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Niet eerder voelden we ons
als patiëntenvereniging
zo gehoord en zijn we zo
vanaf het begin betrokken.
Ik kende het woord
co-creatie niet maar
zo zou het altijd
moeten zijn.

De gastvrijheid
van Number 5 blijft
fascinerend. Intiem,
huiselijk, persoonlijk,
genereus, relaxed, veilig
en ruimte om kwetsbaar
te kunnen zijn en te leren.
Hier gebeurt echt iets.

HANKA DEKKER

HEIN SCHUMACHER

VKS PATIËNTENVERENIGING STOFWISSELINGSZOEKTEN.NL

CEO FRIESLAND CAMPINA

onderdeel van de ontwikkeling van het United for Metabolic
Diseases samenwerkingsverband (zie pagina 42)

deelnemer aan een sessie over persoonlijk leiderschap
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VOORWOORD
Met dit jaarplan maken we de
balans op van ons eerste jaar en
blikken we vooruit. Waar staan
we voor? Hebben we inhoudelijk
en zakelijk bestaansrecht? Wat
ondernemen we in 2019?
In 2018 zijn we gestart met
luisteren en analyseren. Wat
speelt er écht in de samenleving?
Wat zijn de blinde vlekken? Wie
worden gehoord en wie juist niet?
Vanuit de grote diversiteit van
maatschappelijke vraagstukken
die om meer impact vragen,
hebben we niet gekozen voor een
thematische afbakening. We zijn
‘gewoon begonnen’.
Dankzij een snel groeiende
community van mensen die bij
Number 5 bijeenkomsten waren,
zochten steeds meer organisaties
met een prangend vraagstuk ons
op. 2018 was een wervelwind,
want onze filosofie en aanpak
blijken op zoveel terreinen
waardevol.
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De vliegende start met eigen
missies én vraagstukken van
andere partijen heeft in 2018
geleid tot 81 bijeenkomsten,
27 thema’s, en ruim 2000
mensen die we in huis mochten
verwelkomen. Sommigen één
keer, anderen meerdere keren. En
altijd vanuit de inhoud en wens
een verschil te maken.
Uit deze opstartfase is een
clustering ontstaan van drie
focusgebieden: kindontwikkeling,
welzijn en sociale waarde. Ze
sluiten aan op de 17 werelddoelen
(SDGs) en bieden houvast voor
de meer gerichte impact die we
in 2019 willen maken. Daarnaast
blijven we inspelen op urgente
vraagstukken en kansen die we
creëren en die op ons pad komen.
Vanuit veel verschillende
bijeenkomsten ontwikkelden we
een methodologie van dialoog en
co-creatie. Wij brengen partijen in
onverwachte samenstelling en op
een onafhankelijke plek bijeen.

Samen komen ze tot gedeelde
ambities, beter beleid en
duurzame oplossingen. Het
ontrafelen en definiëren van
vraagstukken in verdiepende
dialoog legt hiervoor de basis.
Door de veilige omgeving van
het Number 5 huis en de manier
waarop de verrassende kamers
écht open dialoog versterken,
verwerft Number 5 een eigen plek
in het drukke maatschappelijke
speelveld. Deze fysieke plek
van geborgenheid is cruciaal
om oprechte verbinding tussen
gelijken te creëren.
Na een jaar staat er ook
een gedreven team van
sterke professionals en
persoonlijkheden. Ieder heeft
een eigen motivatie en ambitie
en samen brengen we Number 5
verder. Door te leren, te doen en
te evalueren - onderling én met
onze partners - ontwikkelen we
een sterke teamgeest, nieuwe
taal en onderscheidende aanpak.

Zo bereiken we veel met relatief
weinig mensen. Luisteren tussen
de regels door is de kern van ons
DNA.
We benutten de kracht
van zowel toevallige
ontmoetingen als meer formele
samenwerkingsverbanden.
Mensen uit alle hoeken van
de samenleving met wie we
werken, blijven ons verrassen.
Hun onverwachte, indringende en
vaak schurende inzichten houden
ons alert.
We hebben veel zin om Number
5 met bestaande en nieuwe
partners verder vorm te geven.
Samen dragen we bij aan een
meer inclusieve, rechtvaardige en
duurzame samenleving.
Namens het Number 5 team,

