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WE ARE A LIVING ROOM OF THE 
INVISIBLE AND UNEXPECTED MANY, 
NOT AN IVORY TOWER OF THE HAPPY FEW.
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De samenwerking met Number 5 Foundation was 
voor mij heel prettig. Ik voelde dat er vanuit oprechte 
nieuwsgierigheid werd geluisterd naar mijn verhaal. 
Er was echt contact en dat maakte dat ik me nu wél 
veilig voelde om mijn persoonlijke verhaal te delen. 
Die veilige benadering is echt bijzonder. Het is precies 
wat ik al die jaren in het onderwijs en de zorg miste: 
een plek waar ik mijn verhaal durfde te vertellen. 
Ik was ook onder de indruk van Buiten de Lijntjes. 
De publicatie vat mijn ervaring goed samen en hij is 
uniek, dit verhaal is nog nooit zo specifiek vanuit het 
perspectief van jongeren zelf belicht. 

Het is heel belangrijk dat Number 5 zich voor de lange 
termijn in het thuiszittersvraagstuk blijft vastbijten. 
Jongeren in kwetsbare posities zijn moeilijk, zo 
niet onmogelijk hoorbaar. Number 5 kan zorgen 
dat zij wel structureel betrokken worden. En het is 
een onafhankelijke speler, in zo’n versnipperd veld. 
Iedereen is hier vanuit een bepaald belang mee bezig, 
dit onderwerp is zo taai en zo politiek gevoelig, maar 
Number 5 is zuiver, heeft geen eigen belang en hoeft 
niet diplomatiek te zijn. Het was voor mij een erg 
positieve ervaring om betrokken te zijn. Dat blijf ik 
graag, ook bij het vervolg.

HELEEN 
ERVARINGSDESKUNDIGE 

Buiten de lijntjes

Een veilige plek
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Wat ik zo ontzettend mooi vind aan Number 5, is dat 
onzichtbare verhalen er zichtbaar worden gemaakt. 

Ik ben een interviewer, ik houd van vragen stellen. 
Die worden in de maatschappij heel vaak niet gesteld, 
en ook niet aan de juiste personen. We hebben de 
neiging te praten over in plaats van met. Maar door 
de vragen te stellen aan mensen over wie het gaat, op 
een gelijkwaardig niveau, krijg je zoveel waardevolle 
informatie. En dat is wat Number 5 doet. Mensen 
zitten vaak vast. Number 5 breekt het systeem open, 
aan de hand van nieuwe perspectieven van mensen 
om wie het echt gaat. Dat drijft mij óók, en daar 
vinden we elkaar.  

Vanuit mijn rol als bestuurslid bij SIRE zet ik me in voor 
het agenderen van het thema kinderarmoede, waar 
Number 5 ook actief aan werkt. Ik heb persoonlijke 
ervaring met het thema. De eenzaamheid die kinderen 
die in armoede leven voelen, is voor mij dus enorm 
invoelbaar. Je wilt als kind voelen dat je er ook bent, 
dat je ertoe doet. Dat het Number 5 team juist die 
kinderen een stem geeft, daar krijg ik kippenvel van.

DIANA MATROOS 
JOURNALIST, PROGRAMMAMAKER & PRESENTATOR 

Werkt met Number 5 samen rond het thema armoede

Onzichtbare verhalen worden zichtbaar
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Corona zet alles op scherp. 
Ongelijkheden in de samenleving 
worden (nog) zichtbaarder. De 
17 VN-werelddoelen staan op 
achterstand. De impact van deze 
tijd tekent ook onze blik op de 
wereld en is bepalend voor ons 
werk in 2021. Dit jaarplan draait 
om de kernvraag die we onszelf 
continu stellen: wat is onze 
onderscheidende rol om écht een 
verschil te kunnen maken? 

2020 begon voor ons opgewekt 
en dynamisch, en met een 
volle lijst missies. Onze 
Valentijnscampagne #Echtcontact 
genereerde veel media-aandacht. 
En bijna dagelijks faciliteerden we 
dialogen, in huis en elders. Toen 
werd het oorverdovend stil. Lichte 
paniek. Wie en wat is Number 5 
zonder fysieke bijeenkomsten? 
We realiseerden ons al snel: onze 
waarde ligt juist in onze diverse 
community, deelbare filosofie 
en methodologie en een hecht, 
wendbaar team met innoveren in 
het bloed. Door meteen nieuwe 
digitale werkvormen te bedenken 
en te ervaren wat wel en niet 
werkt, ontstonden aangescherpte 
procesontwerpen. Nieuwe 

manieren van samenkomen 
helpen samenwerkingsverbanden 
zelfs versnellen, verbreden 
en verdiepen. En met Missing 
Chapter Foundation en Young 
Crowds onder ons dak kunnen we 
nog meer bereiken.

