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Dankzij de dialogen met 
onverwachte mensen hebben 
we een heel nieuwe dimensie 
aan onze theory of change 
toegevoegd. Het heeft ons ook 
nieuwe partners gebracht. En 
we hebben ervaren hoe het is 
om van je gebaande pad af te 
wijken. 

Spannend, maar enorm 
waardevol. Op naar de 
volgende fase met Number 5. 

MARCO FLORIJN
FNO PROGRAMMALEIDER ZORG VOOR KANSEN 

Dialoogsessies om het FNO-programma ‘Jongeren 
met een chronische aandoening’ aan te scherpen.
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Theory into action met scherpte 
én humor. Het vinden van 
common ground. 

Een familiesfeer waarin je 
van je eilandje komt en samen 
de basis legt voor baanbrekend 
werk.

Met Number 5 zetten we iedere 
keer stappen om meer impact te 
maken.

CLARA VAN KARNEBEEK
UMD (UNITED FOR METABOLIC DISEASES)

samenwerkingsverband tussen universitair medische centra

Dialogen en co-creatie met patiëntenverenigingen, 
artsen, onderzoekers en andere stakeholders om aan een 

gezamenlijke aanpak van metabole ziekten te werken. 
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WE ARE A LIVING ROOM 
OF THE INVISIBLE AND 
UNEXPECTED MANY, 
NOT AN IVORY TOWER 
OF THE HAPPY FEW.

WE INITIATE, 
BUILD, ENHANCE.
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Soms kunnen we niet geloven 
dat we pas twee jaar bezig 
zijn. De verscheidenheid aan 
vraagstukken, mensen en 
samenwerkingen maakt iedere 
dag dynamisch. Hier zijn we 
dankbaar voor. En dit dwingt 
ons om steeds vooruit te 
kijken. Waarin onderscheiden 
we ons? Hoe geven we onze 
onafhankelijke rol inhoudelijk en 
zakelijk de juiste invulling? Hoe 
definiëren we impact?

In 2020 bouwen we voort 
op de geleerde lessen en 
resultaten tot nu toe. Het eerste 
jaar verwelkomden we een 
brede toestroom van urgente 
en complexe thema’s om te 
ervaren waarin Number 5 van 
meerwaarde is. 

Vanuit al deze georganiseerde 
en onverwachte ontmoetingen 
ontstonden (beginnende) 
allianties en identificeerden we 
dwarsverbanden tussen spelers en 
thema’s.

Met deze strategische aanpak 
ontwikkelen we Number 5 als 
een duurzame organisatie 
die ten dienste staat van 
maatschappelijke doelen. 

Bestaande en nieuwe initiatieven, 
of we ze nu zelf opstarten of 
dat anderen ze aandragen, 
sluiten nadrukkelijk aan op de 17 
werelddoelen van de Verenigde 
Naties (SDGs). 

Ook in 2020 gaan we 
geconcentreerd en met 
enthousiasme aan de slag. De 
samenwerking met onze vele 
partners en (on)verwachte 
experts stimuleert ons iedere 
dag. En we zien nu al uit 
naar alle grote en kleine 
momenten waarop we worden 
verrast, ontroerd en nóg meer 
aangestoken om onze bijdrage 
te leveren aan een meer 
inclusieve, rechtvaardige en 
toekomstbestendige samenleving.
Mede namens het hele team,

VOORWOORD

Laurentien van Oranje
Directeur-bestuurder 
Number 5 Foundation



Number 5 Foundation is de 
afgelopen twee jaar heel sterk 
gegroeid. Niet alleen in het aantal 
activiteiten dat is ontwikkeld en 
verwezenlijkt, maar ook in het 
steeds steviger neerzetten van de 
methodiek. Een unieke methodiek 
die verbinding, ontmoeting en 
dialoog combineert en waarbij 
de sfeer van het huis ook duidelijk 
een belangrijke rol speelt. Alles 
met als doel werkelijke impact te 
realiseren. 

Het is mooi om te zien welke 
grote diversiteit aan projecten is 
omarmd – zonder daarmee af te 
dwalen van het gedachtengoed 
van Number 5. Iedereen die in 
contact is geweest met teamleden 
van de stichting, zal ervaren 
hebben hoe de diversiteit van 
mensen, het luisteren naar en 
leren van elkaar, intrinsiek wordt 
uitgedragen. Het geeft veel 
vertrouwen dat de oorspronkelijke 
Number 5-visie door het hele 
team zowel vanuit eigenheid als 
gedeeld gedachtegoed wordt 
doorleefd en vertaald naar 
heldere processen.

Vanuit onze toezichthoudende 
rol zien we erop toe dat er ook 
over de lange termijn wordt 
nagedacht. Wij zijn daarom blij 
met de toename van het aantal 
lange-termijnsamenwerkingen. 
En juist ook vrije bijdragen van 
begunstigers maken het mogelijk 
om als organisatie de ruimte te 
ervaren om ook eigen projecten 
op te starten, en initiatieven van 
anderen waarin we geloven te 
kunnen omarmen en verder te 
helpen ontwikkelen. 

Voor 2020 staan er nu al 
vele activiteiten op de rol die 
door een nieuwe manier van 
denken en samenwerking tot 
onconventionele oplossingen 
gaan leiden. 

Wij zien het jaar 2020 met 
veel energie, overtuiging en 
vertrouwen tegemoet.

Mede namens Mikkel Hofstee   
en Margreet de Vries,

7

Jolien Wiesenhaan
Raad van Toezicht 
Number 5 Foundation
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Op allerlei terreinen zijn transities 
gaande. We putten natuurlijke 
bronnen onomkeerbaar uit, 
ondermijnen het welzijn en 
de rechten van flora en fauna 
en vernielen de natuur als de 
leefomgeving van dier en mens. 

Verschillen in inkomens en 
onderwijs in de samenleving 
worden groter en spanningen 
tussen verschillende groepen 
nemen toe. De democratie zoals 
we die de afgelopen decennia 
kenden, staat onder druk. 

Fundamentele waarden zoals 
vrijheid en gelijkheid kunnen we 
niet langer voor lief nemen. We 
hebben te maken met sociale, 
geopolitieke en technologische 
ontwikkelingen die de manier 
waarop we communiceren 
en (niet) verbinden op 
een fundamentele manier 
veranderen. 

Deze transities gaan gepaard 
met kansen én obstakels. Dankzij 
digitalisering hebben steeds 
meer mensen toegang tot kennis 
terwijl de kloof tussen mensen 
met en zonder het mandaat om 
beslissingen te nemen steeds 
groter wordt. Allerlei innovaties 
leiden tot groei van sociaal welzijn 
en de economie maar natuurlijke 
bronnen worden uitgeput en 
drijven een wig tussen mensen 
die hier wel en niet de vruchten 
van plukken. 

Grote groepen in de samenleving 
voelen zich buitengesloten en 
niet gehoord. Het is duidelijk dat 
we het samen anders moeten 
organiseren om deze complexe 
vraagstukken structureel aan te 
pakken. De oproep tot dialoog 
wordt steeds luider.

CONTEXT
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De mondiale doelstellingen 
van de VN (de UN Sustainable 
Development Goals – SDGs) 
bieden het gemeenschappelijke 
kader – voor overheden, 
organisaties én burgers – om 
de grote maatschappelijke 
problemen in alle regio’s van de 
wereld op te lossen. 

Leiders, besluitvormers en 
opiniemakers staan onder 
grote druk om snel te scoren, 
deels ingegeven door de niets-
ontzeggende snelheid waarin 
berichten worden verspreid via 
sociale en traditionele media. 

Waar vinden zij de ruimte en tijd 
om te luisteren naar de inzichten 
van mensen buiten hun gebied 
en blikveld? Hoe geven ze de 
verbeelding vorm die laat zien dat 
het ondenkbare mogelijk kan zijn? 
Hoe combineren ze nationale en 
internationale invalshoeken? 

En waar vinden ze de moed om 
tot nieuwe, onconventionele 
ideeën en oplossingen te komen?

Zij nemen vaak niet de tijd om 
echte én onzichtbare dilemma’s 
en kansen voor vooruitgang 
boven tafel te krijgen. Zij zijn zich 
er veelal niet van bewust hoe 
belangrijk het is om in dialoog 
te gaan met diegenen die 
direct geraakt worden door een 
oplossing. 

Deze aanpak vraagt om rust en 
tijd, en dat is nou net waar leiders 
niet op worden afgerekend.