Laurentien van Oranje
Directeur-bestuurder &
Mede-oprichter
Number 5 Foundation
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CONTEXT
We zullen in 2050 twee en een
halve planeten nodig hebben
als we op de huidige manier
blijven leven, consumeren en
produceren. Dit is geen optie
dus zullen we zo snel mogelijk
duurzamer moeten worden.
Verschillen in inkomsten en
onderwijs in de samenleving
worden groter en spanningen
tussen verschillende groepen
stijgen. De democratie zoals
we die de afgelopen decennia
kenden, staat onder druk.
Fundamentele waarden
zoals vrijheid, gelijkheid en
gelijkwaardigheid kunnen we
niet langer voor lief nemen. We
hebben te maken met sociale
en geopolitieke shake-ups en
technologische ontwikkelingen
die de manier waarop we
communiceren en (niet)
verbinden op fundamentele
manier veranderen. Grote
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groepen in de samenleving
voelen zich niet gehoord en
buitengesloten.
Tegelijkertijd liggen er veel
kansen voor vooruitgang, juist
door de mogelijkheden van
nieuwe technologie te omarmen,
verder te bouwen op de positieve
energie van jonge mensen en in
te spelen op de onuitputtelijke
creativiteit van innovatieve
denkers en doeners om nieuwe
oplossingen te bedenken.
De mondiale doelstellingen
van de VN (de UN Sustainable
Development Goals – SDGs)
bieden het kader voor alle
stakeholders – 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
druk om snel te scoren, deels
ingegeven door de nietsontzeggende snelheid waarin
berichten worden verspreid
via sociale en traditionele
media. Waar vinden mensen
in besluitvormende posities de
mentale ruimte om inzichten van
mensen buiten hun gebied en
blikveld te krijgen? Hoe geven
ze de verbeelding vorm die laat
zien dat het ondenkbare mogelijk
kan zijn? Hoe combineren ze
nationale en internationale
invalshoeken? Waar worden ze
verrast door de mensen over wie
hun beleid daadwerkelijk gaat?
En waar vinden ze de moed om
tot onconventionele ideeën te
komen?

Zij nemen vaak niet de tijd om
de echte en vaak onzichtbare
dilemma’s en kansen voor
vooruitgang boven tafel te
krijgen. Zij zijn zich er niet van
bewust hoe belangrijk het is om
in dialoog te treden met diegenen
die direct geraakt worden door
een oplossing. Deze mindset en
aanpak vragen om rust en tijd,
en dat is nou net waar ze niet op
worden afgerekend.
Number 5 ontwikkelt initiatieven
die aansluiten op bovenstaande
maatschappelijke context en
uitdagingen.
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WIE WE ZIJN
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. Debatten waarin

feiten, meningen, belangen en
emoties door elkaar worden
gehaald. En een overdaad
aan waardevolle initiatieven
die individueel niet altijd tot
structurele oplossingen leiden.
De initiatiefnemers willen een
vrije denkruimte bieden voor
niet-vrijblijvende dialoog waarin
iedereen zich gelijkwaardig voelt,
ongeacht achtergrond, situatie,
leeftijd, positie en expertise.

WAARDEN

VISIE

5 waarden liggen ten grondslag
aan wie we zijn, wat we doen en
hoe we werken:

Structurele oplossingen zijn
hard nodig om bij te dragen
aan een toekomstbestendige
samenleving. Deze komen tot
stand door vraagstukken vanuit
diverse menselijke inzichten te
ontrafelen. Door gebruikelijke en
onverwachte spelers gefaciliteerd
te verbinden, worden gedeelde
ambitieuze doelen mogelijk.

Autonomie
• Bereidheid om vrij van ego,
systemen en belangen te
bedenken wat echt nodig is.
Nieuwsgierigheid
• Oprechte interesse in anderen
en hun perspectieven.

MISSIE

Gelijkwaardigheid

Dit doen wij door een
onafhankelijke denkruimte te
creëren voor sociale innovatie.
Grote dromen, halve ideeën en
schijnbaar willekeurige gedachten
worden omgezet in een
ketenaanpak van samenwerkende
initiatieven.

• Respect voor de inzichten van
alle betrokkenen.
Bescheidenheid
• Kritische blik op eigen
aannames, rol en houding.

Connecting for impact.

Doelgerichtheid
• Werken vanuit heldere doelen
aan concrete uitkomsten.

12

13

AANPAK
In een versnipperd veld opereren
veel spelers op dezelfde thema’s.
Ze ontmoeten elkaar wel via
formele allianties, coalities en
platforms maar vaak missen
ze de mogelijkheid om samen
vrij na te denken, zonder ego of
eigenbelang.
Onze werkwijze is erop gericht
om bestaande initiatieven te
verbinden en toe te werken naar
het bereiken van gezamenlijke
ambities en doelen. Dit doen we
door (onverwachte) individuen
met overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties,
wetenschap en burgerinitiatieven
samen te brengen in open
dialoog en niet-vrijblijvende
co-creatie.

14

AMBITIES
In 2019 willen we bekend
staan als daadkrachtige en
onafhankelijke incubator van
ambitieuze doelen op een aantal
maatschappelijke vraagstukken.
Door opgewekte disruptie
schudden we de noties bottom-up
en top-down door elkaar.
Voor de komende 3 jaar is ons
streven dat er een groeiende
community ontstaat van
besluitvormers die vanuit open en
inclusieve dialoog tot oplossingen
komen. Zo willen we bijdragen
aan het bereiken van de SDGs.

1. Is er animo voor
duurzame impact?

2. Staat versnippering een
structurele oplossing in de weg?

We willen problemen echt helpen
oplossen. Dit kan alleen als alle
betrokken partijen zich hiervoor
niet-vrijblijvend inzetten.

We verbinden mensen en partijen
die rond eenzelfde vraagstuk of
thema opereren maar elkaar niet
(echt) vinden.