Ook in 2021 blijven we actief in 
crisissituaties én in initiatieven 
gericht op systemische 
vooruitgang. Juist nu is het 
cruciaal dat relevante partijen 
elkaar opzoeken, begrijpen en 
samen problemen oplossen. 
Echte gezamenlijkheid is in 
onze beleving de sleutel voor 
vooruitgang. Dat vraagt om 
versnellen en vertragen. Om de 
moed vinden ambitieus te zijn en 
systemisch te denken. Dus ook 
om te denken vanuit preventie, 
niet alleen remedie. Ik ben onder 
de indruk van zoveel mensen en 
organisaties die er juist nu samen 
de schouders onder zetten. Het is 
niet altijd gemakkelijk. Maar we 
hebben de veerkracht, energie en 
wens om er weer een uitzonderlijk 
jaar te maken. We zien ernaar uit!

Laurentien van Oranje
Directeur-bestuurder 

Number 5 Foundation

Echte gezamenlijkheid is de sleutel
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Number 5 is in 2020 verder 
gegroeid. Niet alleen in het aantal 
activiteiten dat is opgestart, 
maar ook in de aanpak en vorm. 
Het is bewonderingswaardig 
om te zien dat de stichting 
juist in coronatijd de lijn heeft 
kunnen doorzetten die eerder is 
ingezet. Het team heeft kansen 
gegrepen door middel van een 
digitale inhaalslag en innovatie. 
Uiteindelijk blijkt digitalisering ook 
(onverwachte) kansen te bieden 
die in 2021 verder zullen worden 
ingezet en doorontwikkeld. 

Het is mooi om te zien hoe het 
gedachtengoed van Number 
5 steeds meer en intensiever 
geïntegreerd wordt in grote 
maatschappelijke initiatieven in 
Nederland. De rol van Number 
5 is steeds duidelijker geworden. 
Uiteenlopende partijen weten 
de stichting te vinden als 
betrouwbare en kwalitatieve 
samenwerkingspartner op het 
gebied van sociale innovatie. En 
de onmisbare waarde en kracht 
van de dialoog met mensen waar 
het echt om gaat, wordt herkend 
en erkend. 

Vanuit hier ontstaan nieuwe 
wegen naar meerjarenprojecten. 
Dat is zeker in een onzekere 
tijd als deze niet gemakkelijk. 
Maar het gaat helpen om de 
stichting nog duurzamer te 
maken, personele bezetting te 
organiseren, korte termijndruk te 
verminderen en nog meer impact 
te kunnen maken. Vanuit onze 
toezichthoudende rol blijven we 
ervoor waken dat die lange(re) 
termijn in ogenschouw wordt 
genomen. We zijn blij met het 
groeiende aantal donateurs 
dat met vrije bijdragen ruimte 
biedt om eigen initiatieven op 
te starten, en daarmee ook het 
vertrouwen uitspreekt in het 
bestaansrecht van Number 5 
Foundation.

Voor 2021 staan al zeer veel 
belangrijke activiteiten op de 
planning, die voortborduren op 
de ontwikkelingen van 2020. 
Hopelijk kunnen die zowel in het 
huis als digitaal plaatsvinden.

Wij zien het jaar 2021 met veel 
vertrouwen tegemoet.

Jolien Wiesenhaan
Voorzitter Raad van Toezicht 

Number 5 Foundation

De waarde van dialoog wordt erkend
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Onze aarde, sociale cohesie en 
fundamentele waarden zoals 
vrijheid en gelijkheid staan  
onder druk. 

De 17 werelddoelen van de 
Verenigde Naties – Sustainable 
Development Goals (SDGs) – zijn 
mondiale doelstellingen om 
samenlevingen optimaal vorm 
te geven. Ze vormen ook onze 
context.

We willen bijdragen aan  
transities op deze gebieden. 

COVID-19 zet alles op scherp. 
Sociaaleconomische ongelijkheid 
neemt in rap tempo toe. Het 
welzijn van mensen wankelt. En 
de focus op gezondheid dreigt 
van duurzaamheidsambities een 
lagere prioriteit te maken. In deze 
crisis ligt een korte termijnaanpak 
op de loer. Terwijl de noodzaak 
van systemische veranderingen 
urgenter is dan ooit.

Dit is hét moment om grote 
vraagstukken samen structureel 
anders aan te pakken.

CONTEXT
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VOOR EEN DUURZAME, INCLUSIEVE EN 
RECHTVAARDIGE SAMENLEVING MOETEN WE 

SOCIALE INNOVATIE 
ANDERS ORGANISEREN

Circulair     
is de norm

Menselijke behoeften 
staan centraal

Te veel mensen worden 
niet gehoord, waardoor 

ze bungelen.

Natuurlijke bronnen 
worden onomkeerbaar 

uitgeput. 

Slechts een selecte groep 
plukt de vruchten van 
vernieuwing en groei.

Gelijkwaardigheid is 
het uitgangspunt
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OORSPRONG
Number 5 werd in 2017 opgericht 
door Constantijn en Laurentien 
van Oranje, vanuit hun wens om 
bij te dragen aan een inclusieve, 
rechtvaardige en duurzame 
samenleving. Ze maken zich 
zorgen over de groeiende 
afstand tussen verschillende 
groepen. Hun droom was een 
onafhankelijke plek waar mensen 
van alle achtergronden zich dwars 
door conventies heen vrij voelen 
om samen groter te denken. En 
om de creatieve ruimte te zoeken 
om zó samen te werken dat 
problemen ook écht (systemisch) 
worden opgelost. 