De Number 5 Foundation 
(Number 5) ontwikkelt initiatieven 
die aansluiten op bovenstaande 
maatschappelijke context en 
uitdagingen.
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Ongelooflijk hoe snel jullie 
partijen in beweging krijgen.

Het is een lichtpunt in de 
trage brei van besluitvorming 
en uitgestelde actie die nog 
te vaak voorkomt.

Dit geeft de burger echt moed.

PROF. DR. MARGRIET SITSKOORN
TILBURG UNIVERSITY 

Professor Klinische Neuropsychologie, 
Number 5-partner op meerdere projecten, waaronder  

Taalschatten en Alliantie Digitaal Samenleven.
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Deze plek biedt een veilige 
thuishaven voor mbo-studenten 
om zich te ontwikkelen en hun 
kennis onder begeleiding toe te 
passen in de praktijk.

Ze voelen zich gelijkwaardig, 
gezien en gewaardeerd.

MARION STOKER 
ROC MONDRIAAN 

Mentor en stagebegeleider van Coen en Ruben, 
studenten Allround Facilitair Medewerker, mbo-niveau 3,

stagairs bij Number 5 ter ondersteuning van het huisteam. 



OORSPRONG
Number 5 werd in 2017 opgericht 
op initiatief van Constantijn en 
Laurentien van Oranje. Zij willen 
mensen verbinden die zich 
inzetten voor sociale innovatie, 
die bijdraagt aan een meer 
inclusieve, rechtvaardige en 
duurzame samenleving. 

Deze wens komt mede voort uit 
een zorg over de kloof tussen 
verschillende groepen in de 
samenleving. Over debatten 
waarin feiten, meningen, 
belangen en emoties door elkaar 
worden gehaald. En over de 
overdaad aan waardevolle 

initiatieven die ieder voor zich 
niet tot systemische en duurzame 
oplossingen leiden. 

De initiatiefnemers willen een 
vrije denkruimte bieden voor 
niet-vrijblijvende dialoog waarin 
iedereen zich gelijkwaardig en 
gewaardeerd voelt, ongeacht 
achtergrond, situatie, leeftijd, 
positie en expertise. Een plek 
waar mensen samen groter 
kunnen denken, om van daaruit 
gedeelde maatschappelijke 
vraagstukken ook echt anders aan 
te pakken. 

WIE WE ZIJN

I lef
t my ego and my pride

12
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WAARDEN
Vijf kernwaarden liggen ten 
grondslag aan wie we zijn, wat we 
doen en hoe we (samen)werken. 
Individueel, als team en met 
anderen:

Autonomie
Bereidheid om vrij van ego, 
gebaande paden en eigenbelang 
te bedenken wat echt nodig is.

Nieuwsgierigheid
Oprechte interesse in anderen en 
hun onverwachte inzichten.

Gelijkwaardigheid
Wederzijds respect en waardering 
voor diverse perspectieven. 

Bescheidenheid
Kritische reflectie op eigen 
opstelling, aannames en rol.

Actiegerichtheid
Voorwaartse houding ten dienste 
van heldere stappen en concrete 
uitkomsten.

TOETSING
In 2020 gaan we ook onze 
eigen organisatie toetsen aan 
de Sustainable Development 
Goals (SDGs).Daar hebben we in 
2019 een begin mee gemaakt, 
maar we hebben het nog niet 
structureel aangepakt. We gaan 
hierbij proactief geleerde lessen 
ophalen van leden van 
andere ANBI-stichtingen.
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VISIE & MISSIE
Onze visie is dat complexe 
vraagstukken die de 
ontwikkelingen en transities 
van deze tijd teweegbrengen 
alleen kunnen worden 
aangepakt vanuit vernieuwende 
samenwerking tussen 
gebruikelijke én onverwachte 
spelers in de publieke, private 
en maatschappelijke sector. Van 
degenen die beleid bedenken 
en maken tot degenen die 
oplossingen uitvoeren en 
degenen die de kennis hebben 
vanuit eigen ervaring.

Dit vraagt erom dat alle 
betrokkenen een vraagstuk 
vanuit álle perspectieven 
(leren) bekijken: feiten, beleid 
en wetgeving; belangen, 
interventies en innovatiekansen 
én de beleving en gevoelens 
van mensen die met een 
vraagstuk te maken hebben. 
Deze laatste invalshoek 
wordt vaak overgeslagen. 
Terwijl juist het luisteren naar 
ervaringsdeskundigen 

denkfouten, blinde vlekken en 
uiteindelijk ineffectiviteit van een 
aanpak voorkomt. 

Deze uiteenlopende 
gezichtspunten komen alleen 
echt bij elkaar via een gedegen 
proces van gelijkwaardige, 
fundamentele en open dialoog 
en inclusieve co-creatie. Door te 
vragen, dóór te vragen en vanuit 
het collectieve belang te denken, 
ontstaan een gedeeld beeld, 
gezamenlijke ambities en nieuwe 
denkrichtingen voor oplossingen. 

Deze vertraging in 
gezamenlijkheid aan het begin 
van een proces legt de basis 
voor systemische en effectieve 
samenwerking tussen alle 
betrokkenen daarná. Partijen 
(h)erkennen andermans 
kracht, werken vanuit heldere 
rolverdeling en ervaren mede- 
eigenaarschap van acties. 
Stappen worden zorgvuldig 
genomen waardoor het niet 
nodig is terug te gaan in het 
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proces. Deze aanpak zorgt ook 
voor een gemeenschappelijke 
definitie van ‘impact’ waarop 
betrokkenen vooruitgang meten 
en elkaar kunnen aanspreken. 

Hoe logisch gelijkwaardige 
verbinding tussen alle 
perspectieven ook is, het blijft 
lastig om deze in de praktijk toe 
te passen. Emancipatie vraagt 
om het loslaten van ego, maskers 
en aannames. Om vanuit een 
overstijgend perspectief en niet 
alleen eigenbelang te kijken. Om 
meer vragen dan antwoorden 
te hebben. Om te luisteren naar 
mensen die normaal gesproken 
geen onderdeel zijn van een 
proces.

Kortom: alle perspectieven tellen 
bij het ontrafelen van complexe 
vraagstukken. Dit vraagt om 
een onafhankelijke plek waar 
relevante mensen – zichtbaar en 
onzichtbaar - bijeenkomen.

Daarom is onze missie 
connecting for impact. 

Onze diverse en verrassende 
gemeenschap bestaat uit 
ervaringsdeskundigen op allerlei 
gebieden, besluitvormers in 
de publieke en private sector, 
beleidsmakers, maatschappelijke 
organisaties, wetenschappers, 
dwarsdenkers en influencers. 

We werken aan duurzame en 
systemische verandering - in 
plaats van ad-hoc oplossingen 
- voor maatschappelijke 
vraagstukken. Daarom beginnen 
we altijd met vragen stellen 
en luisteren, juist ook tussen 
de regels door. We initiëren 
innovatie, verrijken denkprocessen 
en bouwen bewegingen.
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INITIËREN
Een belangrijk vraagstuk zit vast. We beginnen 
met lopen om ook anderen in beweging te 
krijgen en te inspireren groter te denken, zonder 
eigenbelang.

BOUWEN
Individuen of organisaties denken vanuit eigen 
invloedssferen en realiteiten. We zoeken naar het 
gezamelijke belang en leggen dwarsverbanden
om bondgenootschappen te laten ontstaan.

VERRIJKEN
Haast, gelijkgestemdheid en tunnelvisie leiden 
tot denkfouten en onjuiste aannames. 
We verdiepen inzichten, scherpen plannen 
aan en blijven hoeder van grote ambities.

ROLLEN
We verbinden mensen, initiatieven, thema’s en doelstellingen. 
Zo tellen individuele inspanningen op tot gezamenlijke impact. 
De inhoud en gedeelde noodzaak zijn altijd leidend. In ieder 
proces kijken we scherp naar onze toegevoegde waarde. 

Hierin onderscheiden we drie rollen: 
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AMBITIES
In 2020 willen we naast 
het bereiken van onze vijf 
doelstellingen (zie blz. 30-31) 
onderstaande bredere ambities 
verwezenlijken. Hierin werken 
we zoveel mogelijk samen met 
partners.

• Number 5 wordt gewaardeerd 
als betrouwbare, onafhankelijke 
en verrassende plek die 
initieert, bouwt en verrijkt 
op het gebied van sociale 
innovatie en systemische 
oplossingen; 

• De Number 5 filosofie, 
Connecting for Impact 
methodologie en 
Dialoogaanpak worden ook op 
andere plekken toegepast;

•  Number 5 definieert impact op 
alle niveaus (individu, groep, 
organisatie en vraagstuk) en 
brengt in kaart hoe ze vanuit 
haar rol op lange termijn echt 
het verschil kan maken.