3. Mist het vraagstuk het
menselijk perspectief?

4. Past het vraagstuk
bij de 17 SDGs?

We betrekken mensen die
normaal niet meedenken. Vanuit
hun beleving geven zij aan wat er
echt nodig is.

We leggen onderlinge verbanden
tussen thema’s en onderwerpen.
Zo komen gedeelde ambities en
doelgerichte acties tot stand die
bijdragen aan de SDGs.

UITGANGSPUNTEN
Vraagstukken worden door onszelf
geïdentificeerd én aangedragen
door anderen. Om te bepalen of
Number 5 een onderscheidende
rol kan spelen stellen we onszelf
vier kernvragen:
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What you managed
to achieve was a
game-changer
for how we
operate.
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Als ik
twee brillen
opzet,
zie ik
minder scherp.

ELISABETH VAN DER STEENHOVEN

ZEGER

KARAMA EUROPE FOR LIBYAN WOMEN FOR PEACE

9 JAAR OUD

ondersteund via FreeZone NL
(zie pagina 34)

dacht mee in een sessie over
stress onder kinderen en jongeren
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RESULTATEN 2018
We zijn in januari 2018 van start
gegaan, met zowel eigen ideeën
voor initiatieven die nog op de
plank lagen als vraagstukken
van andere partijen. Dankzij de
vele bijeenkomsten in het huis
ontstond een snel groeiende
community.

UITKOMSTEN
Structurele veranderingen vragen
om vele stappen. We hebben op
allerlei thema’s processen in gang
gezet.
Allerlei mensen en organisaties
hebben het afgelopen jaar
(mede) dankzij Number 5
samengewerkt - zowel via
onverwachte ontmoetingen als
gefaciliteerde en gestructureerde
bijeenkomsten.
Door de organische en lerende
manier waarop we 2018 hebben
vormgegeven, kunnen we de
impact als gevolg van ons werk
nog niet exact onder woorden
brengen. Daar werken we aan in
2019. Met de getallen op pagina’s
20-21 zetten we een eerste stap.
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THEMA’S
We zijn 2018 bewust niet
begonnen met een thematische
afbakening. Juist om ruimte te
scheppen voor anderen om hun
vraagstukken bij ons neer te
leggen. En om onze eigen ideeën
voor initiatieven te toetsen,
verdiepen en verbreden.
Gaandeweg ontstond zo steeds
duidelijker een thematische
clustering in de vraagstukken en
initiatieven. Deze clustering vormt
de basis voor de nieuwe structuur
in 2019.

• Armoede
• De-investeren
in fossiele
brandstoffen
• Digitaal welzijn
• Diversiteit
• Filantropie
• Illegale handel
van bedreigde
dieren (focus op de
neushoorn)
• Jongeren- en
community
empowerment
• Kind-emancipatie
• Kinderen op
wachtlijsten
• Metabole ziekten

• Mobiliteit voor
mensen met
beperkingen
• Onderwijskwaliteit
• Ruimte voor
internationale social
changemakers
• Scheiden zonder
schade voor kinderen
• Schuldenvraagstuk
• Sustainable
Development Goals
• Taalontwikkeling van
jonge kinderen
• Verduurzaming
zakelijk reizen
• Vaccinatiebereik
• Welzijn kinderen
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RESULTATEN 2018

27 ruimtes
onder één dak
in Den Haag

Kinderen, moeders uit de
Schilderswijk, CEOs, jongeren,
ouderen, vluchtelingen,
beleidsmakers ... meer dan
2000 mensen met unieke
perspectieven en ervaringen
namen deel aan dialogen en
co-creatie sessies.

x10

Gemiddeld elke
drie werkdagen een
bijeenkomst

.....
?

1

81 bijeenkomsten
• 57 Number 5
• 24 House of Hi 1

Gemiddeld 25
aanwezigen per
bijeenkomst

House of Hi

Strategische en creatieve adviesstudio die het huis deelt met Number 5. Deze
social enterprise ontwikkelt in opdracht concrete oplossingen voor strategische
vraagstukken van organisaties zoals verbinding met een diverse samenleving,
employer branding en inclusieve customer journeys. Dit doet House of Hi altijd in
co-creatie met mensen om wie het gaat. Deze human designed solutions leggen
de basis voor duurzame en structurele oplossingen.

houseofhi.nl

Open dialoog over
20 verschillende
thema’s

!