Daarom brengt Number 5 alle 
perspectieven en versnipperde 
initiatieven in ongebruikelijke 
samenstelling en vanuit 
gelijkwaardigheid bijeen. 

De oprichters waken erover dat 
de methodologie steeds verder 
wordt ontwikkeld en verspreid, 
zonder de waarachtigheid van de 
oorsprong te verliezen.

TEAM
Number 5 bestaat uit een bont 
gezelschap van professionals, 
stagiairs, vrijwilligers, 
ervaringsdeskundigen    
en andere experts. 

We zijn allemaal op onze 
eigen manier gedreven om 
de samenleving beter te 
maken. Dit doen we met hart 
voor mensen, en door het 
aanpakken van hardnekkige 
maatschappelijke problemen. 
Met de grote verscheidenheid 
aan achtergronden, leeftijden 
en vakgebieden ontsluiten we 
uiteenlopende netwerken. 

Dankzij de open manier van 
samenwerking binnen en buiten 
Number 5 houden we elkaar 
scherp. Bouwen we écht voort 
op elkaars krachten en 
eigen(aardig)heden. Durven 
we te leren als personen en 
van daaruit ons werk steeds te 
verrijken. En hebben we ook 
gewoon heel veel plezier in wat 
we samen ondernemen.

WIE WE ZIJN
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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

Nieuwsgierigheid

Bescheidenheid

Gelijkwaardigheid

Actiegerichtheid

Bereidheid om vrij van 
ego, gebaande paden en 
eigenbelang te bedenken 

wat echt nodig is.

Oprechte interesse 
in anderen en hun 

onverwachte inzichten.

Kritische reflectie 
op eigen opstelling, 
aannames en rol.

Wederzijds respect en 
waardering voor diverse 

perspectieven.

Voorwaartse houding ten 
dienste van heldere stappen 

en concrete uitkomsten.
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WAAR WE VOOR STAAN
ONZE VISIE
Wij geloven dat een inclusieve, 
rechtvaardige en duurzame 
samenleving mogelijk is. 

Het vraagt erom dat grote 
vraagstukken worden aangepakt 
vanuit samenwerking tussen 
uiteenlopende spelers, binnen 
en buiten bestaande systemen. 
Van ervaringsdeskundigen 
tot beleidsmakers. Van 
filantropen tot bedrijfsleven. 
Van uitvoeringsorganisaties tot 
wetenschappers. En iedereen 
ertussenin.

Wij geloven erin dat vraagstukken 
pas écht structureel worden 
opgelost als mensen leren 
luisteren naar degenen om 
wie het gaat, en durven 
kijken en handelen vanuit 
gemeenschappelijk belang. 

I left
my ego and my pride



ONZE MISSIE
Connecting for impact: 
met onze filosofie en 
methodologie voor sociale 
innovatie begeleiden we de 
transitie van versnipperde 
inspanningen naar een 
gezamenlijke aanpak die 
problemen ook écht   
gaat oplossen.
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HOE WE WERKEN

We initiëren
Als we wakker liggen van een maatschappelijk 
probleem dat muurvast lijkt te zitten, 
beginnen we zélf alvast met lopen om 
ook anderen in beweging te krijgen.

We bouwen
Als spelers beter willen samenwerken, faciliteren  
we hun proces en helpen we ze met de ontwikkeling  
van een gedeelde theory of change, ketenaanpak  
en/of een gezamenlijk actieplan.

We verrijken
Als een aanpak perspectieven mist – met name 
van de mensen om wie het gaat – zetten we onze 
diverse netwerken in om dat te veranderen en 
helpen we met verbinden, luisteren en vertalen.

ROLLEN
Voor we aan de slag gaan, wegen we zorgvuldig af of een 
vraagstuk inhoudelijk past bij onze visie en missie, of het 
bijdraagt aan de SDGs en of we vanuit onze onafhankelijke 
positie een rol kunnen spelen. Of het nu is op initiatief van 
onszelf of anderen, we committeren ons vanuit de overtuiging 
dat een gezamenlijk proces daadwerkelijk tot impact leidt. Dit 
blijven we gedurende het proces toetsen.
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METHODOLOGIE
Met onze Connecting for 
Impact-methodologie voor 
sociale innovatie bouwen we 
missie-gedreven allianties en 
samenwerkingsverbanden. 
We brengen alle nodige 
gezichtspunten bij elkaar en 
helpen spelers “in dezelfde film 
te komen”. Dit doen we via een 
gedegen én dynamisch co-creatie 
proces dat bestaat uit vijf stappen 
die soms om vertraging vragen, 
soms om snelheid. 

We bewaken de grote lijnen van 
het proces, duiken in de inhoud 
en hebben aandacht voor details. 
De stappen worden zorgvuldig, 
maar niet lineair gezet. Zo 
ontstaat gedeeld eigenaarschap 
van de probleemstelling, 
doelstellingen én de weg 
ernaartoe. En zo tellen individuele 
inspanningen op tot gezamenlijke 
oplossingen. 

