
 

 

 
 

Factor C: Compleet 
 

 

Programma dag 1: Factor C – Basis 

Deze training is geschikt voor beginnende en gevorderde 

communicatieprofessionals die de omgeving in hun 

communicatieaanpak centraal willen stellen. De methodiek 

Factor C voor omgevingscommunicatie is ontwikkeld voor 

de overheid door CommunicatieRijk. Ook voor de zorg, 

non-profit en bedrijfsleven biedt Factor C waardevolle 

aanknopingspunten voor het opstellen van een 

communicatieplan dat werkt! In deze masterclass gaan we 

in op de drie pijlers van Factor C: Krachtenveld, 

Kernboodschap en Kalender. Je leert hoe je een gedegen 

omgevingsanalyse maakt en hoe je van stakeholders 

doelgroepen maakt. Na afloop van deze masterclass ken je 

de onderdelen van Factor C en weet je hoe je op basis van 

je Krachtenveldanalyse een stevige Kernboodschap én een 

concrete Kalender voor je communicatieacties opstelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dag 2: Factor C – Facilitator 

Op de tweede trainingsdag ga je zelf aan de slag met de 

werkvormen uit de Factor C methodiek. De theorie uit de 

eerste lesdag pas je toe in de praktijk. Je leert hoe je 

groepssessies begeleidt. We gaan oefenen met het maken 

van een omgevingsanalyse aan de hand van de Ringen van 

Invloed. Ook maak je kennis met de methodiek ‘Kritiek-

Repliek’ op basis waarvan je met jouw projectgroep een 

kernboodschap opstelt voor je 

communicatiestrategie.  Aan het eind van deze training 

ben je in staat een strategisch communicatieadvies op te 

stellen met behulp van Factor C.   

 

 

  

Dit zeggen deelnemers: 

 “Professionele training die met veel deskundigheid wordt gegeven.  

Je steekt er veel van op. Ik zou deze training zeker aanbevelen!.” 
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Data & tarief* 

Woensdag 9 november 2022 & woensdag 23 november 

2022, 9.30 – 16.30u, Horst 

€1390,- p.p. (incl. 2x cateringarrangement)  

In company 

Met je hele team aan de slag met deze masterclass? Wij 

verzorgen een training op maat in ons opleidingscentrum 

of op jouw werkplek.  

 

Trainers 

 

 

 

Kim Janssen  Linda Gommans 

 

 

 

 

 

Wat krijg je? 

Onze masterclasses en trainingen vinden plaats op onze eigen 

opleidingslocatie in het prachtige buitengebied van Horst aan de 

Maas. In het frisse groen kom je los van jouw waan van de dag! 

Parkeren kan voor de deur en is natuurlijk gratis. Bij je inschrijving 

is een koffie-thee arrangement en een luxe lunch inbegrepen. Je 

ontvangt je persoonlijke opleidingsmap én na afloop een 

certificaat als bewijs van deelname. 

 

Vergroot jouw impact! 
Meer weten?  Bel ons of mail: training@viduro.nl 

Inschrijven? www.viduro.nl/training 

*Prijzen zijn exclusief btw. 
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