98 zelfgemaakte
bananencakes

twee honden

...en oneindig veel
mogelijkheden

21

PARTNERS

WE GATHER TO
SOLVE PROBLEMS
WE CAN’T SOLVE
ON OUR OWN.
- PRIYA PARKER
AUTEUR ‘THE ART OF GATHERING’
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We zijn dankbaar voor het
vertrouwen van bijzondere
individuen en organisaties die ons
op allerlei manieren tot steun zijn.
We zijn trots op wat we samen
bereiken. Vanuit een gedeelde
visie, ambitie en gevoel van
gelijkwaardigheid versterken en
verrijken we elkaar. Onze partners,
ook degenen die ons in stilte
steunen, zijn de pijlers van de
bredere Number 5 community:
• ABN Amro
• Atlas Tax Lawyers
• Marcel Boekhoorn
• Buurthuis de Mussen
• Cordaid
• Culture Clash 4 U
• ECP
• Edith Stein College
• Exodus
• Gavi
• HEMA Foundation
• Hivos
• Holdinga Matthijssen Kraak
Notarissen
• House of Hi
• Stichting Jan Cornelia

• John en Marine Fentener van
Vlissingen Foundation
• Kinderopvang Humanitas
(HumanKind)
• Stichting Metakids
• Missing Chapter Foundation
• Nationale Postcode Loterij
• NautaDutilh
• Nationale Jeugd Raad (NJR)
• NCDO
• NIBC
• Platform Scheiden zonder
Schade
• Rabobank Foundation
• Rose Stories
• STIP
• Society Impact
• Stichting Zonnige Jeugd
• United for Metabolic Diseases
• VodafoneZiggo
• Wereld Natuurfonds
• Wildlife Justice Commission
We zoeken partners die geloven in onze
missie en één van onze doelstellingen en
programma’s (mede) mogelijk wil maken.
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STRATEGIE 2019
We hebben onze strategie
voor 2019 omschreven
in 5 doelstellingen (zie
hiernaast).
Deze bieden houvast voor
een gestructureerdere
inhoud, een repliceerbare
aanpak, verbinding tussen
bestaande initiatieven,
gepaste communicatie
en een professionele
organisatie.
We blijven evalueren om
de effectiviteit en impact
te bepalen. Hierbij staat
kwaliteit altijd voorop.
In 2019 bouwen we voort op
wat in 2018 op natuurlijke
wijze ontstond.
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#1

Oprichten en
activeren van drie
Clubhuizen

Om ervoor te zorgen dat thema’s,
perspectieven en spelers bij
elkaar komen, clusteren we
onze community-activiteiten
en programma’s vanaf 2019 in
Clubhuizen.

#2

Uitwerken en
optekenen van de
methodologie

Om onze ervaringen ook elders dan
op onze thuisbasis te delen, maken
we onze methodologie van dialoog
en co-creatie steeds explicieter.
Impact: Strategisch

Impact: Thematisch

#4

Communicatie
inzetten voor
impact

#3

Versnellen en verdiepen
van waardevolle
initiatieven

Om samenwerking en gedeelde
ambities tussen initiatieven te
stimuleren, creëren we met ons
Booster programma ruimte om
in te spelen op nieuwe kansen en
ontwikkelingen.
Impact: Thematisch

#5

Organisatie
duurzaam
ontwikkelen

Om onze meerwaarde explicieter
en deelbaarder te maken,
ontwikkelen we een gepaste
communicatieaanpak.

Om de organisatie verder te
ontplooien, structureren we onze
werkzaamheden en verduurzamen
we de financiëring.

Impact: Strategisch

Impact: Ondersteunend

Zie p ag in a ’s
28 t o t 47

v o o r de t a il s
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PIERCING INDIVIDUAL
BUBBLES TO FIND SHARED
PERSPECTIVES IN A
SEGMENTED SOCIETY.....

DOELSTELLINGEN &
ACTIVITEITEN 2019

#1

Oprichten en
activeren van drie
Clubhuizen

In 2019 starten we met drie
Clubhuizen: Kindontwikkeling,
Welzijn en Sociale waarde.
De Clubhuizen opereren niet als
silo’s. We zoeken juist continu
naar dwarsverbanden en synergie.
Ieder Clubhuis omvat meerdere
gerichte programma’s. Daarnaast
zijn ze toegankelijk voor nieuwe
partijen door communityactiviteiten. Deze activiteiten gaan
over onderwerpen van gedeeld
belang voor de hele community.
Afhankelijk van de inhoud zijn ze
meer of minder verbonden met
de programma’s.

28

Wat bieden community-activiteiten en
programma’s binnen een Clubhuis?

De community-activiteiten zijn
onderverdeeld in:
A. Missing Dialogues
Systemische mankementen
blootleggen, gedeelde
ambitieuze doelen formuleren.
Door samenwerking van partijen
impact en efficientie vergroten.
B. Expert Dialogues
Kennis over belangrijke trends
verdiepen en best practices delen
vanuit de driehoek menselijk
perspectief, wetenschap en
praktijk.
C. Capacity Building
Op een inclusieve en verbindende
manier competenties ontwikkelen
bij spelers om toe te werken naar
een meer gemeenschappelijke
ziens- en werkwijze.

1. Onderdeel uitmaken van
een diverse gemeenschap van
cruciale spelers
Verwachte en verrassende
organisaties, én allerlei mensen
op wie de Clubhuis-missie van
toepassing is, vinden elkaar
voor gedachtewisseling en
samenwerking.

3. Samen leren en verbeteren
Het verdiepen van vaardigheden
en kennis vult missende
expertise aan en versterkt een
gemeenschappelijk begrip van
thema’s en uitdagingen.