Onze aanpak is vanuit jarenlange 
ervaring ontwikkeld. Elke stap 
van het proces zetten we op 
basis van gelijkwaardige en 
niet-vrijblijvende dialoog. We 
stellen de fundamentele, vaak 
ongemakkelijke vragen en horen 
wat er tussen de regels door 
gezegd en niet gezegd wordt. 
Iedere dialoog vraagt om een 
eigen structuur die genoeg ruimte 
laat voor verrassende wendingen. 
Zo ontstaat een veilige sfeer 
waarin mensen zich durven te 
uiten.
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1. Scope the field
In kaart brengen van    
de huidige situatie.

Wat is de huidige aanpak? 
Waarom is verandering nodig? 
Is er versnippering of juist 
eenduidigheid? Waar liggen 
obstakels en kansen?

2. Unravel the essence
Transparant maken van 
behoeften, blinde vlekken   
en rode vlaggen.

Wat is ieders probleemdefinitie? 
Welk perspectief mist nog? 
Wat zijn ieders individuele 
belangen? Is er bereidheid om 
vanuit gezamenlijkheid groter te 
denken?

3. Design shared ambitions
Ontwerpen van een 
verandertheorie (theory of 
change).

Wat zijn de randvoorwaarden van 
succes? Wat is de gezamenlijke 
missie op korte en lange 
termijn? Hoe komen we tot een 
gezamenlijke aanpak? Wie heeft 
welke rol?

4. Keep moving 
Aan de slag aan de hand   
van het actieplan.

Wat doe je alleen, wat samen? 
Wat is ervoor nodig om de 
beweging steeds groter te maken? 
Hoe blijft de gezamenlijke energie 
gaande?

5. Ensure sustained impact
Structureren, evalueren en 
aanpassen.

Hoe wordt voortgang 
bijgehouden? Hoe wordt de 
innovatie bestendigd? Zijn er 
tussentijdse ontwikkelingen om 
op in te spelen?

19



REAL DIALOGUE IS WHERE 
TWO OR MORE PEOPLE 
BECOME WILLING TO 
SUSPEND THEIR CERTAINTY 
IN EACH OTHER’S PRESENCE.
// DAVID BOHM





RESULTATEN 2020
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GEVOEL VAN URGENTIE
Deze ongekende tijd versterkt 
ons gevoel van urgentie om ons 
in te zetten voor individuen en 
vraagstukken. Bestaande en 
nieuwe kwetsbaarheden werden 
in 2020 pijnlijk zichtbaar. Waar 
mogelijk gaven we ondersteuning 
aan mensen in onze diverse 
community. Ons eigen team 
stond op scherp. We speelden in 
op nieuwe urgente situaties en 
hielden koers waar mogelijk en 
gepast. 

HOOGTEPUNTEN
Door snel te schakelen, leerden 
we dat onze methodologie ook 
in een digitale omgeving tot zijn 
recht komt en nieuwe kansen 
van verbinding en verdieping 
ontsluit. Lopende processen 
werden aangepast aan de steeds 
veranderende realiteit. We 
ontwikkelden nieuwe werkvormen 
zodat onze dialogen het gevoel 
van openheid, veiligheid en 
energie ook digitaal behielden. 
Deze innovatie blijkt onze 
processen zodanig te verrijken dat 
digitale dialogen onderdeel zullen 
blijven van onze methodologie. 

Hier volgt een indruk van de 
verscheidenheid aan activiteiten 
die we in 2020 ondernamen, 
van campagne tot alliantie en 
beweging tot publicatie.
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DOORBRAAKAANPAK 
DEMOCRATIE & 
JONGEREN   
Waarom? | De Staatscommissie 
parlementair stelsel concludeerde 
in december 2018 dat jongeren 
zich te weinig gehoord en 
vertegenwoordigd voelen. In 
reactie kondigde het kabinet 
aan samen met jongeren een 
vorm van jongereninspraak te 
ontwikkelen. We werden door 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken uitgenodigd mee te dingen 
in een aanbesteding om dit 
proces vanuit onafhankelijkheid te 
ontwikkelen en begeleiden.

Wat? | Vanaf juli zijn we 
gaan bouwen aan een brede 
beweging die voortborduurt op 
bestaande jongereninitiatieven 
en bestuurlijke interesse in niet-
vrijblijvende jongerenparticipatie.  

     
    
 
We verrijkten de initiële opdracht 
inhoudelijk door te werken vanuit 
een drieluik:

1) een vernieuwend en 
grootschalig onderzoek over de 
beleving van democratie, door 
jongeren en bestuurders. 

2) het uitdenken van verschillende 
vormen van inspraak, samen 
met kinderen, jongeren, 
beleidsmakers en bestuurders.

3) het optekenen van dit 
participatieve proces zelf. De 
uitkomsten worden in maart 2021 
gepresenteerd.

juli
2020



februari
2020

decermber
2020

#ECHTCONTACT
Waarom? | Op Valentijnsdag 
vieren we aandacht voor elkaar. 
In de digitale samenleving 
staat die onder druk. De een is 
geïsoleerd door te weinig (online) 
verbinding, de ander heeft juist 
stress van te veel contact(en) en 
weer een ander schreeuwt om 
écht contact. 