Aan het eind van 2020 maken 
we de balans op van de bereikte 
resultaten en evalueren we wat 
nodig is voor de volgende fase. 

Over drie jaar willen we 
terugkijken en kunnen formuleren 
hoe we als Number 5 een 
wezenlijke bijdrage hebben 
geleverd aan de maatschappelijke 
vraagstukken en samenwerkings-
verbanden waarop we actief zijn. 
En we werken er naartoe dat 
anderen onze aanpak omarmen.
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HOE WE WERKEN
INCLUSIEF &  
STRATEGISCH
We begeleiden processen 
van dialoog en co-creatie 
om tot concrete vooruitgang 
en samenwerking te komen. 
Hierin betrekken we alle nodige 
perspectieven van mensen van 
uiteenlopende achtergrond, 
leeftijd, opleidingsniveau 
en ervaring. We stellen 
fundamentele vragen, luisteren 
tussen de regels door, 
identificeren collectieve behoeften 
en helpen originele plannen 
smeden.

VEILIG & VERRASSEND
We waarborgen de grote lijnen 
én kleine details. Dialoog en 
co-creatie vragen om een veilige 
en onafhankelijke omgeving 
die oprechte verbinding tussen 
gelijken mogelijk maakt. We zijn 
hier met toewijding op ingericht, 
met verrassende ruimtes die elk 
op eigen wijze echte dialoog 
stimuleren. 

VERTRAGEND & 
VERSNELLEND 
We nemen de tijd om inzichten te 
verdiepen en tot gedeeld begrip 
te komen. Bestaande initiatieven 
worden met respect en scherpe 
blik bekeken in relatie tot het 
grotere geheel. Dit ontrafelen 
voelt soms als vertraging. Maar 
doordat deelnemers in dezelfde 
film komen, ontstaat gaandeweg 
gedeeld eigenaarschap. Dit 
brengt versnelling later in het 
proces. Elke genomen stap is 
niet-vrijblijvend, en is er dus een 
vooruit.



NEVER DOUBT THAT 
A SMALL GROUP 
OF THOUGHTFUL, 
COMMITTED PEOPLE 
CAN CHANGE THE 
WORLD; INDEED, 
IT’S THE ONLY THING 
THAT EVER HAS.

MARGARET MEAD
CULTUREEL ANTROPOLOGE



RESULTATEN 2019
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Totstandkoming Alliantie  
Digitaal Samenleven
Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken kwam binnen met de 
wens voor een publiek-private 
samenwerking met als focus 
digitale inclusie. We waren al een 
tijd in gesprek met VodafoneZiggo 
over digitale balans. Op 11 
maart 2019 organiseerden 
we een werkconferentie bij 
Beeld & Geluid in Hilversum 
om deze beide dimensies 
van digitalisering samen te 
brengen. Ervaringsdeskundigen, 
overheden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 
gingen in dialoog over hoe ze 
samen meer zouden kunnen 
bereiken. Vanuit deze dynamiek 
ontstond de Alliantie Digitaal 
Samenleven. Samen namen ze de 
tijd om denkend vanuit mensen 
zelf, een theory of change en 
actieplan te ontwikkelen. Dit legt 
de basis voor concrete acties en 
agendering vanaf 2020.

Commitment van SEE in China 
om zich in te zetten voor het 
behoud van de neushoorn
Een toevallige ontmoeting bij 
Number 5 ontwikkelde zich tot 
een brede dialoog met diverse 
internationale spelers op het 
gebied van bescherming van 
de neushoorn. Deze Global 
Rhino Dialogue leidde tot een 
evenement in de marge van het 
UNEP Science Policy Business 
Forum van de Verenigde 
Naties in Nairobi in 2019. 
Daar committeerde Society 
of Entrepreneurs & Ecology 
(SEE) zich officieel aan de 
missie ‘demand reduction from 
within’. Met deze vereniging van 
ruim 900 invloedrijke Chinese 
zakenmensen werken we nu 
verder aan het mobiliseren van 
zakenmensen in China en andere 
landen rondom de bescherming 
van de neushoorn, in het 
bijzonder het terugdringen van 
vraag naar producten gemaakt 
van de hoorn van het dier.

We zijn trots op zichtbare én minder zichtbare impact op 
mensen, organisaties, samenwerkingen en thema’s.  
Deze vier concrete uitkomsten springen eruit:



Aanscherping van de theory 
of change van het programma 
Zorg voor Kansen van 
vermogensfonds FNO
De dialogen tussen 
ervaringsdeskundigen en andere 
spelers die (in)direct te maken 
hebben met jongeren met een 
chronische aandoening waren 
confronterend en verdiepend. 
Dankzij de openheid van alle 
betrokkenen werden de plannen 
van FNO verrijkt en aangepast. 
Zo werd de probleemdefinitie 
tegen het licht gehouden en 
ontstond het inzicht dat niet 
alleen interventies gericht op de 
doelgroepen nodig zijn, maar 
ook acties die tot meer begrip 
leiden in de gehele samenleving 
voor de bijzondere behoeften 
van jongeren met een chronische 
aandoening. In 2020 mogen we 
de verbinder zijn van verschillende 
initiatieven en de hoeder van dit 
mens-gerichte en systemische 
denken.

Ondersteuning van de 
totstandkoming van United for 
Metabolic Diseases (UMD)
Dankzij de generositeit van een 
private stichting konden we 
ondersteuning bieden aan een 
vernieuwend initiatief. Het UMD 
structureert de samenwerking 
tussen universitaire medische 
centra op het gebied van 
metabole ziekten. Zo werden 
we het clubhuis en strategische 
partner van de gedreven 
onderzoekers achter dit initiatief. 
We ontwikkelden en faciliteerden 
dialogen tussen UMD, 
Stichting Metakids, bestaande 
stakeholders, nieuwe betrokkenen 
en patiëntenverenigingen. We zijn 
blij hier in 2020 mee verder te 
mogen gaan.

ZIE BLZ. 23 VOOR 

ALLE THEMA’S 

EN BLZ. 24-25 VOOR

 2019 IN GETALLEN



WE GATHER TO 
SOLVE PROBLEMS 
WE CANNOT SOLVE 
ON OUR OWN.

PRIYA PARKER
AUTEUR ‘THE ART OF GATHERING’



• Armoede

• De-investeren in fossiele 
brandstoffen 

•  Digitaal welzijn (inclusie 
en balans)

•  Emancipatie van 
vrouwen 

•  Energietransitie 

• Filantropie & overheid 

•  Illegale handel van 
bedreigde dieren (focus 
op neushoorn)

•  Inclusie en diversiteit 

•  Jongeren met een 
chronische aandoening

•  Jongerenemancipatie 

•  Kinderrechten

•  Maatjesinitiatieven

•  Mensenrechten

•  Metabole ziekten 

•  Onderwijsvernieuwing

•  Schulden (met focus op 
preventie)

•  Taalontwikkeling in de 
eerste levensjaren

•  Uitwisseling 
internationale 
mensenrechtenactivisten 

•  Weerbare jongeren

•  Welzijn van kinderen en 
jongeren

AAN DEZE 20 THEMA’S 
WERKTEN WE SAMEN IN 2019
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66 bijeenkomsten 
op Number 5

27 verrassende
ruimtes onder één 
dak in Den Haag

Open dialoog over 
20 verschillende  

thema’s

24

?
... !

2019 IN GETALLEN

Gemiddeld elke 
drie werkdagen een 

bijeenkomst

Gemiddeld 24 aanwezigen per bijeenkomst 
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Kinderen, CEOs, influencers, 
ouderen, musici, leraren, 
mensenrechtenactivisten, 
politici ... 1600 mensen 
met unieke perspectieven 
en ervaringen namen deel 
aan dialogen en co-creatie 
sessies. 

x10

73 zelfgemaakte 
quiches

65 geliefde 
kamerplanten

...en nog oneindig veel 
nieuwe mogelijkheden

11 dialogen op verschillende 
locaties in Nederland. In 
Amsterdam, Bergen, Den Haag, 
Hilversum, Nijmegen en Utrecht, 
waarmee we onze ambities van 
2019 waarmaakten om onze 
methodologie ook buitenshuis 
toe te passen.
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PARTNERS

1. Onderdeel uitmaken van een 
onverwachte gemeenschap 

Voor de hand liggende én 
verrassende individuen, 
ervaringsdeskundigen en 
organisaties vinden elkaar voor 
gedachtewisseling, vertraging en 
samenwerking. 