2. Meebouwen aan systemische
oplossingen
Verbinding van spelers rondom
een ambitieus gezamenlijk doel
biedt duidelijkheid over ieders rol
in het toewerken naar structurele
veranderingen.

4. Aan de wieg staan van
onverwachte innovaties
Informele ontmoetingen op
een plek die open dialoog
stimuleert, leiden regelmatig tot
vernieuwende inzichten en acties.
29

CLUBHUIS
KINDONTWIKKELING
TAALSCHATTEN

HIGH 5

KIDS MOVING
THE WORLD

Kansen, welbevinden en
emancipatie van kinderen
bevorderen.

Ieder kind van vier in Nederland
start de basisschool met
toereikende taalvaardigheden.

Kinderen worden in staat gesteld
om hun directe omgeving te
verbeteren.

Community-activiteiten 2019

Acties 2019
Q1 Bijeenbrengen van formele
en informele spelers met invloed
op het leven van kinderen (-0 tot
4 jaar) en hun ouders.

Volwassenen en kinderen
organiseren samen de
schoolomgeving en verbeteren
zo van binnenuit de kwaliteit van
het onderwijs.

ss
Mi

ie

• Missing Dialogues over
onzichtbare kinderen en
maatjes projecten.
• Expert Dialogues over het
kinderbrein, effecten van
gaming / digitalisering.
• Capacity Building sessies:
kind-emancipatie.

Q1-Q2 Samen een eenduidig
verhaal maken over het belang
van taalontwikkeling op jonge
leeftijd.
Q2-Q3 Ontwikkelen van
meetbare instrumenten voor
ouders.
Q3-Q4 Additionele
(financierings-)partners
identificeren.

Stichting Zonnige Jeugd is
partner en initiator van Clubhuis
Kindontwikkeling. We zijn actief op
zoek naar nieuwe partners.
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2020 Een meetbare pilot van
een regioaanpak met alle
spelers (bijvoorbeeld Den
Haag).

Acties 2019
Q1-Q2 Internationale mapping
kind-emancipatie-initiatieven in
het onderwijs.
Q2 Additionele (financierings-)
partners aantrekken.
Q3 Verkennend onderzoek
‘leraar van de toekomst’.
Q4 Pilot kind-emancipatie op
Nederlandse scholen.

Acties 2019
Q1-Q2 Samenwerking verkennen
met partners van bestaande en
nieuwe platforms om niet zelf
een platform te gaan bouwen,
maar bestaande platforms te
verrijken met een vernieuwend
gedachtegoed over de
daadkracht van kinderen.
2020 Het concept kinderen
als change agent in hun
eigen omgeving is ergens
gewaarborgd.

2020 Eerste verhalen
vanuit scholen over wat
de samenwerking tussen
volwassenen en kinderen
heeft opgeleverd voor alle
betrokkenen. Deze verhalen
steken andere scholen aan.
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CLUBHUIS
WELZIJN
ARMOEDE & SCHULDEN

DIGITAAL WELZIJN

Vergroten van veerkracht van
mensen in kwetsbare posities.

Het voorkomen van zorgelijke en
ongemakkelijke schulden.

Zorgen dat iederéén op een
passende manier mee kan doen
in de digitale samenleving.

Community-activiteiten 2019

Acties 2019
Q1 Bijeenbrengen van de 23
leden van de schuldeiserscoalitie
en mensen in schulden om het
vraagstuk te ontrafelen.

ss
Mi

ie

• Missing Dialogues over de
invloed van stress.
• Expert Dialogues met
bijvoorbeeld SCP, UvA,
Buurtcentrum De Mussen.
• Capacity Building sessies:
behoeften nader te bepalen.

Q2 Bijeenbrengen van alle
relevante spelers op het gebied
van armoede om te bepalen
hoe schulden en armoede met
elkaar verbonden zijn.
Q2-Q3 In kaart brengen
hoeveel geld coalitieleden aan
incassobureaus uitgeven en
kijken hoe dit beter kan worden
besteed.
Q2-Q3 Gezamenlijk doel bepalen
met coalitie (2020 – 2023) en
‘battleplan’ ontwikkelen.

We zijn heel blij met de
samenwerking met allerlei
organisaties, in het bijzonder
de schuldeiserscoalitie,
VodafoneZiggo en ECP. We zijn
actief op zoek naar nieuwe partners.
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2020 Belangrijkste partijen zijn
aan boord om een gezamenlijk
‘eco-systeem’ aanpak te starten.

Acties 2019
Q1 Bijeenbrengen van relevante
organisaties om urgentie te
bepalen, pijlers te definiëren en
ontbrekende relevante partijen
te inventariseren.
Q1 Breed gedragen bijeenkomst
over ‘digitale balans’ in het
kader van breder streven naar
welzijn en positieve gezondheid.
Hierbij maken publieke en
private partijen kenbaar een
resultaat-gerichte alliantie te
vormen in het kader van digitaal
welzijn.
Q2-Q3 Met de publiekprivate alliantie een
gezamenlijk ambitieus doel en
uitvoeringsplan bepalen.
2020 Gedachtegoed ‘digitaal
welzijn’ krijgt meer aandacht
en gehoor bij organisaties en
burgers.
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CLUBHUIS
SOCIALE WAARDE
ss
Mi

ie

Doorbreken van stigma’s om
onverwachte krachten in de
samenleving te verwaarden.
Community-activiteiten 2019
• Missing Dialogues over
samenhang initiatieven voor
gestigmatiseerde groepen in
de samenleving.
• Expert Dialogues om
behoeften nader te bepalen.
• Capacity Building sessies:
behoeften nader te bepalen.