Wat? | Een landelijke Valentijns-
campagne op allerlei plekken 
agendeerde het belang en de 
urgentie van écht contact in 
de digitale samenleving. Het 
eerste hybride #Echtcontact 
huiskamergesprek stond in het 

teken van de Internationale Dag 
voor mensen met een beperking 
op 3 december. 

Later die maand lanceerden we 
#Echtcontact in donkere dagen. 
Allerlei initiatieven van partners 
werden zichtbaar via het online 
platform #Echtcontact. In 2021 
blijven we deze succesvolle 
campagne in verschillende 
vormen en op geschikte 
momenten invulling geven – om 
het belang van digitale balans en 
écht contact te agenderen.

24
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ALLEMAAL DIGITAAL 
Waarom? | De coronacrisis 
maakte de digitale ongelijkheid 
van toegang, vaardigheden 
en hulp schrijnend zichtbaar. 
Tienduizenden kinderen en 
volwassenen in kwetsbare 
situaties dreigden uitgesloten te 
worden van contact met hun klas, 
werk, dagbesteding, familie of 
andere dierbaren. 

Wat? | Met de Alliantie Digitaal 
Samenleven (ons initiatief, 
samen met het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
VodafoneZiggo in 2019) kwamen 
we snel in actie. Met NLDigital 
startten we de landelijke actie 
Allemaal Digitaal. Zo’n 6000 
mensen ontvingen een 

laptop of tablet; OCW doneerde 
15.000 apparaten aan scholen en 
vele initiatieven vonden elkaar. 
Tientallen partners zorgden voor 
de verspreiding van de apparaten 
en hielpen mensen in het gebruik. 
Bijzondere ervaringen van 
ontvangers werden vastgelegd in 
de publicatie De digitale drempels 
van inclusie. Allemaal Digitaal 
wordt in 2021 voorgezet. 

Samen met SeniorWeb, Nationaal 
Ouderenfonds, Koninklijke 
Bibliotheek, VodafoneZiggo 
en ContactCare startten we 
de DigiHulplijn, een gratis 
telefoonnummer voor digi-
vragen.

maart
2020



26

BUITEN DE LIJNTJES 
Het thuiszittersvraagstuk door de 
ogen van kinderen en jongeren 
zélf.

Waarom? | Er wordt al jaren door 
allerlei partijen gewerkt aan het 
vraagstuk rondom kinderen en 
jongeren die om uiteenlopende 
redenen tussen wal en schip 
vallen in het onderwijs. Dit 
‘thuiszittersvraagstuk’ is complex 
en taai. Kinderen en jongeren 
zelf werden nauwelijks gehoord, 
terwijl juist zij de systemische 
mankementen kunnen 
blootleggen en daarmee dus 
ruimte creëren voor oplossingen 
die in de praktijk ook echt werken.

Wat? | We publiceerden Buiten 
de Lijntjes als instrument om 
de impasse te doorbreken en 
het versnipperde veld samen te 
brengen vanuit de inzichten van 
kinderen en jongeren zelf. 

We organiseerden meerdere 
digitale sessies met alle andere 
belangrijke spelers rond het 
thuiszittersvraagstuk – van 
maatschappelijke initiatieven 
tot kennisinstellingen, 
van wetenschappers tot 
ervaringsdeskundigen, van 
gemeenten en ministeries tot 
scholen en zorginstellingen. 
Zo ontstond een diverse 
gemeenschap van (onverwachte) 
experts. In 2021 gaan we met 
partners en de overheid werken 
aan een structurele oplossing 
van het thuiszittersvraagstuk, 
vanuit een sterke overtuiging 
dat het anders moet én kan. De 
perspectieven van kinderen en 
jongeren blijven daarin centraal 
staan.

november
2020



• Digitale ongelijkheid 
(inclusie en balans)

• Energietransitie 

•  Illegale handel in 
bedreigde dieren

•  Inclusie en diversiteit 

•  Jongeren in de knel

•  Jongereninspraak

•  Jongeren met een 
chronische aandoening

•  Kinderarmoede

•  Kinderrechten

•  Metabole ziekten 

•  Migratie

•  Onderwijsvernieuwing

•  Samenwerking 
filantropie & overheid 

•  Samenwerking 
maatjesinitiatieven

•  Schuldenpreventie

•  Taalontwikkeling in de 
eerste levensjaren

•  Thuiszittersvraagstuk

•  Uitwisseling 
internationale 
mensenrechtenactivisten 

•  Welzijn van kinderen en 
jongeren in tijden van 
COVID-19

THEMA’S 
 IN HET UITZONDERLIJKE JAAR 2020 

WERKTEN WE AAN DEZE THEMA’S 
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28 live dialogen
vóór corona, waarvan 

negen buiten Number 5

27 verrassende ruimtes onder één dak 
(Elke week een grote of kleine, geplande of 
spontane metamorfose in 1 van de kamers)

Open dialoog over 
19 verschillende  

thema’s

28

?
... !

