
 

 

Tekst voor kader: 

In de proeftuin ‘Factor-C’ zijn, naast het ministerie van Algemene Zaken, de 

volgende gemeenten actief: Amsterdam, Doetinchem, Den Haag, Eindhoven, 

Enschede, Groningen, Hengelo, Rotterdam, Rijswijk, Tilburg, Utrecht, 

Zoetermeer. 

 

Proeftuin Factor-C: 

‘Omgevingskennis zit nog teveel versnipperd in hoofden’ 

Door: Carola de Vree, bureau Publiec 

In de proeftuin ‘Factor-C; communicatie en participatie’ van het VNG programma 

‘In actie met burgers!’ wordt hard gewerkt. Twaalf gemeenten en een ministerie 

buigen zich over de vraag, hoe de eigen organisatie communicatiever kan 

worden. Hoe kunnen beleidsmakers meer omgevingsgericht werken? En hoe kan 

kennis over de omgeving worden opgespoord en ingezet voor het verbeteren van 

de communicatie? Om serieus werk te kunnen maken van burgerparticipatie is 

goede communicatie tenslotte een belangrijke voorwaarde. Bestuurders en 

beleidsmakers moeten de factor communicatie (Factor-C) dan ook zwaarder gaan 

wegen in hun werk dan tot dusver het geval is.  

De gemeenten in deze proeftuin experimenteren met een aanpak die in aanleg 

door de Academie voor Overheidscommunicatie van het ministerie van Algemene 

Zaken is ontwikkeld. De methodiek geeft handen en voeten aan de wens van 

bestuurders en beleidsmakers, zoals ooit verwoord in het rapport van de 

commissie Wallage, om communicatie in het hart van beleid te brengen. Factor-C 

is er op gericht om beleidsmakers meer kennis en kunde in handen te geven om 

zelf met communicatievraagstukken in hun beleidswerk om te gaan. Hun 

collega’s van de afdeling communicatie helpen daarbij, onder andere door het 

aanbieden van interne trainingen en het begeleiden van werksessies. De eerste 

successen worden geboekt, maar het einde is nog niet in zicht. Wat bij de 

rijksoverheid werkt, werkt niet automatisch bij gemeenten. Daarom wordt 

proefondervindelijk gekeken wat de aanpak oplevert voor gemeenten en wordt 

deze waar nodig bijgesteld.  

Tijd om enkele deelnemers even aan de tand te voelen. In gesprek met Lena van 

Gastel (gemeente Tilburg), Frank Tillema (gemeente Utrecht) en Tessa Baars 

(gemeente Doetinchem); allen senior communicatiespecialist. 

Stelling: met de Factor-C maakt een communicatieadviseur zich op termijn 

overbodig. 



 

 

Lena: “Die vraag krijgen we heel vaak. Het antwoord is: nee. Communicatie blijft 

een vak apart; wij brengen het perspectief van de burger in bij het werk van de 

gemeente. Wat vanuit beleidsmakers wordt gemaakt en voorbereid, volgt niet 

altijd de communicatielogica van de burger. Maar dat is wel de logica die we 

vanuit het communicatievak voorop stellen.” 

Frank: “Accenten verschuiven wel natuurlijk. Vroeg in het beleidsproces gaat het 

niet over middelen en uitvoering, maar over strategiebepaling en onderzoek. Ook 

daar is de ervaring van communicatiemensen waardevol. En later in het proces 

blijven ook de ‘handjes’ gewoon nodig. Daarmee bedoel ik dat er ook 

bijeenkomsten moeten worden georganiseerd, folders geschreven of websites 

gebouwd. Het praktische communicatiewerk blijft ook gewoon onze 

verantwoordelijkheid en deskundigheid”. 