WAT BIEDT NUMBER 5 AAN     
PARTNERS EN DEELNEMERS?

2. Meebouwen aan systemische 
oplossingen

Diverse spelers committeren zich 
aan een gezamenlijke, grotere 
missie waarin iedereen een 
onderscheidende rol kan spelen.

3. Aan de wieg staan van  
sociale innovatie 

Informele ontmoetingen op een 
plek die open en veilige dialoog 
stimuleert, leiden regelmatig tot 
vernieuwende inzichten en acties. 

4. Samen leren en verbeteren 

Vanuit het opgebouwde 
vertrouwen en gevoel van 
gezamenlijkheid kunnen acties 
sneller in gang worden gezet, 
worden geëvalueerd en verbeterd.     
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We zijn dankbaar voor de 
samenwerking met bijzondere 
individuen en belangrijke 
organisaties. Ze zijn op allerlei 
manieren zeer verschillend. 
Maar ze delen openheid en lef 
om anders te durven kijken. Hun 
vertrouwen in onze missie en 
werkzaamheden betekent veel voor 
ons en motiveert ons. We versterken 
elkaar vanuit complementariteit 
en gelijkwaardigheid. Onze vele 
partners, ook degenen die ons in 
stilte (financieel) steunen, zijn het 
hart van Number 5: 

• ABN AMRO

• Associatie voor Jeugd

•  Buurthuis de Mussen

•  DivestInvest

•  ECP

•  Enexis

•  FNO

•  Haagse Jongerenambassadeurs 

•  Haagse Schilderswijk Moeders

•  HEMA Foundation

•  Hivos

•  Ministerie van Binnenlandse Zaken

•  Ministerie van Justitie & Veiligheid 

•  Missing Chapter Foundation 

•  Nationale Denktank

•  Nationale Jeugd Raad

•  NCDO

•  OESO

•  Ouwehands Zoo Foundation

• Rabobank Foundation

•  SER

•  Society Impact

•  Stichting Metakids

•  Stichting Lezen & Schrijven

•  Stichting Zonnige Jeugd

•  STIP

•  Tilburg University

•  UNESCO

•  United for Metabolic Diseases (UMD)

•  VodafoneZiggo

•  Wereld Natuurfonds

•  Wildlife Justice Commission

• Yidan Foundation

•  ZonMW

•  125 Procent 

We gaan graag met individuen en 
organisaties in gesprek die onze visie, 
missie, doelstellingen en projecten 
(mede) mogelijk willen maken.
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Number 5 versterkt mijn 
vertrouwen in mensen. 

De bijeenkomsten geven 
energie en zingeving.

MAAIKE
ERVARINGSDESKUNDIGE (ONVERWACHTE EXPERT)

In dialoog over verandering en 
transitie in de jeugdzorg.
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Het was bijzonder om de 
wethouder in verwarring 
te zien nadat ze naar onze 
inzichten had geluisterd.

Dit is het begin van echte 
verandering. Daar heb ik 
nu vertrouwen in.

LINEKE
ERVARINGSDESKUNDIGE (ONVERWACHTE EXPERT)

Dialoog over armoede en wat 
nodig is om schulden te voorkomen.
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DOELSTELLINGEN
In 2020 werken we aan vijf 
doelstellingen die nauw met 
elkaar verbonden zijn. Deze 
geven richting aan ons werk.

De doelstellingen zijn 
ontstaan uit een combinatie 
van factoren: zichtbare en 
onzichtbare zorgen en kansen 
in de samenleving waarover 
we horen en lezen, ons werk 
tot nu toe én motivaties 
van teamleden van wat hen 
persoonlijk bezighoudt in de 
samenleving.

Ze zorgen voor samenhang 
tussen onze missies en 
projecten. Ook leggen ze 
de basis voor thematische 
dwarsverbanden en 
mogelijkheden voor 
samenwerking, ook in 
minder voor de hand 
liggende combinaties.

2020 STRATEGIE

#1

#4

We werken aan overkoepelende 
vraagstukken waarbinnen we 
onze projecten uitvoeren. We 
bewaken dwarsverbanden, zodat de 
initiatieven optellen tot gedeelde 
vooruitgang (zie blz. 32-43).

Iedere dag zetten we ons in 
voor waardevolle ontmoetingen 
en gesprekken die elders niet 
plaatsvinden. Gaandeweg ontstaat 
een diverse gemeenschap van 
change makers met lef    
(zie blz. 54-55).

Beetpakken van urgente 
maatschappelijke 
vraagstukken

Tot stand brengen 
van onverwachte 
verbindingen
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#2

#5

#3
Onze onafhankelijkheid en diverse 
gemeenschap zetten we in om 
samenwerking te stimuleren 
tussen bestaande initiatieven en 
onverwachte bondgenoten   
(zie blz. 46-49).

We maken onze eigen structuur 
steeds robuuster zonder aan 
wendbaarheid te verliezen.  
Verduurzaming van financiering is 
een speerpunt (zie blz. 56-59).

Onze Connecting for Impact 
methodologie en Dialoogaanpak 
worden steeds explicieter, 
waardoor we ze ook buiten onze 
thuisbasis kunnen toepassen  
(zie blz. 50-53).

Versnellen en verdiepen 
van samenwerkings-
verbanden

Ontwikkelen van    
een duurzame 
organisatie

Aanscherpen en delen 
van Connecting for 
Impact methodologie

DE SDGs VORMEN EEN WERELDWIJD KADER VOOR HET BEREIKEN VAN MAATSCHAPPELIJKE DOELEN.
WIJ SLUITEN ONS wERK AAN   OP DEZE DOELEN EN GEBRUIKEN ZE OM ONZE RESULTATEN      TE TOETSEN.



32

Onder doelstelling #1 is de inhoud 
van het vraagstuk leidend voor 
onze inzet. 

We ontwikkelen en faciliteren 
meerdere grotere processen 
binnen Number 5. Deze 
diversiteit aan vraagstukken stelt 
ons in staat om thematische 
dwarsverbanden te leggen, waar 
relevante spelers op kunnen 
inspelen. 

In 2020 werken we aan vijf 
overkoepelende maatschappelijke 
vraagstukken. Deze zijn 
geformuleerd vanuit de 
grote uitdagingen voor onze 
samenleving en de wereld. Ze 
vragen alle om commitment 
en aanpak voor de lange 
termijn. Sommige missies en 
projecten worden door anderen 
aangedragen, sommige initiëren 
wij zelf.

Ieder vraagstuk valt uiteen in een 
aantal missies, waaronder onze 
projecten vallen.

Vergroten van sociale cohesie

• Aanpak van armoede

• Voorkomen van schulden

• Bewustzijn over migratie

Versterken van het onderwijs 

• Taalcompetentie eerste 
levensjaren

• Fundamentele vernieuwing

• Alle kinderen op school

Verhogen van welzijn

• Digitale inclusie en balans

• Mentale gezondheid van 
jongeren

Stimuleren van inclusieve 
klimaatdialoog 

• Begrip tussen onverwachte 
bondgenoten

Onderzoeken van 
ongemakkelijke vragen

• Impasse doorbreken

#1 Beetpakken van urgente 
maatschappelijke 
vraagstukken
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UITGANGSPUNTEN 

Om te bepalen of we een onderscheidende rol kunnen 
spelen en kunnen bijdragen aan een vraagstuk, stellen   
we onszelf vijf kernvragen:

5. Is er animo voor duurzame oplossingen?
Wens om niet-vrijblijvend aan de slag te gaan en toe 
te werken naar lange-termijnsamenwerking vanuit 
een ketengedachte.

3. Missen er diverse menselijke perspectieven?
Wens om verrast te worden door onverwachte 
perspectieven van mensen die vanuit eigen
beleving belemmeringen en kansen blootleggen.

4. Draagt het bij aan het behalen van de 17 SDGs?
Erkenning van de relevantie van de SDGs als gedeeld 
mondiaal denkkader en openheid om verbanden te 
zien tussen vraagstukken.

2. Verhindert versnippering een gedeelde beweging? 
Bewustzijn dat iedereen slechts een deel van de 
oplossing heeft en onderdeel is van een groter 
vraagstuk.

1. Is er ruimte om te vertragen? 
Bereidheid om aannames en paradigma’s tegen het 
licht te houden, de invalshoeken op een vraagstuk 
te verbreden en verdiepen en naar ongehoorde 
perspectieven te luisteren.