2020 IN GETALLEN

Gemiddeld elke drie 
werkdagen een dialoog

Van 2 tot meer dan 100 deelnemers per dialoog 
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2500 mensen 
deelden unieke 
perspectieven 
en ervaringen. 

x10

59 digitale 
dialogen

153 digitale 
koffiemomenten

honderden 
zoom-uren

te veel 
zituren

...zeker 100x
‘Je staat op mute’...

...ontelbaar veel
gestolen Digestives.

140 gemiste 
bananencakes...



Wat we altijd zien, is dat jongeren tegen het systeem 
vechten: je moet je voet tussen de deur zien te 
krijgen. Wat Number 5 goed kan, is die deur openen, 
iedereen aan tafel zetten en gelijkwaardigheid creëren. 
Wat het probleem ook is, Number 5 begint bij de 
probleemdefinitie met iedereen die geraakt wordt 
door probleem en proces. Waar moeten we het over 
hebben? Wat is de definitie eigenlijk? 

Het hele systeem wordt in één ruimte samengebracht, 
waardoor geen stap wordt overgeslagen. Normaal 
ga je aan de slag met z’n allen. Dan neem je vaak al 
een afslag zonder dat je het doorhebt. Nu zie je dat 
iedereen dezelfde kant op gaat en ontstaat er energie 
om het grote probleem samen behapbaar te maken. 
Dit maakt de aanpak uniek, effectief en anders dan 
andere. Het gaat echt om het aangaan van dialoog. 
Hierdoor kunnen jongeren vertellen wat ze ergens 
van vinden, in plaats van vechten voor een plekje aan 
tafel. Number 5 en de NJR zijn een goede combinatie. 
We mogen trots zijn op wat we hebben gepresteerd, 
en ik kijk uit naar toekomstige samenwerking. Ook 
wil ik mijn complimenten geven over hoe Number 
5 schakelde van fysiek naar online. De veilige sfeer 
en kwetsbaarheid van de open gesprekken zijn er in 
de online omgeving nog steeds. Het proces gaat zo 
gewoon door.

MAURICE KNIJNENBURG 
VOORZITTER NATIONALE JEUGDRAAD 

EN SER JONGERENPLATFORM 

IEDEREEN AAN TAFEL, OOK ONLINE
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Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 
vertegenwoordigt alle één miljoen middelbare 
scholieren in allerlei maatschappelijke vraagstukken. 
Toch zijn er kinderen en jongeren die tussen alle 
kiertjes vallen. Soms ook in die van het LAKS. Het 
was daarom heel waardevol om dankzij Number 
5 Foundation de verhalen te kunnen horen van de 
mensen waar iedereen het over heeft, maar niet méé 
spreekt: thuiszitters. We willen thuiszitters niet als 
probleemgevallen zien. Zij wijzen juist op de noodzaak 
om nóg beter te gaan luisteren naar leerlingen zelf. 
Om tot goede oplossingen te komen is het nodig dat 
alle lagen rondom de leerlingen – ouders, docenten, 
schoolleiders, et cetera – leren denken en handelen 
vanuit het belang van de kinderen en jongeren. 

Number 5 weet al die lagen te verbinden en ons te 
helpen focus te vinden op waar het écht om gaat. 
Pas dan kun je samen stapjes gaan zetten. Aangezien 
er zoveel belangen, thema’s en raakvlakken zijn, 
helpt het als spelers worden geholpen de nodige 
dwarsverbanden te leggen. Het was heel bijzonder 
om te zien hoeveel mensen uit het onderwijsveld door 
Number 5 zijn verbonden. We hopen voor 2021 dat 
het thuiszittersvraagstuk de volledige aandacht krijgt 
die het nodig heeft. Tenslotte hopen we dat er écht 
geluisterd wordt naar wat leerlingen zelf aangeven 
belangrijk te vinden.

BESTUUR LAKS 
LANDELIJK AKTIE KOMITEE SCHOLIEREN

DWARSVERBANDEN EN ECHT LUISTEREN
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Number 5 bestaat dankzij de 
energie, tijd, kennis, openheid, 
hulpvragen en het vertrouwen 
van heel veel verschillende 
mensen en organisaties. Dát is 
wat ons iedere dag motiveert. 

Hiernaast de mensen en 
organisaties die in 2020 een 
buitengewone rol hebben 
gespeeld in wie we zijn, hoe 
we werken en wat we samen 
bereiken. Het afgelopen 
jaar vroeg veel van ieders 
wendbaarheid en weerbaarheid. 
Het belang van (h)echte 
samenwerking werd nog 
zichtbaarder. 

Onze dank is groot!

