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Vandaag

• Kennismaking

• Intro Communicatiebureau

• Communicatie bij de vorming van een Shared Service 
Centrum

• Factor C

• Casus

• Afsluiting



Communicatiebureau





De Gouden driehoek

• De wijken

• De vakdiensten

• Het bestuur



Organisatiestructuur Communicatiebureau
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Communicatie bij de Dienst 

Ondersteuning



Communicatie bij verandering

• Doel: commitment van medewerkers en management, 
van DO en overige diensten

• Rol interne communicatie

• Verbinden 

• Betekenis geven

• Vertrouwen

• Cultuur



2008 – het eerste jaar

• Communicatie: Basis op orde

• Boodschap: Prestaties van de DO laten zien

• Resultaat: Energie binnen de DO

• Leerpunt: Irritatie daarbuiten



2009 - het tweede jaar

• Communicatie: Verbinding

• Boodschap: Transparant in waar het niet lukt

• Resultaat: Meer begrip bij diensten en eigen 
medewerkers

• Leerpunt: In dialoog met de dienst treden



2010 en verder: van buiten naar binnen

• Doel:
• DO kent zichzelf goed

• DO kent de diensten goed, en vice versa

• DO is partner van de diensten

• Middel: Omgevingsgericht werken

• Rol van communicatie:
• Advisering en faciliteren: Factor C 

• Coaching: persoonlijke communicatie

• Faciliteren: van zenden naar dialoog



Factor C
Buitenste binnen werken





Communicatie, participatie en factor C

• Vroeg in het proces 

• Beleidsmaker/projectleider verantwoordelijk

• Communicatie: adviseert en faciliteert



Communicatiebureau

Factor C in drie stappen 



WAT? 
BIJ WIE? 

WANNEER? 
HOE? 

KERN- 
BOODSCHAP 

Weten wat er speelt Erop inspelen

Krachtenveld         Kernboodschap Kalender

Drie stappen (drie K’s)  



Communicatiebureau

Stap 1: krachtenveld / omgeving

in kaart
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Maar ook…

• Zicht op emoties, percepties, geschiedenis, 
irrationaliteit?

• Welke personen ‘doen er toe’ ?

• Maak een ‘ijkpersoon’



Communicatiebureau

Stap 2: kernboodschap of 

kernverhaal

met behulp van de ‘kritiek/repliek’ methode



Kritiek

Extern

Repliek

Intern

‘kritiek’ en ‘repliek’



Een redeneerlijn: Kijk – want - dus

Dus 

Kijk 

Want 

Ik zie/ik constateer
(waarneming)

Ik weet
(analyse)

Ik vraag, ik doe
(voorstel, hoe en wat))

Oplossing, 
visie, 
voorstel, 
actie

Oorzaak, 
verklaringen, 
samenhang

Vraagstuk, 
probleem



Redeneerlijn (voorbeeld)

• Vanuit onszelf

• Kijk: Wij hebben geen plek meer voor papier

• Want: We gaan naar het nieuwe Stadskantoor

• Dus: Jij moet je papier opruimen en digitaliseren

• Vanuit de doelgroep

• Kijk: Het kost mij veel tijd om informatie te vinden

• Want: Iedereen houdt zelf zijn informatie op papier bij

• Dus: Ik moet mijn papier opruimen en digitaliseren



Een kernboodschap

• Slaat de brug tussen intern en extern

• Houd rekening met opvattingen (framing)

• Is méér dan een slogan



Communicatiebureau

Stap 3: kalender maken en 

middelen kiezen



De kalender

• Gebruik de kernboodschap:

• Kies middelen

• Welke media en momenten hebben doelgroepen zelf

• Met wie in contact, met welk doel, op welke manier?



Communicatie, participatie en factor C

• Vroeg in het proces 

• Beleidsmaker/projectleider verantwoordelijk

• Communicatie: adviseert en faciliteert



Zie je nu meer en wat neem je mee?
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