Aansluiting en begrip tussen 
mensen zijn randvoorwaarden 
voor een vreedzame en houdbare 
samenleving, waarin iedereen 
solidair is en naar elkaar omkijkt. 
Sociaal-economische ongelijkheid 
en identiteit zijn bepalende 
factoren die onder druk staan. 
Het uitbannen van armoede 
onder kinderen en gezinnen, het 
voorkomen van schulden en het 
verbreden van bewustzijn over 
migratie zullen de groeiende 
kloven helpen verkleinen.
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VERGROTEN VAN SOCIALE COHESIE

AANPAK VAN  
ARMOEDE

Probleem | Zo’n 400.000 
kinderen in Nederland groeien 
op in armoede. Dit heeft grote 
gevolgen voor hun leven, 
beleving en zelfvertrouwen, nu 
en in de toekomst. Er gebeurt 
veel, maar spelers werken niet 
vanuit gezamenlijkheid aan 
systemische oplossingen. En de 
vraag naar maatwerk roept, want 
armoede kent vele oorzaken en 
symptomen.

Project    
ALLIANTIE KINDERARMOEDE

Rol Number 5 | Momentum 
verzilveren en vanuit 
onafhankelijkheid helpen om 
een gezamenlijk actieplan te 
ontwikkelen. Betrekken van 
kinderen, jongeren en andere 
relevante spelers zoals overheid, 
bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en fondsen. 

SLUIT AAN BIJ:



VOORKOMEN VAN 
SCHULDEN

Probleem | Zo’n 1.4 miljoen 
huishoudens leven met 
problematische schulden. Dit 
heeft grote gevolgen voor mensen 
zelf en de gehele samenleving. 
Wat mist, is echte preventie. We 
faciliteren partijen die vragen om 
meer structurele samenwerking 
gericht op systemische 
oplossingen.

Projecten  
SCHULDENPREVENTIE 
SCHULDEISERSCOALITIE 

Rol Number 5 | Via gelijk-
waardige dialoog tussen 
ervaringsdeskundigen en allerlei 
partijen krijgen spelers inzicht 
in de enorme diversiteit aan 
oorzaken. We helpen spelers 
verder te kijken dan binnen hun 
eigen invloedsfeer, zodat ze 
kansen zien voor een structurele 
aanpak die ervoor zorgt dat 
mensen niet in de schulden 
komen. 
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BEWUSTZIJN OVER 
MIGRATIE 

Probleem | Migratie is een 
groeiende realiteit. Maar daar 
is in veel samenlevingen, ook in 
Nederland, weinig bewustzijn 
en kennis over. Ook kinderen 
en jongeren hebben hier mee 
te maken en hebben hier 
meningen over. Het thema 
heeft duidelijke raakvlakken 
met burgerschapsonderwijs 
maar gaat verder dan alleen 
informatievoorziening op school. 
Bewustzijn en draagvlak voor 
migratie in de samenleving zijn in 
ieders belang. 

Project     
MIGRATIE EN JONGEREN 

Rol Number 5 | In co-creatie met 
kinderen, jongeren en andere 
relevante spelers helpen we met 
de ontwikkeling van een brede 
aanpak rondom migratie voor 
kinderen en jongeren. 



Toegang tot onderwijs van 
goede kwaliteit is een basisrecht. 
Het genereert kansen, kennis 
en zelfvertrouwen en bereidt 
kinderen en jongeren daarmee 
voor op hun toekomst. Iedere 
levensfase bouwt voort op de 
vorige. Daarom werken we 
aan de basis die bepaalt hoe 
kinderen aan hun schoolcarrière 
starten; aan de eenzijdige manier 
waarop het onderwijs nu wordt 
ontworpen en aan de aansluiting 
tussen het onderwijssysteem en 
het lerende kind.

VERSTERKEN VAN HET ONDERWIJS 

TAALCOMPETENTIE  
EERSTE LEVENSJAREN

Probleem | Ongeveer 25% van de 
kinderen verlaat de basisschool 
met een taalachterstand. Het 
aantal kinderen met de diagnose 
dyslexie stijgt exponentieel. 
Een rijke woordenschat is 
randvoorwaarde voor het leren 
lezen. Deze wordt ontwikkeld door 
veel taalinteractie tussen ouder en 
kind. Maar geen systeem vertelt 
(toekomstige) ouders structureel 
over het belang van praten met 
hun kinderen, en hun cruciale rol in 
de taalontwikkeling van hun kind.

Project    
TAALSCHATTEN

Rol Number 5 | Vraag creëren naar 
de missie van Taalschatten door 
heel Nederland te activeren en de 
missie uit te dragen. Ontwikkeling 
van een systemische aanpak in 
samenwerking met alle kernspelers 
zodat alle (toekomstige) ouders 
weten over het belang van 
praten met hun kind vanaf de 
zwangerschap, zodat vanaf 
2026 alle kinderen van 4 jaar 
hun school starten met de juiste 
taalvaardigheden.
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SLUIT AAN BIJ:



FUNDAMENTELE 
VERNIEUWING

Probleem | Onderwijsexperts 
worstelen met wat en hoe 
kinderen moeten leren om 
succesvolle en gelukkige burgers 
te worden. Kinderen worden 
doorgaans vergeten als dé 
experts en bondgenoten in 
onderwijsinnovatie. Luisteren naar 
kinderen en jongeren zelf biedt 
nieuwe kansen voor volwassen 
experts om het onderwijs écht te 
vernieuwen.

Project     
HIGH 5

Rol Number 5 | Verzilveren van 
kansen om samen te werken 
met alle partijen die ook Artikel 
12 (participatie) van het VN 
Verdrag van de Rechten van het 
Kind willen implementeren in 
het onderwijs. We onderzoeken 
goede internationale voorbeelden 
om te laten zien wat het oplevert 
als kinderen serieus worden 
genomen als bondgenoten. 

ALLE KINDEREN   
OP SCHOOL

Probleem | Duizenden kinderen in 
Nederland gaan (on)geoorloofd 
minimaal of niet naar school. 
Dit heeft grote gevolgen voor 
henzelf, hun gezinnen én de hele 
samenleving. Om uiteenlopende 
redenen is er een mismatch 
tussen wat (deze)kinderen nodig 
hebben en wat onderwijs en 
zorginstellingen aanbieden. Deze 
schrijnende situatie vraagt om 
structurele oplossingen.

Project    
THUISZITTERS 

Rol Number 5 | 
Fundamentele dialogen met 
ervaringsdeskundigen en 
alle relevante spelers om 
onderliggende oorzaken, 
drempels en kansen boven tafel 
te krijgen. Vanuit systemische 
oplossingen ontstaan 
samenwerkingskansen en een 
brede beweging om dit vraagstuk 
structureel op te lossen. 
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Kinderen en jongeren geven aan 
dat alles begint met goed in je 
vel zitten. Hiermee leggen ze 
de essentie én complexiteit van 
welzijn bloot. Het omvat veel 
aspecten, zoals fysieke en mentale 
gezondheid, tevredenheid 
over het leven, een gevoel van 
zingeving en het vermogen om 
stress te reguleren. Welzijn is 
relevant voor mensen zelf én 
de samenleving als geheel. Wij 
richten ons op twee belangrijke 
dimensies: digitalisering en 
mentaal welzijn.

VERHOGEN VAN WELZIJN

DIGITALE INCLUSIE  
EN BALANS

Probleem | Écht contact staat 
zwaar onder druk, met grote 
gevolgen. De een is geïsoleerd 
door te weinig (online) 
verbinding, de ander schreeuwt 
om écht contact en weer een 
ander heeft juist stress van te veel 
contact(en). De roep om meer 
inclusie en een nieuwe sociale 
norm rondom digitaal gebruik 
wordt steeds luider.

Project     
ALLIANTIE DIGITAAL SAMENLEVEN

Rol Number 5 | Aanjagen van de 
Alliantie, agenderen en bedenken 
van spraakmakende acties om 
heel Nederland in beweging 
te krijgen op de verschillende 
onderwerpen. Mede-hoeder van 
het actieplan en ontwikkelaar 
van creatieve (communicatie-)
concepten. 
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SLUIT AAN BIJ:



MENTAAL WELZIJN  
VAN JONGEREN

Probleem | Het mentaal welzijn 
van een zorgwekkend hoog 
aantal kinderen en jongeren staat 
onder druk. Samenwerking en 
het doorbreken van het taboe 
zijn cruciaal om het mentale 
vermogen en welbevinden van 
alle jonge mensen te versterken. 

