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Themacommunicatie

o De afdeling Communicatie werkt in de collegeperiode 2022 -
2026 met communicatiethema’s. Gekoppeld aan de 
prioriteiten van het stadsbestuur uit het coalitieakkoord en 
de begroting. 

o Vanaf juni 2022 onderzochten ‘verkenners’ met organisatie, 
bestuur en stakeholders de communicatieopgave en hebben 
dit in kaart gebracht

o Zo werkt R’dam ook van buiten naar binnen 
vanuit onze communicatievisie:
Van intentie naar effect 
door aansluiten, afstemmen, verbinden
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Waarom
oDe uitdagingen in de stad zijn complex en in beweging; 

dit vraagt om wendbaarheid

oEen thema is een instrument om regie te voeren over de 
communicatie rond een belangrijke opgave (over 
clusters heen waar nodig)

oVanuit het perspectief van de Rotterdammer: wat is 
voor hen een logisch verhaal over het onderwerp en de 
aanpak

oVanuit dit vertrekpunt brengen we focus aan in ons 
werk (we kunnen niet alles ‘zenden’)



Hoe?

- Een groep managers en professionals heeft uit het collegeakkoord  
communicatiethema’s gehaald en de thema-aanpak ontworpen.

- Themahouders benoemd binnen de afdeling, met een begeleidingsgroep (Hoofd C, drie 
teammanagers en voor proces en adviseurs). 
De themahouders verkennen, met aandacht voor:
- kennisdelen
- gezamenlijke momenten met alle teamleiders, om elkaar te helpen. 
- de thema’s zijn deels aangepast en hebben ze nieuwe titels gekregen (zoals 
Geldzorgen ipv Armoede of Inkomenszekerheid).

- Vervolgens heeft MT Communicatie (alle teamleiders) de verkenningen vastgesteld. 
Themahouders en teamleiders in gesprek met directies en communicatieteams en sprak 
Hoofd C met clusterdirecteuren, wat ook leidde tot een uitgebreider gesprek in de 
ConcernDirectie!!

- Op dit moment ronden de themahouders hun jaarplannen af. Sommigen moeten daarbij 
voor bepaalde doelen nog wachten op beleid en voorjaarsnota (waar communicatie 
centraal en decentraal, ook met themablik naar meekijkt).
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Door

o Samenhang in communicatie voor een sterker en begrijpelijk verhaal 
met relevante stakeholders. Thema’s voorkomen versnippering in 
losse projecten en initiatieven en communicatie-aanpakken

o Effectieve inzet communicatiemiddelen: meerdere programma’s en 
projecten binnen een thema maken gebruik van dezelfde middelen

o Continuïteit: de thema’s hebben een lange termijnperspectief 
(bestuurstermijn van vier jaar) wat de resultaten, organisatie en 
samenwerking ten goede komt

o Impact: communicatie-inzet daar waar we het verschil kunnen 
maken (om beleidsdoelen te bereiken)



10 thema’s
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1. Dichtbij Rotterdammers

2. Samen leven

3. Geldzorgen

4. Zorg en preventie

5. Wonen

6. Veilig

7. Ondernemen

8. Klimaat en energie

9. Groene en schone stad

10. Mobiliteit
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Hoe verder?

oJaarplannen per thema afmaken en vaststellen 
prioriteiten 2023

o0-metingen en monitoring

oInregelen communicatieteams en blijven leren
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Wat betekent dit voor het werk van team C?

oDe communicatiekalender, wat communiceren 
samen, wordt gevuld door de prioriteit of het 
thema, maar ook going concern/projecten en 
actualiteiten van de organisatie

oMet de organisatie kijken we waar een 
communicatievraag past en welke communicatie-
inzet nodig is. 

Teamleiders en themahouders trekken hierin 
samen op en zorgen voor het aanhaken van de 
overige communicatieprofessionals.



Werken aan logische 
verbindingen
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De weetjes van Rotterdam

1. Het waarom blijven herhalen (inclusief waarom niet meer alleen Bureaumodel). Mensen 
vergeten dat of denken dat ze alleen met ‘hoe’ anderen kunnen meenemen

2. Doelen op strategisch of themaniveau vinden is lastig. Ten eerste is er druk op alles 
specifiek maken. Maar dat kan vaak pas in de deelplannen (van teams) die volgen uit de 
koepeldoelen van een thema. 
Wel kun je gedragsdoelen formuleren met beleid en met hen samen, als het lukt de juiste 
parapludoelen kan vinden, waar communicatie vervolgens aan bijdraagt. 

Een voorbeeld geven is lastig. Maar denk aan: “we willen dat alle Rotterdammers weten waar 
ze terecht kunnen voor x en dat iedereen die het nodig y doet”. Of: “in wezen gaat het erom 
dat iedereen heeft bespaard op yy in 20xx. Dat kan op drie manieren (drie beleidslijnen)”. 
Communicatie doet per lijn aa, bb, cc voor Weten, Willen en Praten.

