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Systemische problemen 
vragen om andere oplossingen.

Maar hoe doe ik dat? 
En hoe krijg ik iedereen hierin mee?

Werken aan grote maatschappelijke transities is niet makkelijk. 
Waar veel spelers zijn, is vaak een heftig en versnipperd krachtenveld.

Het vraagt veel van ons als mens en als professional.

Hoe ga je om met weerstand? Hoe kun je mensen helpen om te 
denken vanuit wat wél kan, niet vanuit restricties en barricades? 

En hoe bepaal je wie de juiste bondgenoten zijn 
om samen een grote ambitie te bereiken? 

Juist in de hoeveelheid spelers, perspectieven en expertises schuilen 
creatieve oplossingen. En in de verbinding schuilt duurzame impact.

Dit vraagt om een andere manier van kijken en werken. 
Processen anders ontwerpen en organiseren. Leren vragen en luisteren. 

Dieper ontrafelen wat het echte probleem is. 
Samenwerken in plaats van concurreren.

Jij kunt de regels van het spel veranderen.
Iedereen kan een Game Changer zijn.
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Game Changers Academy

‘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

Game Changers change the game. 

Met meer Game Changers komen we sneller 
tot een duurzame en rechtvaardige samenleving. 

In onze Game Changers Academy helpen we jou 
om als Game Changer de vaardigheden te ontwikkelen 

om het spel te veranderen. 

Wij waarborgen kwaliteit en duurzame impact door 
op meerdere plekken in Nederland als neutraal clubhuis 

te fungeren en Game Changers blijvend te 
activeren en verbinden.
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How to change the game

”Free dialogue may well be one of the most effective ways 
of investigating the crisis which faces society, and indeed 

the whole of human nature and consciousness today.”

- David Bohm

Er is geen vast recept. 

Wel zijn er 5 ingrediënten die in verschillende samenstellingen tot 
systemische verandering kunnen leiden. Ze vormen dan ook de basis van 
onze beproefde Connecting for Impact methodiek die we de afgelopen 5 

jaar hebben toegepast en doorontwikkeld.

Dialoog speelt hierin een centrale rol.

En dus ook de houding, de mindset en het gedrag van de Game Changer.
En bottom-up werken en organiseren. Nieuwsgierig en leergierig zijn. 

Gecommiteerd werken. Chaos omarmen. Elkaar ruimte gunnen. 
Dieper luisteren, durven zwijgen, vragen stellen en meer.

Deze ingrediënten en vaardigheden vormen 
de basis van de Game Changers Academy.
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Modules

We bieden diverse modules aan. Leren gebeurt altijd in diverse en 
verrassende samenstelling. En in samenspraak creëren we 

een programma op maat vanuit de specifieke hulpvraag en context. 

Voorbeelden van modules:

Menselijke overheid
Het is belangrijk om niet in afzondering te leren maar samen mét inwoners. 
De analyse van de kinderopvangtoeslagaffaire en rapport Groningen maken 

dat duidelijk. Deze module is gericht op 
gelijkwaardige samenspraak en dieper luisteren.

Transformatief leiderschap en bestuur
De kernvraag van deze module is hoe non-executive directors in hun rol 
bijdragen aan een radicale transformatie van hun business (en zo aan 

maatschappelijke vraagstukken). In dialoog over motivatie, 
dilemma’s en het vinden van de persoonlijke kracht en 

vaardigheden om het echte verschil te maken.

Duurzame transities
Naarmate duurzaamheidsvraagstukken steeds dringender worden, 
wordt de roep om radicaal andere (systemische) oplossingen luider. 

In deze module gaan we aan de slag met de toenoemende complexiteit 
van die vraagstukken en onderzoeken we de noodzaak om vanuit 

gezamenlijkheid te denken en werken.
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Team

Het Game Changers Academy team bestaat uit energieke, 
ervaren en daadkrachtige trainers. Ieder met eigen achtergrond, 
expertise en drijfveren om bij te dragen aan een rechtvaardige en 

duurzame samenleving. 

Alle trainers worden met zorg en aandacht geselecteerd en 
opgeleid aan de hand van de number 5 foundation kernwaarden:

autonoom, gelijkwaardig, nederig, 
nieuwsgierig en ondernemend.

We nodigen geregeld wisselende en uitzonderlijke 
individuen met unieke kennis en ervaring uit 

voor specifieke Modules.
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number 5 foundation

“Het vraagt om moed om je eigen aannames los te laten en 
echt te luisteren naar wat er speelt bij de mensen waarover een vraagstuk 

gaat. Zij leggen bloot waar het om draait en sporen dus aan om nieuwe 
denkrichtingen te ontwerpen.”

– Laurentien van Oranje

Number 5 foundation werd in 2017 opgericht door 
Constantijn en Laurentien van Oranje. Zij droomden van een verrassend 
huis van dialoog om bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame 

samenleving. Een neutrale plek waar mensen dwars door conventies heen 
kunnen samenwerken aan complexe maatschappelijke vraagstukken en 

problemen. Inmiddels zijn er twee locaties: in Den Haag en Almere.

Onze missie: Connecting for Impact. 

We brengen versnipperde perspectieven en initiatieven samen 
op een aantal thema’s. Altijd met de mensen die de vraagstukken 

of problemen dagelijks ervaren. Of het nu gaat om kinderen in 
armoede, duurzaamheidstransities of (gelijk)waardig herstel 

in de kinderopvangtoeslagaffaire.



“
”Bedankt voor twee 
inspirerende dagen! 

Iedereen was er zeer 
over te spreken. Intussen 

zijn we de uitkomsten 
aan het verwerken tot 

een notitie voor de 
Raad van Bestuur.”

 
 - Irina Vrij-Thomee, Xtra
(module Duurzame transities)
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Contact

Interesse in number 5 foundation 
en de Game Changers Academy?

Benieuwd naar de modules 
of maatwerk voor jouw organisatie?

Stuur ons een mail
impact@numberfive.community

Bekijk onze website
www.numberfive.community

En schrijf je in voor de nieuwsbrief 
door de QR code te scannen!



www.numberfive.community