Tessa: “Vanuit je vakmanschap blijf je voldoende toevoegen. Factor-C is een 

logische ontwikkeling in ons vak, ingegeven vanuit maatschappelijke 

ontwikkelingen. De omgeving is erg complex geworden en dat vraagt van 

beleidsmensen én communicatiemensen een nieuwe rol. Mensen zijn lang niet 

altijd georganiseerd in belangengroepen of buurtverenigingen, en daarmee als 

groep aanspreekbaar. Bovendien zijn er veel meer plekken bij gekomen waar 

mensen hun informatie vandaan halen of waar ze hun mening vormen, zoals op 

allerlei fora op internet. Het is een illusie om te denken dat je als overheid een 

boodschap de wereld in kan zenden die automatisch wordt opgepikt door degene 

voor wie dat relevant is. Daarom moet er veel eerder én op meerdere momenten 

in het beleidsproces over communicatie worden nagedacht”. 

Stelling: Factor-C stelt wel de goede vragen over participatie en communicatie, 

maar levert nog te weinig antwoorden. 

Lena: “Ik ben het daar wel mee eens. In Tilburg zijn we al wat langer bezig met 

deze aanpak. Daardoor zien we dat er nog vragen blijven liggen waar we mee 

aan de slag moeten. Zoals een verdere verdieping van communicatieonderzoek 

en het scherper vaststellen van onze uitgangspunten als het om participatie 

gaat. We grijpen nog teveel terug om de oude vertrouwde middelen en 

(communicatie)plannen. Maar daar komen we in dit vak niet meer mee weg”. 

Tessa: “Je moet de Factor-C aanpak niet als iets los zien, maar koppelen aan 

organisatiebrede thema’s. Dan zijn er al meer antwoorden te vinden. Die 

integraliteit bieden we vanuit het communicatievak nu nog te weinig. De 

verkiezingen bieden wat dat betreft mogelijkheden. Het is een kans om vanaf het 

begin na te denken over bijvoorbeeld goede kernboodschappen of om in een 

collegeprogramma de uitgangspunten van goede communicatie en participatie 

vast te stellen. Op basis daarvan kan de organisatie dan gericht aan de slag, met 

bestuurlijke rugdekking voor deze aanpak”. 



 

 

Frank: “Kennis tussen bijvoorbeeld onderzoek, communicatie en beleid moet nog 

beter worden gedeeld. Bij een afdeling onderzoek zijn vaak ook veel antwoorden 

op doelgroepvragen te vinden. Daar moeten we nog meer in investeren”. 

Lena: “Wij zijn in Tilburg met een samenwerkingsproject begonnen tussen 

communicatie en onderzoek om hierin meer te kunnen voorzien. We willen de 

contacten versterken en het gebruik van omgevingsonderzoek stimuleren en 

verder uitbouwen. Er is vaak al zoveel informatie over de omgeving beschikbaar, 

maar we benutten het nog niet goed genoeg”. 

Stelling: het is al best goed gesteld met de omgevingsgerichtheid van 

gemeenten 

Frank: “Er gebeurt al heel veel. Goede dingen ook. De gemeente Utrecht heeft 

bijvoorbeeld een eigen programma rondom participatie opgestart. En bij veel 

gemeenten is wijkgericht werken stevig neergezet, ook in Utrecht. 

Wijkcoördinatoren zijn de ogen en oren van de gemeente; zij staan heel dicht bij 

bewoners”. 

Lena: “Da’s waar, maar die kennis zit nog teveel versnipperd in hoofden van 

medewerkers. Met Factor-C ga je die kennis verbinden en richt je je vervolgens 

op de vraag: wat doen we met die omgevingskennis?” 

Tessa: “Deze manier van werken geeft de organisatie houvast. Stap voor stap 

neem je je collega’s mee in de communicatievragen bij beleid en projecten”. 

Frank: “De kracht zit in de logische volgorde van deze stappen en het vroege 

moment waarop je deze stappen zet: vanaf de probleemdefinitie”. 

Lena: “Wij denken mee over de vorm en het moment van de dialoog met de 

omgeving. De doelgroepkennis ligt bij beleidsmakers, en dat moet ook zo blijven. 

Via onderzoek moeten we er nog meer ‘harde’ doelgroepkennis onder leggen, 

zodat we niet alleen vanuit de onderbuik de participatie en communicatie 

inrichten. Zo maken we het goede wat er al is nog beter”. 

 

 