FREEZONE NL

EENZAAMHEID

Internationale changemakers
in Nederland helpen om
meer impact te maken door
hen in praktische zaken te
ondersteunen en hen in contact
te brengen met Nederlandse
spelers in publieke en private
sectoren.

Koplopersgroep tot stand
brengen van organisaties
die hun gepensioneerde
werknemers betrekken in
de bedrijfscommunity om
eenzaamheid te verkomen.

Acties 2019
Q1-Q2 Ontwikkelen van een
Freezone NL propositie voor
NGO’s van internationale
oorsprong die in Nederland zijn
gevestigd.
Q1-Q4 Delen van kennis
binnen community van diverse
changemakers.
Q1-Q4 Een plek van ontmoeting
faciliteren tussen internationale
en Nederlandse changemakers
om kruisbestuiving te stimuleren
en impact te vergroten.

We zijn actief op zoek naar
nieuwe partners van dit Clubhuis.
ABN AMRO en Hivos zijn onze
gewaardeerde partners van
Freezone NL.
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2020 Community ontwikkeld
van 10-15 social changemakers
en NGO’s.

Acties 2019
Q1 Bijeenbrengen van HRmanagers van tien bedrijven.
Q2-Q3 Samen een holistische
post-pensioneringsaanpak
ontwikkelen die bedrijven helpt
een plek van verbinding te
blijven voor gepensioneerden
– vanuit het gedachtegoed dat
mensen die eenzaam zijn het
gevoel hebben er niet meer toe
te doen.
Q4 Profilering van de groep
bedrijven bij de landelijke
coalitie Een tegen Eenzaamheid.
2020 Groep bedrijven begint
met toepassen van nieuwe
aanpak gepensioneerden.
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Een unieke samensmelting
van sfeer en energie
vanuit het huis en inhoud
van het gesprek maakt
dat je tot de kern kan
komen, wat keer op keer
tot verrassend mooie en
bruikbare inzichten leidt.
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I am now committed
to engage hundreds
of Chinese entrepreneurs
to join us in this
innovative shared
mission to save
the rhino from
becoming extinct.

PEPIJN DJELAN

PROFESSOR ASTER LI ZHANG

KINDEROPVANG HUMANITAS
(HUMANKIND)

PROFESSOR ZOOLOGY AND ECOLOGY,
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

deelnemer in meerdere sessies
over kindontwikkeling

active participant in Number 5 Global Rhino Dialogue
(zie pagina 43)
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#2

Uitwerken en
optekenen van de
methodologie

In 2019 werken we verder aan
onze methodologie. We zetten de
volgende stappen:

verdiepende dialoog kunnen
aanjagen en faciliteren en verder
brengen.

Uitwerken methodologie
We werken de vijf stappen uit
aan de hand van geleerde lessen
en nieuwe inzichten. De Number
5 methodologie ontwikkelt zich
permanent, onder meer door
dialogen en co-creatie sessies te
evalueren en te luisteren naar
feedback van deelnemers.

Impact definiëren
We gaan onderzoeken hoe we
impact definiëren en wat de
onderscheidende rol van Number
5 precies is in de processen die we
faciliteren.

Overdragen expertise
Ondersteunen van organisaties
die op allerlei plekken de
verdiepende dialoog willen
aangaan met burgers. We doen
dit onder meer door toe te
werken naar een repliceerbare
methodolgie en het opleiden van
dialoogleiders die de Number 5
methodologie kunnen toepassen.

Samen met deelnemers aan
onze sessies en onze partners
gaan we invulling geven aan
wat verschillende vormen en
niveau’s van impact zijn, en op
welke manier Number 5 daar een
bijdrage aan kan leveren.
We verzamelen zowel
kwantitatieve als kwalitatieve
feedback op korte, middellange
en lange termijn. Daarmee
werken we toe naar het meetbaar
maken van de uitkomsten.

WE ARE A LIVING
ROOM OF THE
UNEXPECTED MANY,
NOT AN IVORY
TOWER OF THE
HAPPY FEW.

Hierdoor ontstaat een community
van gedreven en geëquipeerde
mensen die binnen hun
structuren eenzelfde open en
38
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NUMBER 5 METHODOLOGIE
Onze methodologie gaat in de
kern over open dialoog, co-creatie
en het in gang brengen van
breed-gedragen bewegingen.
In elk van de vijf stappen staan
inzichten en ervaringen van
mensen met uiteenlopende
perspectieven centraal. Van
besluitvormers tot beleidsmakers,
van ervaringsdeskundigen tot
onverwachte experts.