3. De themadoelen kunnen verder zijn dan beleid of nog moeten wachten op beleid (dilemma 
dus ook). Maar hier kiezen we dus voor: ritme van beleid volgen, daar onze doelen aan 
verbinden of waar kan uiteraard al bespreken en meegeven. Dit kan per beleidsterrein 
verschillen in hoe proactief je kunt zijn en wanneer zij hun doelen scherp hebben.



Verbinding 
Factor-C

—

Jonas: 

“Samen met beleid opgaven ordenen (Ko) en communicatie 
ontwerpen is als je met Factor-C 
werkt gewoon. Je doet dat al, weet hoe het kan. 
Die ervaring helpt.”

“Zelf heb ik zo vaak ook al doelen en aanpakken 
(van beleid zelf) verbeterd met beleid, dat je snel voor je 
ziet hoe dat ook met thema’s kan. Je merkt dat die 
ervaring er ook is bij een deel van de 
communicatiediscipline en van de beleidsmensen”

“Heel concreet gebruiken we Factor C-achtige sessies nu 
(soms wat strategischer, meer K0 en soms met dilemmalogica-
achtige werkvormen, maar dat lijkt op Factor C!) om met 
beleidsmensen hun opgaven te koppelen aan de thema’s, met 
een koepelverhaal en vervolgafspraken. Vorige week nog. De 
beleidstrekker zei: dit wil ik van communicatie ook. Samen 
optrekken in de strategie.”



Bepaal de impact; een 
afwegingskader

Quick scan ‘Impact’
(een hulpmiddel bij het inschatten van de impact  
van jouw proces/project/beleid op de omgeving)

Het is een nieuw proces

Het is voor het eerst dat het in deze omgeving wordt  
gedaan

Het is een regulier proces, waarvan we weten dat het  
gevoelig ligt

Veel mensen zullen de gevolgen van ons handelen  
ondervinden

Veel negatief effect op weinig mensen

Weinig negatief effect op veel mensen

We gaan aan de slag met een omgeving die eerder  
met ons minder goede ervaringen heeft

Er ligt al veel op het bordje bij de omgeving waar we  
aan de slag gaan

Intern zijn er veel collega’s die het gaan merken

Het heeft eerder veel media-aandacht gekregen

Er zijn veel klachten, vragen en negatieve signalen 

Er spelen diverse belangen

Het speelt politiek

Er is sprake van een maatschappelijke en/of politieke  
impopulaire beslissing

Een specifieke groep wordt benadeeld

Overig:

Er zijn meerdere ketenpartners bij betrokken

Het is een prio-project/beleid van het bestuur

Afwijkend ten opzichte bestaand beleid

 nee     beetje  ja

Overwegend groen? Nu geen extra communicatieacties nodig.
Overwegend oranje? Neem contact op het de afdeling Communicatie voor een advies.
Overwegend rood? Formeer direct een kernteam en bepaal samen en expliciet de 
communicatie strategie.
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Factor-C werkwijze

Krachtenveld
(wie)

Kernboodschap
(wat)

Kalender
(wanneer en hoe)

- Omgeving in kaart
- Welke belangen 
- Nadenken over rollen, 

kennis en posities
- Participatie- en 

communicatieproces 
samen ontwerpen

- Signalen betekenis geven
- Beleid en issues 

verbinden
- Keuze voor passende taal 

en woorden 
- Anderen leidend voor 

onze communicatie

- Momenten en 
instrumenten van 
inwoners zijn bepalend

- Op zoek naar nieuwe 
vormen en netwerken

- Vorm passend bij leefstijl

Resultaten/doelstellingen en fasering helder





De benadering van Focus op Communicatie hielp de verkenners (themahouders), 
ze konden het beter uitleggen. 

Wat hielp:
- het figuur met uitleg van Bureaumodel naar Focusmodel. Iedereen kent de 
nadelen van alleen beleidsdoelen en -plannen volgen en teveel in communiceren 
over terecht komen
- de kern: Tijdsmodel hielp en stelt gerust in contact met beleid en de 
topambtenaren. Het biedt overzicht, maakt veel duidelijk, waaronder dat er 
focus nodig is, bij going concern en vragen uit projecten een plaats hebben. 
- het plaatje met Contentkalender geeft beeld dat communicatiekalender gevuld 
wordt met Focus-zaken en wat uit de organisatie komt.

Wat meer zoeken is en waar het boek niet alle houvast geeft is: hoe precies 
met teams en organisatie. Daar wordt het op een bepaalde manier precies en 
instrumenteel die hier niet 1-op-1 werkt, ook traditioneel lijkt op het eerste 
gezicht.