Project    
EXPEDITIE WEERBAARHEID 
(WERKTITEL)

Rol Number 5 | Partijen en 
perspectieven bij elkaar brengen 
en een bredere beweging tot 
stand brengen, zodat individuele 
inspanningen samen optellen tot 
concrete impact.
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Wereldwijde klimaatverandering 
is een van de meest prangende 
bedreigingen van deze tijd. 
Betrokkenheid van iedereen is 
cruciaal. Nationale en lokale 
overheden, het bedrijfsleven, de 
wetenschap, maatschappelijke 
organisaties, de filantropische 
sector en individuele burgers zijn 
hiermee bezig. Er is een kloof 
tussen spelers die zich inzetten 
voor een duurzame wereld en 
mensen die hier níet (dagelijks) 
mee bezig zijn, maar wel cruciaal 
zijn voor de oplossingen. 

STIMULEREN VAN INCLUSIEVE    
KLIMAATDIALOOG 

BEGRIP TUSSEN 
ONVERWACHTE 
BONDGENOTEN

Probleem | Overheden en 
burgers, jongeren en ouderen, 
toekomstige en huidige 
besluitvormers, mensen in 
armoede en koplopers in de 
energietransitie. Er liggen veel 
kansen voor samenwerking 
tussen een breed scala aan 
partijen om sneller impact te 
maken. Wederzijds begrip is 
hiervoor een randvoorwaarde. 

40

SLUIT AAN BIJ:
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Project   
ENERGIETRANSITIE

Rol Number 5 | We brengen 
mensen en groepen bijeen die 
normaal niet met elkaar over deze 
onderwerpen in dialoog gaan 
– bijvoorbeeld besluitvormers, 
jongeren en mensen met diverse 
achtergronden.

Zo komen we tot vernieuwende 
denkrichtingen en meer begrip. 
Deze zijn cruciaal, want het succes 
van de energietransitie staat of 
valt met brede betrokkenheid van 
alle burgers en consumenten.

Om deze missie verder invulling 
te geven, gaan we samen met 
anderen onderzoeken waar en bij 
wie behoeften liggen en noodzaak 
is voor meer betrokkenheid bij 
klimaatvraagstukken. 
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Waarom is emancipatie zo 
ingewikkeld? Hoe geven we 
de rechtstaat vorm in een 
diverse samenleving? Binnen 
veel vraagstukken liggen 
fundamentele vragen verscholen 
die vooruitgang in de weg staan. 
Vragen die zo essentieel zijn dat 
ze ongemakkelijk voelen. Vragen 
die vertrouwen nodig hebben om 
ze te bespreken. Vragen waarin 
kansen liggen om het samen 
anders aan te pakken.

ONDERZOEKEN VAN   
ONGEMAKKELIJKE VRAGEN

IMPASSE OPENBREKEN  

Projecten    
CULTUUR & INCLUSIE  
ECONOMICS OF HUMAN RIGHTS

Rol Number 5 | In 2019 zijn al 
twee verschillende ingewikkelde 
vragen door spelers aangedragen 
die ze verder willen onderzoeken: 
hoe kan de cultuursector 
inclusiever worden, zowel in 
basishouding als in de praktijk? 
En op internationaal gebied 
ontstond de wens vanuit spelers 
in het bedrijfsleven, overheden 
en de mensenrechtenspecialisten 
om dialogen te voeren over 
economische acties die in 
Nederland legaal zijn maar een 
negatieve impact hebben op 
mensenrechten in het buitenland. 

Deze vragen pakken we in 2020 
op, beginnend met verkennende 
dialogen met verrassend diverse 
groepen van individuen en 
organisaties.
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SLUIT AAN BIJ:
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IN BEWEGING KOMEN

Project    
NUMBER 5 QUESTION MARK 

In 2020 starten we een wedstrijd 
voor ongemakkelijke vragen die 
sociale innovatie en oplossingen 
van maatschappelijke problemen 
in de weg staan:

Heb je een vraag die je 
altijd al wilde stellen? Zo’n 
onderliggende vraag die de kern 
van een probleem blootlegt? Zo’n 
basisvraag waar we de tijd niet 
voor nemen?

Number 5 daagt individuen en 
organisaties uit om deze vragen 
te delen. Een onafhankelijke jury 
beoordeelt de inzendingen.

De winnaar krijgt een dialoog 
over zijn of haar vraag, waarin 
alle perspectieven bijeenkomen.

Het Number 5-team ondersteunt, 
adviseert en faciliteert. In de 
hoop dat deze eerste belangrijke 
actie leidt tot constructieve 
vervolgstappen

43
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Vrijheid en dialoog zijn 
onlosmakelijk verbonden.

Ieders vrijheid grenst aan de 
vrijheden van alle anderen. 

Begrijpen waar jouw vrijheid 
begint en eindigt is alleen 
te ontrafelen in dialoog met 
anderen.

KIM PUTTERS
DIRECTEUR SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU 

In gesprek over een nieuw sociaal contract 
en de waarde en noodzaak van dialoog.
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We werken nu samen 
met mensen die we 
nog niet kenden en 
anders ook helemaal 
niet waren tegen gekomen.

Samen maken we 
meer impact.

SASKIA HAMMINGA
SENIORWEB 

In dialoog over een digitale, inclusieve samenleving 
waarin iedereen zich betrokken en zelfverzekerd voelt.
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De noodzaak van meer 
samenwerking om tot structurele 
oplossingen te komen, is 
leidend voor onze inzet onder  
doelstelling #2.

We zetten onze onafhankelijke 
plek en denkruimte in om 
individuen en organisaties bijeen 
te brengen. We ondersteunen 
hen om de complexiteit van 
een vraagstuk te ervaren door 
te luisteren naar onverwachte 
perspectieven. We zetten onze 
Dialoogaanpak in om tot een 
gedeelde kijk te komen op een 
vraagstuk.

In 2020 gaan we verder met de 
samenwerkingsverbanden die we 
in 2019 ondersteunden. We staan 
open voor andere initiatieven die 
versnippering van spelers willen 
doorbreken om tot gezamenlijke 
vooruitgang te komen.

#2 Effectieve oplossingen 
door meer en betere 
samenwerkingen

SAMENWERKING 
ERVARINGSDESKUNDIGEN
Kernpartners:    
meerdere initiatieven op 
uiteenlopende gebieden

Er zijn tal van initiatieven die 
zich inzetten voor een meer 
waarachtige en constructieve rol 
van ervaringsdeskundigen.

Binnen Number 5 noemen wij 
hen onverwachte experts, omdat 
hun perspectief anders is, maar 
wel gelijkwaardig aan die van 
de mensen die traditioneel de 
oplossingen bedenken. 

Het zijn bijvoorbeeld mensen 
die in de schulden zijn gekomen. 
Mensen die niet of nauwelijks 
kunnen lezen of schrijven. 
Jongeren die zich verloren 
voelen en onder grote druk 
leven. Kinderen die opgroeien 
in armoede. Of ouderen die zich 
buitengesloten voelen. 
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GLOBAL RHINO 
DIALOGUE 
Kernpartners:    
Ouwehands Zoo Foundation,  
SEE en Wildlife Justice   
Commission

Spelers werken op allerlei fronten 
om de neushoorn te blijven 
beschermen. Zij werken veelal 
langs elkaar heen waardoor 
er wel heel veel activiteiten 
worden ondernomen, maar 
het niet optelt tot het redden 
van deze iconische soort. Vanuit 
onze onafhankelijke rol werken 
we samen met verschillende 
internationale spelers om het 
bedrijfsleven in Azië te activeren 
om zich in te zetten voor de 
afname van de vraag naar 
neushoorn(producten).

Zij kunnen als geen ander 
vanuit eigen emoties, beleving 
en ervaring aangeven waar 
hun behoeften liggen, hoe een 
ongewenste situatie is ontstaan, 
welke interventies wel en juist 
ook níet werken. Hun inzichten 
voorkomen denkfouten, mits we 
op de juiste manier in gesprek 
gaan. 

Wij brengen mensen en 
initiatieven samen om te komen 
tot randvoorwaarden van kwaliteit 
en constructieve samenwerking.

Hoe kunnen we de effectiviteit 
van hun inzet binnen organisaties 
en gemeenten vergroten? Hoe 
kunnen deze initiatieven hun 
krachten bundelen?
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SAMENWERKING 
MAATJESINITIATIEVEN 
Kernpartner:    
Stichting Zonnige Jeugd

De talloze nationale en lokale 
maatjesinitiatieven zijn van 
onschatbare waarde voor mensen 
die persoonlijke aandacht hard 
nodig hebben. Betere aansluiting 
met de formele spelers vanuit 
overheid, zorg en onderwijs én 
met de filantropische sector gaat 
de impact en effectiviteit van deze 
initiatieven vergroten. Wij werken 
met Stichting Zonnige Jeugd 
om dialogen te ontwikkelen en 
te faciliteren tussen partijen die 
elkaar nu niet begrijpen en niet 
ontmoeten. Die dialogen gaan 
over fundamentele vragen zoals 
vertrouwen, gelijkwaardigheid, 
financieringsaanpak, rolverdeling, 
manieren van samenwerking en 
gezamenlijke doelstellingen. 