1. Scope problem
We brengen de omvang van een
probleem in kaart, zowel vanuit
behoeften van degenen om wie het
gaat als de feiten en cijfers. Waarom
is het relevant om verandering
teweeg te brengen? Wat staat
verandering in de weg?

2. Capture insights
We halen inzichten op van mensen
met uiteenlopende ervaringen en
achtergronden.

4. Translate into opportunities
We helpen om kansen te identificeren
door gedeelde ambities en doelen te
formuleren.

5. Ensure sustained impact
We jagen aan dat kansen worden
verzilverd in werkbare doelen. Wat is
er nodig voor echte verandering? Hoe
monitoren en evalueren we de impact
die wordt gemaakt? Zo verzekeren
duurzame impact.

3. Unravel essence
We clusteren inzichten en ontdekken
patronen. We lezen tussen de regels door
en brengen het systeem en de mensen
om wie het gaat samen om de kern van
het vraagstuk bloot te leggen.
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#3

Versnellen en verdiepen
van waardevolle
initiatieven

In 2019 ondersteunen we vanuit
ons Booster programma een
aantal losstaande initiatieven
die aan het begin zijn van hun
ontwikkeling of een meer tijdelijke
impuls nodig hebben vanuit
Number 5.
We hebben een stimulerende rol
zodat initiatieven zo snel mogelijk
op eigen benen staan: Number 5
is hun springplank.
Een initiatief wordt geholpen om
de plek te vinden waar het past
met de meeste kans op duurzame
impact. Zo kan het zich scharen
bij een Clubhuis, zich vestigen
bij een andere organisatie of zelf
uitgroeien tot eigen organisatie.
Voor 2019 voorzien we vijf Booster
initiatieven. Hier beschreven zijn
de eerste twee.

UNITED FOR
METABOLIC DISEASES

GLOBAL RHINO
DIALOGUE

Ondersteunen van het opzetten
van een landelijk medisch
samenwerkingsverband.

Aanjagen van mondiale
samenwerking voor
neushoornbescherming.

Partners
Stichting Jan Cornelia, Stichting
Metakids

Partners
WWF, Wildlife Justice Commission,
Marcel Boekhoorn

Acties 2019
Ondersteunen van een
samenwerkingsverband van
landelijke universitaire medische
centra in het opzetten van het
UMD (United for Metabolic
Diseases).

Acties 2019
Q2 Ontwikkeling van internationale
strategie voor de Global Rhino
Dialogue.

2020 UMD staat als
onafhankelijke organisatie.

Q2 Samenwerking Number 5 en
Society of Entrepeneurs and Ecology
- SEE (China).
Q3 Aantrekken additionele
financiering.
Q3 Samenwerking stimuleren tussen
spelers in Afrika en binnen bedrijven.
2020 Neushoornbescherming hoog
op internationale politieke agenda.
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#4

Communicatie
inzetten voor
impact

In de eerste helft van 2019
onderzoeken we op welke wijze
communicatie kan bijdragen aan
het vergroten van onze eigen
meerwaarde en de impact op
de vraagstukken waar we aan
werken. De Number 5 waarden
(autonomie, nieuwsgierigheid,
gelijkwaardigheid,
bescheidenheid en
doelgerichtheid) vormen
hiervoor de basis.
Om tot de juiste
communicatieaanpak te komen,
onderzoeken we dit met een
aantal partners en onverwachte
experts uit onze community.
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Op basis van de opgedane
inzichten en adviezen bepalen
we onze communicatie uitingen,
waaronder onze website.
We gaan onderzoeken hoe wij
partners kunnen ondersteunen bij
de communicatie over initiatieven
waarop we samenwerken.
De vijf kernvragen die we
in de eerste helft van 2019
gaan beantwoorden om onze
communicatieaanpak te
bepalen zijn:

1

Hoe communiceren we helder en
eenduidig wat Number 5 is, doet en
bereikt, zonder de nuance te verliezen?

2

Hoe communiceren we over onze uitkomsten
met respect voor vertrouwelijkheid en
zonder Number 5 zelf te profileren?

3

Hoe kan communicatie helpen om
onze methodologie met anderen te
delen?

4

Hoe kan communicatie de processen waaraan
we werken, versterken en versnellen en wat
zijn daarvoor de randvoorwaarden?

5

Hoe kan communicatie bijdragen
aan het bouwen van hechte én open
communities?
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#5

Organisatie
duurzaam
ontwikkelen

TEAM
Number 5 bestaat uit een divers
team van professionals (fulltime
en parttime), freelancers,
stagiaires, vrijwilligers en
onzichtbare en onverwachte
experts die de groei van de
activiteiten mogelijk maken.
In 2018 startte Number 5
Foundation met een klein team
in vaste bezetting van 2,4 fte en
twee vrijwilligers. Gedurende het
jaar is het uitgebreid naar acht
medewerkers (6 fte).
We starten 2019 met een sterk
team van 13 medewerkers (8,8
fte) en twee stagiaires. In 2019
verwachten we een verdere
groei naar 10 fte. Authenticiteit,
kwaliteit en professionalisering
gaan altijd voor boven kwantiteit.
Voor een aantal projecten werken
we met freelancers vanwege hun
specifieke expertise. Het team
wordt bovendien bijgestaan
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door professionals die zich op
specifieke deelgebieden, zoals
juridisch en financieel advies, pro
bono inzetten.

