
 

 

 

FACTOR C+
 

Maak(t) jouw organisatie omgevingsgerichter 

 

 

Factor C+  

Facilitatortraining 
 

 

“Iedereen communiceert, 

hoe help jij jouw 

organisatie hierbij?” 
 

Gaat een organisatie aan de slag 

met Factor C+? Dan betekent dat  

ook een andere rol voor jou als 

(communicatie)adviseur. Met de 

bijbehorende vaardigheden.  

 

In deze training krijg je een stevige 

basis om zelf binnen jouw organi-

satie goed Factor C+-sessies te 

faciliteren 

 

STRIGO heeft recent ‘Factor C’ door-
ontwikkeld tot ‘Factor C+’. Door op een 
praktische en laagdrempelige manier 
kennis en theorie uit gedragskennis te 
verweven met de bestaande methodiek, 
wordt deze vele malen effectiever. 
 

Voor wie 

(communicatie)adviseurs, projectleiders 
en beleidsmedewerkers die binnen hun 
organisatie Factor C-sessies gaan 
faciliteren. Voorwaarde is dat je de 
Factor C+ Basistraining hebt gevolgd of 
aantoonbare kennis hebt van Factor C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
Je volgt een intensieve training van twee 
dagen. Aan de hand van theorie, 
praktijkopdrachten, intervisie en 
oefeningen leer je de benodigde 
trainersvaardigheden aan.  
 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn 
onder andere: 
 De persoonlijkheid van een facilitator 

en de interactie met de groep 
 Kwaliteiten en valkuilen van een 

facilitator 
 Afstemmen op leer- en denkstijlen 
 Visie op het vak 
 Omgaan met lastige situaties en 

interventies 
 Masterclass Gedragskennis en 

Beïnvloeding 
 Oefenen als Factor C-facilitator 
 

Datum en locaties 

Kijk op www.strigo.nl/factorc  

 

Investering 

De kosten voor deze 2-daagse training 
bedragen slechts 995,- p.p. excl. 21% 
BTW. Je krijgt hiervoor: 
 Twee inspirerende trainingsdag 
 Twee heerlijke lunches 
 Koffie/thee/fris/versnapering 
 Alle trainingsmaterialen 
 Certificaat 
 Intervisiemiddag (datum en locatie  

in overleg met de deelnemers) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACTOR C+
 

Maak(t) jouw organisatie omgevingsgerichter 

 

 

 

Incompany 

Deze training wordt ook incompany 
aangeboden (maatwerk). Minimaal 4, 
maximaal 12 deelnemers per groep  
voor slechts 3.995,- excl. 21% BTW 

 

Trainer 

Kim van Ingen ging tijdens haar 
carrière als communicatiestrateeg en 
woordvoerder bij de overheid aan de 
slag met Factor C+. Zij was hierover zó 
enthousiast dat zij sindsdien niets liever 
doet dan mensen en organisaties helpen 
om óók met Factor C+ aan de slag te 
gaan.  
 
Inmiddels ondersteunde zij vele 
organisaties bij de uitrol en duurzame 
borging van Factor C+. Ze heeft ruime 
ervaring bij o.a. het Rijk, provincies, 
gemeenten, wooncorporaties en 
waterschappen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Neem voor meer informatie contact  
op met: 
Kim van Ingen 
E kimvaningen@strigo.nl 
T (06) 30 77 26 26 
 
 

 

STRIGO  

Communicatie, Training & Coaching 

 
Villa Oldenburg 
St. Michielsgestelseweg 8 
5261 NH  VUGHT 
 
T  (073) 689 86 92 
E  info@strigo.nl 
I  www.strigo.nl 