SAMENWERKING 
CHRONISCHE 
AANDOENING
Kernpartner: FNO

In Nederland leven zo’n 1.2 
miljoen jongeren met een 
chronische aandoening. Dit 
heeft grote gevolgen voor 
zowel individuen als de hele 
samenleving. Het programma 
FNO Zorg voor Kansen geeft 
de komende vier jaar een 
substantiële impuls om de situatie 
van jongeren te verbeteren, meer 
bewustzijn te creëren binnen 
organisaties en het vraagstuk 
breed te agenderen. Wij werken 
samen met FNO en haar partners 
aan synergie en structurele 
samenwerking tussen spelers, 
zodat initiatieven en oplossingen 
geborgd worden.
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SAMENWERKING 
METABOLE ZIEKTEN
Kernpartners:    
UMD en Stichting Metakids

Metabole ziekten zijn een van 
de grootste doodsoorzaken van 
kinderen in Nederland. Veelal 
door de late diagnose heeft de 
ziekte een verwoestend effect 
op kinderlevens en ontwricht die 
gezinnen. Samenwerking helpt 
dit structureel te verbeteren. We 
werken samen om een duurzame 
gezamenlijke aanpak tot stand te 
brengen. 

SAMENWERKING 
OVERHEID &  
Kernpartners:    
Ministerie van Justitie & 
Veiligheid en FIN

Goede samenwerking tussen 
overheid en de filantropische 
sector is in ieders belang. Zij 
kunnen elkaar vanuit eigen rol, 
competenties en toegevoegde 
waarde heel goed aanvullen om 
maatschappelijke vraagstukken 
echt op te lossen. Dit vraagt 
erom elkaar goed te begrijpen, 
te kennen en vertrouwen, 
ook in de onderscheidende 
opgaven en rollen. Wij zijn de 
onafhankelijke plek waar overheid 
en de filantropische sector vanuit 
vertrouwen onderzoeken hoe 
zij dichter bij elkaar kunnen 
komen om samen aan concrete 
vraagstukken te werken.

SAMENWERKING 
OVERHEID & FILANTROPIE

Mogelijke andere samenwerkingsverbanden 2020
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Met onze Connecting for Impact 
methodologie komen we van 
versnippering van spelers tot een 
gedeelde beweging in 5 stappen. 

Binnen elke stap is onze 
Dialoogaanpak de essentie  
(zie blz. 52). 

We stellen groepen samen van 
(on)verwachte experts: mensen 
met uiteenlopende ervaringen, 
kennis en achtergronden. We 
maken onderscheid tussen 
belangen en perspectieven.

#3 Aanscherpen en delen 
van Connecting for 
Impact methodologie

Wat is het speelveld? Wie opereren er 
in dit veld? Wat zijn de vraagstukken 
voor handen? Hoe liggen onderlinge 
relaties? Zijn er samenwerkingen? 
Zijn er spanningen?

Voor wie is dit relevant en wie mist 
nog? Wat is ieders motivatie om zich 
voor het vraagstuk in te zetten? Wat 
zijn ieders individuele doelstellingen? 
Waarom willen ze vanuit 
gezamenlijkheid groter denken? 

Wat zijn gemene delers? Waar liggen 
spelers ver uit elkaar en waarom? Wat is 
het gezamenlijke beeld van het vraagstuk 
en de kansen voor vooruitgang?

Wie commiteren zich aan het 
gezamenlijke doel? Hoe kunnen zij 
gezamenlijk optreden? Welke stappen 
moeten er genomen worden?

Hoe definiëren we impact? Hoe houden 
we de de boel in beweging? Hoe zorgen 
we voor blijvend resultaat?

Scope the field1.

2.

3.

4. 

5. 

Gather (un)expected players

Explore shared ambitions

Forge alliance

Ensure sustained impact
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DIALOOGAANPAK
In elke stap van de Connecting 
for Impact methodologie werken 
we volgens onze Dialoogaanpak 
die vanuit de praktijk is ontstaan. 
We brengen alle perspectieven 
bijeen om tot een gedeelde 
blik en acties te komen. In het 
dynamische proces doorlopen we 
vijf stappen, die vooral uit heel 
veel vragen bestaan:

1. Scope the problem
Wat is de definitie en omvang 
van het probleem? Hoe verloopt 
de huidige aanpak? Waarom is 
verandering nodig? Waar liggen 
obstakels en kansen? Voor wie is 
dit relevant en wie mist nog?

2. Unravel the essence 
Wat zijn de onderliggende 
emoties? Wat zijn blinde vlekken 
en rode vlaggen? Waar liggen 
de kloven tussen behoeften en 
aannames vanuit systemen?

3. Map existing solutions
Wat zijn de geleerde lessen 
van bestaande oplossingen en 
interventies? Zijn die duurzaam 
en systemisch opgezet? Wat mist 
er nog? Waar liggen kansen om 
samen groter te denken?

4. Shape theory of change
Wat wordt er tussen de regels 
door gezegd? Wat is nodig voor 
verbetering? Wat is de definitie 
van succes op korte en langere 
termijn?

5. Construct action plan
Wat zijn de actielijnen en wie 
neemt waar verantwoordelijkheid 
voor? Hoe wordt voortgang 
bijgehouden en impact 
geëvalueerd? Hoe kan de 
beweging steeds blijven groeien?

DOORLOPEND EVALUEREN
We evalueren de dialogen en co-creatie sessies die we organiseren. 
We verzamelen zowel kwantitatieve als kwalitatieve feedback op 
korte, middellange en lange termijn. We luisteren naar feedback van 
deelnemers en scherpen zo onze methodologie aan.
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NUMBER 5 CLUBHUIZEN
Wij blijven onze blik op de 
samenleving, Connecting 
for Impact methodologie en 
Dialoogaanpak steeds verder 
aanscherpen en verrijken dankzij 
de doelstellingen, missies en 
projecten waar we iedere dag 
aan werken. Naast de inhoud 
en groepsdynamiek spelen ook 
de juiste open sfeer, speelsheid 
van de omgeving en gevoel van 
veiligheid een belangrijke rol. Het 
afgelopen jaar hebben we dit 
meerdere keren op plekken buiten 
het Number 5 huis in Den Haag 
mogen toepassen.

In 2020 gaan we proactief 
op zoek naar kansen om deze 
ervaring en kennis te delen en 
over te dragen. We gaan in kaart 
brengen waar dit tot nut kan zijn, 
juist ook buiten de Randstad. 

Vanuit deze behoeften van 
anderen maken we hiermee een 
begin met de ontwikkeling van 
Number 5 Clubhuizen op andere 
plekken in Nederland. Hierbij 
gaat het in eerste instantie niet 
zozeer om het ontwikkelen van 
fysieke plekken, maar wel om het 
creëren van eenzelfde sfeer en 
het toepassen van onze filosofie, 
methodologie en aanpak.

?
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Het thuisgevoel van Number 5  
wakkert serendipiteit aan: 
het toevallig vinden van iets 
onverwachts en bruikbaars 
waarnaar niet speciaal werd 
gezocht. De energieke rust van 
Number 5 zorgt er ook voor dat 
mensen bewuster zijn van het zien 
en herkennen van wat er gebeurt. 
Zo kan een toevallige ontmoeting 
leiden tot concrete acties.

In 2020 gaan we de onverwachte 
verbindingen die bij Number 5 
tot stand komen iets meer 
structureren:

FREE ZONE NL
Voortbouwend op onze 
concrete resultaten in 2019 
blijven we internationale 
moedige individuen en 
bijzondere maatschappelijke 
initiatieven die in Nederland zijn 
gevestigd ondersteunen in hun 
basisbehoeften, zoals het openen 
van een bankrekening maar ook 
nuttige contacten die hen helpen 
meer impact te kunnen maken. 
Vanuit hun behoeften brengen we 
verbinding tot stand met voor hen 
schijnbaar onbereikbare maar 
waardevolle spelers.

NUMBER 5 LATE NIGHT
We gaan informele momenten 
van verbinding creëren met 
mensen die elkaar normaal 
niet ontmoeten. Eén daarvan is 
Number 5 Late Night.

