
Factor C staat voor communicatie in het hart van beleid. Het is een werkwijze waarin beleids- en communicatieadvi-

seurs vanaf het begin van het beleidsproces nauw met elkaar samenwerken om de buitenwereld en de binnenwereld 

met elkaar te verbinden. Factor C is daarmee ook een methodiek die beleidsmakers ondersteunt bij het ontwikkelen 

van communicatief beleid.
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Afwegingskader voor de inzet 
van communicatie
Directies Communicatie doen hun werk in een omgeving waar vaak veel vraag is naar hun diensten en producten.  
Dit afwegingskader helpt bij het bepalen van prioriteiten en maakt inzichtelijk welke afwegingen de directie  
Communicatie maakt voor zijn inzet en betrokkenheid bij communicatievraagstukken.
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→ Ja

→Nee

→

Nee

Directie Communicatie is verant
woordelijk 

Inhuur alleen v.w.b. (onderdelen 
van) de uitvoering

→ Ja

→Nee

Bij externe communicatie
aanvragen: betreft het onderwerp 
één van de grote thema’s / prioriteiten 
van het departement:

•	 ………	
•	 ………
•	 ………
•	 ………
•	 etc.

Onderwerp heeft minimaal één van 
de volgende kenmerken: 

Bij externe / corporate  communi
catieaanvragen: 
•	 Wettelijke	verplichting
•	 	Externe	toezegging	door	be

windspersoon
•	 	Politieke	prioriteit,	vastgesteld	

door BR/ MTdepartement en 
bewindslieden

•	 	Bekendmaking	van	nieuwe	
regelgeving

•	 	Voorlichting	over	voorgenomen	
of aanvaard beleid is nodig uit 
oogpunt		van	informatieplicht,	
vanwege de consequenties voor 
doelgroep(en) van beleid

•	 	Groot	afbreukrisico;	mogelijke	
gevolgen voor imago departe
ment

•	 	Onderwerp	wordt	bestuurlijk	of	
maatschappelijk als prioriteit 
beoordeeld

•	 	Rijksbrede	verplichting	of	
afspraak 

Directie Communicatie levert 
een oplossing op maat voor dit 
onderwerp.

Afhankelijk van de capaciteit 
gebeurt dit: 
•	 	Binnen	Directie	Communicatie	

zelf
•	 	Door	inhuur	onder	regie	van	of	

via Directie Communicatie

Het gaat om een project binnen het 
thema,	dat	hoog	scoort	op	één	of	
meerdere van de volgende criteria:
•	 Afbreukrisico
•	 Scoringskans
•	 Complexiteit	
•	 	Grootte	en/of	belang	van	doel

groep
•	 Impact/effect	op	doelgroep
•	 	Rijksbrede	afspraken	of	ver

plichtingen
•	 	Toezegging	door	bewinds

persoon,		SG/pSG/DG

Directie	Communicatie	levert	zelf	
geen inspanning op dit onderwerp.

Wat	biedt	Directie	Communicatie	
wel:
•	 	Mogelijkheid	om	via	Directie	

Communicatie een extern  
communicatiebureau in te 
schakelen voor uitvoering/ 
realisatie middelen

•	 	Mogelijkheid	om	onder	regie	
van of via Directie Communi
catie capaciteit in te huren bij 
communicatiepool

Bij interne  / corporate communi
catieaanvragen: betreft het: 
•	 	Belangrijke	/	grote	organisatie

verandering binnen departe
ment

•	 Interne	toezegging	door	SG/pSG
•	 	Prioriteit,	vastgesteld	door	

Bestuursraad/ MTdepartement
•	 	Rijksbrede	verplichting	of	

afspraak 

Het gaat om een overkoepelende 
strategie	voor	het	hele	thema,	een	
programma,	of	een	groot	project	
binnen het thema

→ Ja

→ Ja

→ Ja

→
Nee

→

Nee

Dit overzicht hoort bij het instrumentarium waarmee communicatie accountabel kan worden gemaakt. Met andere 

woorden: verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen over werkwijzen, keuzes, voortgang en de  

resultaten van de communicatie-inspanningen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie 

voor Overheidscommunicatie: academie@minaz.nl.nl