MENSEN

Alex   Ali   Andra   Anne   Anke   Bas   Bob   
Borhene   Buiten de Lijntjes jongeren 
en columnisten   Cara   Cevin   Chantal   
Charifa   Chrisje   Coen   Desiree   Diana   
Diane   Dick   Diederik   Edgar   Edwin   
Eline   Eric   Esther   Femke   Frank   
Florian   Gabriel   Gerben   Giuseppe   
Godfrey   Greet   Guus   Harold   Hannah   
Hedy   Heleen   Hugo   Imad   Ingrid   Jaap   
JaapJan   Jan Bouke   Jamielee   Jantien   
Jasper   Jeroen   John   Jolien   Joop   
Jorick   Koen   Lara   Lars   Laurens 
Jan   Lea   Leonard   Lisa    Lotte   Maaike   
Maarten   Madelon   Mannus   Marc   
Marcel   Margreet   Margrite   Marloes   
Matthijs   Maurice   Max   Mayra   Merlijn   
Mikkel   Monica   Monique   Morris   Nabil   
Noor   Nora   Nur   Patrick   Pieter   Pim   
Raymond   Razan   Rick   Rob   Rolf   
Rokhaya   Ruben   Saber   Saed   Sander   
Seweta   Siep   Stefania   Steven   Suzanne   
Taco   Terry   Thierry   Thomas   Tim   
Ton   Wolf   Zoe   en alle anderen die 
belangrijk voor ons zijn.

PARTNERS
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ORGANISATIES

• ABN Amro Foundation 

• ACVZ 

• AFAS Foundation

• Alliantie Digitaal  
Samenleving partners 

• Beeld & Geluid

• FNO

• Fonds 1818 

• Hivos

• Holland Dance Festival 

• JongPIT

• KidsRights

• LAKS

• Rijksuniversiteit Leiden

• Lezen & Schrijven

• Metakids

• Ministeries van   
BZK, J&V, OCW, VWS

• NJI

• NJR

• OESO

• Oudervereniging Balans

• Ouwehands Zoo Foundation 

• Prins Bernhard Cultuur Fonds

• SIRE

• Social Finance NL

• Starsound

• Stichting Zonnige Jeugd

• Theater Babel Rotterdam

• Tilburg University

• Triodos Foundation 

• VodafoneZiggo

• Unesco

• Unicef

• UMD

• Vereniging Nederlandse 
Gemeenten

• Yidan Foundation

• ZonMw

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 IS WHAT 
WE ALL MAKE OF IT.



35

1. Een onverwachte gemeenschap 

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

WAT CREËREN WE SAMEN? 

2. Systemische oplossingen

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

3. 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.     



WHEN WE CHANGE OUR PERSPECTIVES  
THE INVISIBLE BECOMES VISIBLE
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STRATEGIE 2021
AMBITIES
Naast het werken aan concrete 
projecten zijn dit onze drie 
overkoepelende ambities  
voor dit jaar: 

• Zoveel mogelijk bestuurders 
en beleidsmakers ervaren dat 
gelijkwaardige dialoog met 
mensen om wie een vraagstuk 
draait cruciaal is.

• Bestendiging en verrijking van 
onze diverse community van 
mensen en organisaties. 

• De onderscheidende 
waarde van onze filosofie 
en methodologie wordt 
breed omarmd in het drukke 
maatschappelijke speelveld. 

DOELSTELLINGEN
In 2021 werken we aan drie 
doelstellingen die nauw met 
elkaar verbonden zijn. Ze zorgen 
voor samenhang tussen onze 
missies en projecten en geven 
structuur aan onze activiteiten. 
En ze leggen de basis voor 
thematische dwarsverbanden 
en mogelijkheden voor 
samenwerking, juist ook in 
minder voor de hand liggende 
combinaties.  
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AANJAGEN EN VERANKEREN 
VAN PARTICIPATIE

INNOVEREN EN 
UITPROBEREN

1
2
3

AANPAKKEN VAN 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
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We bijten ons vast in een 
aantal grote maatschappelijke 
vraagstukken die een 
systemische aanpak nodig 
hebben. Ze vragen allemaal 
om samenwerkingsverbanden 
en commitment voor de lange 
termijn, en krijgen via concrete 
projecten invulling: 

VERSTERKEN VAN  
HET ONDERWIJS 

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

// TAALSCHATTEN //////////////
Missie | Taalvaardig naar   
de basisschool

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, en 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 die 
taalontwikkeling.

Rol Number 5 | We creëren vraag 
naar de missie van Taalschatten 
door heel Nederland te activeren. 
We implementeren samen met 
Stichting Lezen & Schrijven en 
Tilburg University een systemische 
aanpak met alle kernspelers, 
die ertoe moet leiden dat alle 
ouders kennis hebben van het 
belang van praten met hun 
kind vanaf de zwangerschap, 

11 AANPAKKEN VAN 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
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zodat alle vierjarigen in 2026 
hun school starten met de 
juiste taalvaardigheden. We 
starten een wetenschappelijke 
ecosysteem-pilot en 
ontwikkelen een landelijke 
communicatiecampagne. 

// THUISZITTERSVRAAGSTUK ////
Missie | Goed onderwijs voor alle 
kinderen

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

Rol Number 5 | We gaan met 
partners en de overheid werken 
aan een structurele oplossing 
van het thuiszittersvraagstuk. 

Naar aanleiding van de 
activiteiten in 2020 – die leidden 
tot onze bundeling Buiten 
de lijntjes – zetten we onder 
meer de volgende stappen: 
we activeren de spelers aan 
de hand van de inzichten uit 
het onderzoek, identificeren 
concrete vervolgactiviteiten en 
ontwikkelen in co-creatie een 
herkenningswijzer. 

