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De rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan gemeenten. 
Daarnaast worden burgers steeds meer aangesproken op hun eigen 

verantwoordelijkheid. Dat vergt beleid waar gemeenteambtenaar en 

burger zich verbonden mee voelen. En dat leidt ertoe dat de roep om 

communicatieve organisaties groter wordt. De gemeentelijke (beleids)

ambtenaar kan in ieder geval terecht bij Factor C.

Factor C 
als gebruiksaanwijzing voor 
communicatieve organisaties

In 2001 bracht de Commissie Wallage een rapport uit over de 

toekomst van overheidscommunicatie. Communicatie in het hart 

van het beleid luidde het devies. Niet zo vreemd. Tachtig procent 

van het werk van beleidsadviseurs bestaat uit communicatie. 

Denk aan het opvangen van signalen uit de omgeving tot het 

vertalen van die signalen naar beleid en communicatie. En alles 

wat daartussen zit. ‘Je kunt wel roepen dat overheidsorganisaties 

communicatiever moeten worden. Maar daar hoort een 

gebruiksaanwijzing bij’, zegt Carola de Vree. Zij was vanaf 

het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van de methode 

Factor C, die tien jaar geleden vanuit het Rijk is opgezet en deze 

gebruiksaanwijzing biedt, en is trainer Factor C 

vanuit Publiec.

‘Factor C is, vanuit de gedachte dat gemeenten 

als overheden het meest dicht bij de burger 

staan, inmiddels ook uitgerold binnen gemeenten’, 

aldus Jonas Bouwmans, werkzaam voor het 

Amsterdams Bureau voor Communicatie en – met collega Noelle 

Lopulalan – trainer en facilitator Factor C voor de gemeente 

Amsterdam. Langzaam krijgen ook steeds meer provincies en 

waterschappen interesse in de werkwijze. Maar de methodiek is 

ook interessant voor het bedrijfsleven.

Meerdere rollen
De Vree: ‘Factor C is een werkwijze 

waarin communicatieadviseurs meerdere 

rollen kunnen vervullen. Naast een 

inhoudelijk adviserende rol – waarbij de 

adviseur vanuit zijn expertise deel uitmaakt van 

het team – kan de communicatieadviseur ook faciliterend 

optreden. In dat geval maakt de adviseur zich ondergeschikt 

aan het team en treedt puur op als procesbegeleider. Ook 

kan een communicatieadviseur uiteindelijk de rol van trainer 

uitoefenen, waarbij ook andere adviseurs wegwijs worden 

gemaakt in de wereld van Factor C.’

De methode biedt een denkkader en veel handvatten om 

communicatie centraal te stellen bij beleidsvorming. Het 

is echter geen keurslijf waar adviseurs in geperst worden. 

Veel communicatie- maar ook beleidsadviseurs kiezen voor 

één van de trainingen die over de methode beschikbaar 

zijn. Sommigen van hen gaan daarna op eigen houtje verder 

om het gedachtegoed van Factor C binnen de organisatie 

te verspreiden. Anderen kiezen ervoor trainingen te blijven 

volgen. Er zijn voldoende mogelijkheden om een eigen 

invulling te geven aan Factor C.

Factor C? Wat is het  

nu eigenlijk? 
Bouwmans: ‘Factor C is niet alleen een visie. Het 

is tegelijkertijd een gereedschapskist met tools om 
in de praktijk aan de slag te gaan met Factor C. De 

methodiek is erop gericht met een multidisciplinair team 
van professionals het gehele krachtenveld in beeld te brengen. Maar 
ook gezamenlijk doel, opdracht en mijlpalen scherp te krijgen (fase 
1). Daarbij wordt bepaald welke rollen de verschillende actoren 
innemen en wat hun belangen en behoeften zijn. Afgestemd op dit 
krachtenveld worden vervolgens voor de belangrijkste actoren de 
kernboodschappen – of liever kernverhalen – bepaald (fase 2). Tot 

slot bepaalt het team hoe en wanneer in contact wordt getreden 
met de verschillende actoren en welke communicatiemiddelen en 
kanalen daarbij worden ingezet (fase 3); van bestaande overleggen 
tot extra communicatiemiddelen. Voor veel teamleden is de 
methode een eye opener. Ze worden zich bewuster van relaties, 
behoeften en communicatie met je eigen werkwijze en acties. 
De methode zorgt niet alleen voor bewustwording. Ook voor 
opluchting. Soms schuurde het tijdens het proces ergens. Door 
gezamenlijk alle stappen te doorlopen, ziet het team vanzelf waar de 
pijnpunten liggen. Die pak je vervolgens samen aan door middel van 
de mogelijkheden binnen de projectdoelen en aanpak.’

Aanjager 
Steeds meer gemeenten omarmen 

Factor C. Aanvankelijk vervulden vooral 

communicatieadviseurs de rol van aanjager 

van Factor C binnen de overheden. Maar 

steeds vaker komt de vraag vanuit beleidsadviseurs. 

Uiteindelijk zijn zij het die de organisatie communicatiever 

moeten én kunnen maken. Bouwmans: ‘Niet langer ligt 

de verantwoordelijkheid voor beleid en communicatie bij 

de projectleider (en communicatieadviseur) maar bij het 

gehele team. Dat vraagt van zowel de communicatie- als 

beleidsadviseur om loslaten. Soms is dat lastig. In veel gevallen 

blijkt echter een interessante groepsdynamiek te ontstaan die 

uiteindelijk leidt tot beter beleid, betere processen, heldere 

rollen en betere – op doelgroepen afgestemde – aanpak en 

communicatie. De methode brengt project- en procesmensen 

bij elkaar. In Factor C komen beide typen mensen goed tot hun 

recht. De kwaliteiten van mensen komen door de groepsgewijze 

manier van werken altijd naar boven.’  

Blijvend in ontwikkeling
Factor C is voortdurend in ontwikkeling. De 

Vree: ‘Steeds opnieuw kijken we of nieuwe 

inzichten in het vakgebied de methode kunnen 

verrijken. Zo is er een koppeling gelegd met 

projectmatig werken, dat steeds meer in schwung 

raakt bij gemeenten. Ook sociale media zijn nu 

onderdeel van de Factor C-methode. En binnenkort zal ook 

gekeken worden hoe de reflectieve scrum, die Betteke van Ruler 

ontwikkelde, Factor C kan verrijken.’
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