schoolbanken
Ook de medewerkers van de commerciële binnendienst
hebben met klanten te maken. Mits zij de juiste vaardig-
heden beheersen, kunnen zij dat klantcontact gebruiken
om extra verkoop te realiseren. 

Spin
Waar moet de binnendienst op letten?

De binnendienstmedewerker moet zich niet passief
gedragen maar proactief producten of diensten aan de
man brengen.
Zij moeten verkoopkansen en koopsignalen bij klanten
herkennen.
Persoonlijke effectiviteit van individuele medewerkers
moet groot zijn.
Door de spin-in-het-web-positie moeten zij de externe
en interne klant bedienen en begeleiden.
Medewerkers moeten commercieel bewuster worden
en leren om de leiding in gesprekken te nemen.
Medewerkers moeten zich bewust zijn van het belang
van interne klantgerichtheid voor een gezamenlijke
klantfocus.
Medewerkers moeten handelen vanuit hun invloedscir-
kel en elkaar hierop corrigeren.
Geen energie verliezen aan ‘elkaar vliegen afvangen’ of
aan frustraties dat ze niet op een andere afdeling wer-
ken en/of invloed uitoefenen.

Op pagina 29 en 30 leest u meer over het verbeteren van
de verkoopvaardigheden van de binnendienst.

COMMUNICATIE FINANCIEEL

Risico van een evenement 
Organiseert u de komende tijd voor het eerst een groot
evenement waarmee een behoorlijk budget gemoeid is,
sta er dan even bij stil dat u verschillende risico’s kunt
verzekeren. Informeer bijvoorbeeld eens bij een bran-
chevereniging; die kunnen u daarbij vaak op weg hel-
pen. Denk aan het verzekeren van het volgende ‘onheil’:

Uw betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten
geven er de brui aan. 
Ziekte of overlijden van medewerkers van uw organi-
satie. 
Een nationale ramp of nationale rouw. 
Het uitbreken van een epidemie of zelfs pandemie. 
Extreme weersomstandigheden. 
De locatie is niet beschikbaar, bijvoorbeeld door
brand.
Financiële problemen bij de organisator.



MARKETING RENDEMENT 11-201224

tiek. Alle daaropvolgende veiligheids-
garanties van de vleesindustrie ten
spijt: wie wil er iets eten dat pink
slime heet? McDonald’s en enkele
grote supermarktketens begrepen dit
meteen en verwijderden het vulmid-
del uit hun productieketen.

Regie
Uit de voorbeelden van de plofkip en
het pink slime blijkt eens te meer de
kracht van framing. Wie zijn produc-
ten laat definiëren door opponenten
raakt onherroepelijk de regie over zijn
merk kwijt. Opvallend is ook de rol
die sociale media speelden bij het
versterken van het frame. Wakker
Dier mobiliseerde razendsnel zijn
volgers om het frame ‘plofkip’ zo veel
mogelijk te laten terugkomen op de
Facebook-pagina van McDonald’s.
De onlinepetitie van een invloedrijke
blogger en een kritische tweet van
topkok Jamie Oliver maakten van
‘pink slime’ een piekonderwerp op
Twitter. Het frame verspreidde zich
als een virus onder honderdduizenden
mensen. Hoe kunnen bedrijven en
organisaties voorkomen dat het zo
ver komt?

Druk
Onder druk van de explosieve digitale
nieuwsverspreiding is het voorkomen
van reputatieschade door negatieve
framing lang niet altijd mogelijk.
Toch kunnen bedrijven proactieve
maatregelen treffen om de regie in
eigen handen te houden en de moge-
lijke schade te beperken:

Zorg voor herkenbare, positieve
namen en definities van afzonder-
lijke producten, diensten en pro-
cessen, en gebruik deze conse-
quent in relevante externe en inter-
ne communicatie. Zo krijgen even-
tuele negatieve frames minder
ruimte om te groeien. Als buiten-
staanders meteen kunnen afleiden
wat iets is en niet is, zullen zij

minder snel op zoek gaan naar
alternatieve benamingen. Boven-
dien staan medewerkers op alle
niveaus zo minder snel met hun
mond vol tanden bij kritische vra-
gen over hun bedrijf.
Besteed structureel aandacht aan
relevante berichtgeving in de
media, en vergeet hierbij zeker
sociale platforms als blogs en fora
niet. Registreer ongewenste ver-
meldingen en monitor de eventu-
ele verspreiding hiervan. Soms kan
één Twitteraar met een groot net-
werk meer schade aanrichten dan
een kritisch krantenbericht. Op
basis van het ingeschatte risico
kunt u besluiten om de aanjager
van het ongewenste frame direct
te benaderen of een publieke reac-
tie te plaatsen op het betreffende
platform. Gebruik hierbij uitslui-
tend zelfgekozen namen en defini-
ties. Dit geldt ook voor mogelijke
vervolgstappen op het gebied van
public relations.
Bouw een sterk merk. Dit betekent
een overvloed aan positieve asso-
ciaties bij het publiek, wat de
mogelijke groei van negatieve 
frames vermindert. Als een frame
zich al kan verspreiden, zal de
reputatieschade voor sterke mer-
ken minder groot zijn. Men is de
negatieve boodschap sneller ver-
geten of vergeeft het merk sneller
eventuele misstappen. 

Bedrijven hebben in het tijdperk van
de sociale media steeds minder con-
trole over de beeldvorming rond 
hun producten. Het is dus des te
belangrijker dat de eigen communi-
catie zo weinig mogelijk ruimte over-
laat voor alternatieve interpretaties. Is
die ruimte er wel, dan is de kans
groot dat iemand anders uw produc-
ten definieert.

Mario van Gastel is Communicatiead-
viseur bij BOOM Communicatie
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RECLAME TELEVISIE

Ook op beeldbuis de 
broekriem aanhalen
Het is crisis, en dat is in de wereld van 
de televisiereclame niet anders. De beste-
dingen voor reclame op de beeldbuis zijn
in het derde kwartaal van 2012 gedaald
met 7,3% tot g 176 miljoen. Dat is wel
opmerkelijk, want in het tweede kwartaal
waren de bestedingscijfers nog gestegen.
Daarnaast verwachtte men juist een goed
derde kwartaal. Dat beeld is bijgesteld;
pas in 2013 worden nu tekenen van eco-
nomisch herstel verwacht.

Getroffen
De sectoren die het hardst getroffen wor-
den, zijn ook degene waarvan de reclame-
budgetten het meeste zijn geslonken. Dat
zijn telecombedrijven, financiële dienst-
verleners, autoconcerns en fabrikanten van
elektronica voor consumenten.

SALES TELEMARKETING

U heeft een groot 
probleem!
Koud bellen is een vak apart. Om telefoni-
sche acquisitie te laten slagen, zorgt u er
sowieso voor dat uw vakkennis op orde is.
Daarnaast kunt u overeenkomsten zoeken
tussen uw bedrijf en uw prospects, en die
aankaarten tijdens het gesprek. Maar de
belangrijkste voorwaarde is toch wel dat u
zich verdiept in de problemen die spelen
bij het bedrijf dat u belt. Weet u met welk
probleem een bedrijf worstelt, dan kunt u
een op maat gesneden oplossing bieden.
Enkele tips:

Zet de problemen ook weer niet té
zwaar aan. De kans bestaat dat uw pro-
spect anders denkt: dat valt wel mee
hoor, overdrijf niet zo. Zoek de balans
tussen urgentie en neutraliteit.
Praat in de derde persoon om een per-
soonlijke aanval te voorkomen.
Eindig uw verhaal met een (korte)
vraag. En zorg ervoor dat u voor een
aantal mogelijke antwoorden zelf alweer
een passend antwoord paraat heeft.