#4 Tot stand brengen 
van onverwachte 
verbindingen
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NUMBER 5 WINTER FAIR
Aan het einde van het jaar 
organiseren we een markt met 
producten met een bijzonder 
verhaal. 

De markt is een vrolijke 
ontmoetingsplek waar onze 
groeiende gemeenschap 
van ervaringsdeskundigen, 
beleidsmakers, dialoog-
deelnemers en samenwerkings-
partners elkaar samen met hun 
vrienden en familie treffen om tot 
verrassende inzichten te komen. 
De markt biedt een plek voor 
bijzondere (sociale) 
ondernemers.

LIVING THE SDGs
Het succes van de 17 
werelddoelen (SDGs) valt of 
staat met de verbinding tussen 
initiatieven en mensen die 
vanuit eigen beleving met de 
vraagstukken van de SDGs te 
maken hebben. Het gaat om 
de combinatie van localising 
the SDGs (beleid van bovenaf 
ingevoerd) en living the SDGs 
(vraagstukken vanuit eigen 
ervaring bekeken). Als we deze 
brede dialoog goed inrichten, 
ontstaat een gevoel van inclusieve 
betrokkenheid onder veel meer 
mensen. Het is hard nodig om 
dit nu serieus te gaan doen, 
aangezien er allerlei partijen in 
de samenleving zijn die elkaar nu 
niet spreken en niet horen.



56

TEAM
Number 5 bestaat uit een divers 
team van professionals (fulltime 
en parttime), freelancers, 
stagiairs, vrijwilligers en 
onzichtbare en onverwachte 
experts die de groei van de 
activiteiten mogelijk maken. 

We groeiden in 2019 van acht 
medewerkers (6 fte) naar dertien 
medewerkers (10 fte) en twee 
stagiairs: Number 5 is een  
erkend leerbedrijf. 

Bij het aannemen van nieuwe 
teamleden staan authenticiteit, 
kwaliteit en professionalisering 
van de organisatie voorop. 

Voor een aantal projecten werken 
we met freelancers vanwege hun 
specifieke expertise. Het team 
wordt bovendien bijgestaan 
door professionals die zich op 
specifieke deelgebieden, zoals 
juridisch en financieel advies, pro 
bono inzetten. 

GOVERNANCE
De Raad van Toezicht (RvT) is 
verantwoordelijk voor het toezicht 
op het bestuur en de gang van 
zaken in de organisatie. Leden van 
de RvT zetten zich onbezoldigd in 
voor Number 5. 

Ze zijn zeer begaan met de 
maatschappelijke thema’s die 
een rol spelen bij de stichting en 
zijn een weerspiegeling van het 
ondernemende DNA. Daardoor 
zijn ze in staat een kritische én 
constructieve rol te spelen. De 
rol van de RvT is van onschatbare 
waarde voor de verdere 
ontwikkeling van de stichting, 
en de toetsing van nieuwe 
concepten. 

De directeur-bestuurder 
bepaalt samen met het team 
de strategie en het beleid. 
De directeur-bestuurder heeft 
de eindverantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse leiding en 
bedrijfsvoering. 

#5 Ontwikkelen van 
een duurzame 
organisatie
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FINANCIERING
We worden gefinancierd via 
inhoudelijke partnerships met 
private en maatschappelijke 
spelers. De stichting ontvangt 
geen basistoelage van een 
overheidsinstantie. 

Om in 2020 voortgang te boeken 
ligt de financiële focus op: 

• verdere professionalisering  
van het financieel beheer;

• het aantrekken van meer 
lange-termijnsamen-
werkingsverbanden; 

• het verduurzamen van de 
financieringsaanpak. 

We gaan proactief onderzoeken 
wat voor partners van toe-
gevoegde waarde is voor een 
meer lange-termijnsamenwerking 
met Number 5. 

COMMUNICATIE
Number 5 Foundation kiest 
bewust voor terughoudendheid 
op het gebied van externe 
communicatie. Onze activiteiten 
draaien immers niet om ons. 
Onze rol van onafhankelijke 
verbinder en aanjager werkt het 
best in de luwte en in dienst van 
de grotere missies binnen onze 
gemeenschap. De praktijk wijst 
uit dat (potentiële) partners hun 
weg naar Number 5 via mond-
tot-mond reclame vinden. Wel 
vernieuwen we in 2020 onze 
website.

ANBI-STATUS

Number 5 Foundation 
heeft de ANBI-status. 
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HUIS

• Terry Kok

• Kelly Lima

• Hans van der Meet

PROJECTSTEUN

• Monique ten Broeke

• Razan Damlakhi

• Lucinda Miedema

PROJECTEN

• Adel Albaghdadi

• Hadassah Anit-Laus

• Alix Bausch

• Yunus Emre Cicek

• Wietske Kamsma

• Wessel Kok

• Ilyes Machkor

• Laurentien van Oranje

• Robin Smallenbroek

FREELANCE KRACHTEN

• Thomas Latcham

• Mimi Luttge

• Lotte Stegeman

• Nicole Resink

PRO BONO KRACHTEN

• Marloes Copal

• Jan Bouke Wijbrandi

STAGIAIRS

• Coen van Arkel

• Ruben Bergman

RAAD VAN TOEZICHT

• Jolien Wiesenhaan
    Voorzitter

• Mikkel Hofstee
    Penningmeester

• Margreet de Vries
    Lid

OPRICHTERS
Constantijn en   
Laurentien van Oranje

TEAM





WE MAKE 
THE INVISIBLE 
VISIBLE



WHAT’S 
VISIBLE CAN 
BE ENHANCED



BATEN
De begrote baten voor 2020 zijn 1,3 miljoen euro, 
waarvan 77% reeds toegezegd (d.d. januari 2020). 
Deze baten zijn afkomstig uit:

• (on)geoormerkte giften van individuen   
die geloven in onze missie; 

• partnerovereenkomsten met organisaties  
(fondsen, bedrijven en overheden). 

LASTEN

Overeenkomstig de ANBI-richtlijnen en eigen  
financieel beheer, streven wij naar het opbouwen  
van een gepaste continuïteitsreserve.

De lasten voor 2020 volgen de vijf doelstellingen  
van 2020 en zijn als volgt verdeeld:

• #1 Maatschappelijke vraagstukken   64%

• #2 Samenwerkingsverbanden   14%

• #3 Connecting for Impact methodologie  4%

• #4 Onverwachte verbindingen   15%

• #5 Duurzame organisatie    3%

BEGROTING 2020
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DIALOGUE IS A 
REVOLUTION. 

YOU CAN START ONE, 
BUT YOU CANNOT 
CONTROL HOW IT
TURNS OUT.

THOMAS LATCHAM
DESIGNER
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FREE DIALOGUE MAY 
WELL BE ONE OF THE 
MOST EFFECTIVE WAYS 
OF INVESTIGATING THE 
CRISES FACING SOCIETY 
AND INDEED THE WHOLE 
OF HUMAN NATURE AND 
CONSCIOUSNESS TODAY. 

DAVID BOHM 
ON DIALOGUE
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SPelreGelS VOOR DIALOOG
GeDRAG
Neem de tijd 

Verdiep je in anderen door steeds 
weer vragen te stellen en op elkaars 

gedachten voort te bouwen. 

Luister écht 
Probeer niet te overtuigen, 

maar begrijp wat er 
gezegd wordt.

Stel je oordeel uit 
Neem inzichten in je op 
zonder te oordelen of 
conclusies te trekken.

Deel jouw inzichten
Durf te delen vanuit 

je eigen beleving, inzicht 
en ervaring.

Verhelder onduidelijkheid 
Maak expliciet wat tot 

verwarring leidt en vraag door 
tot er verheldering is.

BasisHOUDING

Wees nieuwsgierig 
Stel open vragen en doe 
je best om een ander te 

begrijpen.

Respecteer elkaar 
Er is geen goed of fout, 

elk inzicht werpt een bepaald 
licht op de werkelijkheid. 

Committeer je 
Zet je in voor het gezamenlijk 
formuleren van een gedeelde 

missie en visie. 

Omarm chaos 
Durf in de war te zijn, vast 

te lopen en meer vragen te 
hebben dan toen je begon. 

Wees leergierig
Laat los dat je alles al weet. 

Heb de intentie om met nieuwe 
inzichten de dialoog te verlaten.

om er zo een 
aantal te noemen...
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‘t Hoenstraat 5 
2596 HX The Hague

+ 31 6 11 21 69 26

www.numberfive.community
impact@numberfive.community

KvK 68953313
IBAN NL73 RABO 0324076614
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