GOVERNANCE
Laurentien van Oranje is
directeur-bestuurder van de
stichting. De directeur bepaalt
het uiteindelijke beleid en heeft
de eindverantwoordelijkheid
voor de dagelijkse leiding en
bedrijfsvoering.
De Raad van Toezicht is
verantwoordelijk voor het toezicht
op het bestuur en de gang van
zaken in de organisatie.
Leden van de Raad van Toezicht
(RvT) zetten zich onbezoldigd in
voor Number 5 Foundation.
De leden van de RvT 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.

FINANCIERING
We worden gefinancierd via
inhoudelijke partnerships met
private en maatschappelijke
spelers. De stichting ontvangt
geen basistoelage van een
overheidsinstantie.
Om in 2019 voortgang te boeken
ligt de financiële focus op:

We gaan onderzoeken op
welke manier partners
betrokken kunnen worden bij
de financieringsaanpak van de
Clubhuizen, door bijvoorbeeld een
geleidelijke overgang naar een
abonnementstructuur.
We gaan actief op zoek naar
nieuwe partners die gebruik
willen maken ván en input leveren
áán de community onder een
Clubhuis.

TOETSING
In 2019 gaan we ook onze eigen
organisatie toetsen aan de
Sustainable Development Goals
(SDGs).

• Verdere professionalisering van
het financieel beheer.
• Het aantrekken van
meer lange termijn
samenwerkingsverbanden.
• Het verduurzamen van de
financieringsaanpak.

ANBI STATUS
Number 5 Foundation
heeft de ANBI-status.
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KERNTEAM

STAGIAIRES

• Adel Albaghdadi
sociaal ondernemer

• Razan Damlakhi
ICT, social innovation

• Alix Bausch
bedrijfseconoom

• Kirsten Schut
events, social innovation

• Arend Jan van den Beld
psycholoog

FREELANCE KRACHTEN

• Romi Biesheuvel
antropoloog
• Monique ten Broeke
personal assistant
• Wietske Kamsma
bedrijfskundige
• Wessel Kok
antropoloog
• Kelly Lima
coffee for connections
• Hans van der Meet
huismeester
• Lucinda Miedema
humanistiek
• Laurentien van Oranje
sociaal ondernemer, schrijver
• Jamielee Que Siam
HR specialist
• Amber Swensen
onderwijskundige

• Thomas Latcham
ontwerper
• Willemijn Staal
ontwerper
• Lotte Stegeman
journalist, schrijver

RAAD VAN TOEZICHT
• Jolien Wiesenhaan
voorzitter
• Mikkel Hofstee
penningmeester
• Margreet de Vries
lid

OPRICHTERS
Constantijn en Laurentien van Oranje

STEN
EN HANS & K IR
NATU U R LIJK !
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BEGROTING 2019
BATEN

NUMBER 5 BEGROTING 2019 (X1000) - FEB 2019

De totale begroting voor 2019 is
755.000 Euro.
Nog te innen baten zijn
toegezegde bijdragen waarvan
de betaling nog niet is gedaan
(d.d. februari 2019). Samen met
de bijdragen die in 2019 nog
geworven moeten worden, komt
dit op een bedrag van 361.000
Euro.

BATEN
Reserves en fondsen

154

Geoormerkte baten

140

Ongeoormerkte baten

100

Nog te innen baten

130

Nog te werven baten

231

LASTEN
De lasten voor 2019 volgen de vijf
doelstellingen van Number 5 voor
2019:

LASTEN
Clubhuis Kindontwikkeling

		122

• Clubhuis Kindontwikkeling

Clubhuis Welzijn

		168

Clubhuis Sociale waarden

		132

Booster Fund

		131

Organisatie

		202

Totaal

755		

• Clubhuis Welzijn
• Clubhuis Sociale waarden
• Booster Fund
• Organisatie
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755
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Doordat diverse spelers
en met name ook kinderen
meedachten bij Number 5
zijn we tot verrassende
inzichten gekomen en
hebben we onze eigen
rol duidelijker kunnen
definiëren.
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The
humble
personality
of Number 5
gives me
hope for
refugees in
the Netherlands.

MARIE JOSÉ TIEMSTRA

MOHAMMED TAHA

VOORZITTER
STICHTING ZONNIGE JEUGD

STATUSHOUDER IN NEDERLAND
NA TE ZIJN GEVLUCHT UIT SYRIË

partner en initiator van Clubhuis Kindontwikkeling
en betrokken bij verschillende dialoogsessies

onderdeel van dialoogsessies waarin Nederlandse
professionals en vluchtelingen van elkaar leren
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WE MAKE
THE INVISIBLE
VISIBLE
WHAT’S
VISIBLE CAN
BE ENHANCED
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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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