// HIGH 5 & KIDSKRACHT ///////
Missie | Fundamentele 
onderwijsinnovatie via kind- en 
jongerenparticipatie

Probleem | Onderwijsverande-
raars worstelen met de vraag wat 
en hoe kinderen moeten leren 
om succesvolle en gelukkige 
burgers te worden. Kinderen 
worden doorgaans vergeten als 
dé experts en bondgenoten in 
onderwijsinnovatie. Onderwijs-
vernieuwers moeten ook 
structureel gaan leren luisteren 
naar kinderen en jongeren zelf.
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Rol Number 5 | Samen met 
Missing Chapter bouwen 
we verder aan een lerende 
community van mensen binnen 
en buiten het onderwijs. We 
helpen hen via open, inspirerende 
en verdiepende dialoog om 
kind- en jongerenparticipatie in 
de praktijk toe te passen. Zodat 
ze het echt internaliseren en 
omzetten in de juiste (besluit-
vormings)processen en praktijken. 
We delen onze ervaring en kennis, 
ook op basis van goede 
internationale voorbeelden 
die laten zien wat het oplevert 
als kinderen serieus worden 
genomen als bondgenoten. 

VERHOGEN   
VAN WELZIJN

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.

// ALLIANTIE DIGITAAL //////////
SAMENLEVEN /////////////////
Missie | Digitale inclusie en balans

Probleem | De digitale 
samenleving leidt tot grote 
kloven in digitale toegang en 
vaardigheden. Echt contact staat 
zwaar onder druk, met grote 
gevolgen. De roep om meer 
inclusie en een nieuwe sociale 
norm rondom digitaal gebruik 
wordt steeds luider.
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Rol Number 5 | Samen met 
Beeld & Geluid jagen we Alliantie 
Digitaal Samenleven aan om heel 
Nederland in beweging te krijgen 
op de verschillende onderwerpen. 
We zijn mede-hoeder van het 
actieplan en ontwikkelaar 
van creatieve (communicatie)
concepten. 

// METABOLE ZIEKTEN //////////
COMMUNITY //////////////////
Missie | Strijd tegen   
metabole ziekten

Probleem | Metabole ziekten 
zijn enkele 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. 

Rol Number 5 | Samenwerking 
helpt versnippering structureel te 
verminderen, met behoud van de 
eigenheid van iedere organisatie. 
We werken met United for 
Metabolic Diseases (UMD), 
ervaringsdeskundigen, Stichting 
Metakids en andere relevante 
spelers om een duurzame 
gezamenlijke aanpak tot stand te 
brengen.

// FNO ///////////////////////
Missie | Samenwerking 
chronische aandoeningen

Probleem | In Nederland leven 
zo’n 1.2 miljoen jongeren met 
een chronische aandoening. Dit 
groeiende probleem heeft grote 
gevolgen voor individuen en de 
hele samenleving.

Rol Number 5 | We ondersteunen 
het programma FNO Zorg voor 
Kansen, dat als doel heeft 
de komende vier jaar een 
substantiële impuls te geven aan 
de situatie van jongeren, meer 
bewustzijn te creëren binnen 
organisaties en het vraagstuk 
breed te agenderen. We werken 
samen met FNO en haar partners 
aan synergie en structurele 
samenwerking tussen spelers, 
zodat initiatieven en oplossingen 
geborgd worden.
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VERGROTEN VAN 
SOCIALE COHESIE 

Sociale cohesie is randvoorwaarde 
voor een vreedzame en houdbare 
samenleving waarin mensen 
solidair zijn en naar elkaar 
omkijken. Sociaaleconomische 
ongelijkheid en een gevoel van 
verbondenheid 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.

// KINDERARMOEDE ///////////
Missie | Structurele aanpak  
van kinderarmoede

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

Rol Number 5 | We verzilveren 
momentum en helpen vanuit 
onafhankelijkheid om een 
gezamenlijk actieplan te 
ontwikkelen. Vanuit verbinding 
van bestaande initiatieven 
zullen we helpen agenderen en 
gezamenlijke impact vergroten. 
Hierin brengen we kinderen, 
jongeren, overheden, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties 
en fondsen samen. We werken in 
feite al jaren aan dit vraagstuk; 
AFAS Foundation stelt ons in staat 
om hier nu structureler mee aan 
de slag te gaan.
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// MIGRATIE EN JONGEREN ///
Missie | Bewustzijn   
over migratie

Probleem | Migratie is een 
realiteit van alle tijden. Daar 
is in veel samenlevingen, 
ook in Nederland, weinig 
bewustzijn en kennis over. Ook 
kinderen en jongeren hebben 
hier mee te maken, nu en 
in de toekomst. Het thema 
heeft duidelijke raakvlakken 
met burgerschapsonderwijs. 
Maar om het thema migratie 
daadwerkelijk te kunnen vatten, 
is het belangrijk dat informatie 
aansluit op de belevingswereld 
van kinderen en jongeren. 

Rol Number 5 | We brengen 
partijen samen en co-creëren 
een (onderwijs)aanpak samen 
met kinderen en jongeren. 

We bouwen ons oorspronkelijke 
Freezone-programma uit 
dat (jonge) internationale 
vernieuwers verbindt met  
relevante spelers in  
Nederland.

WE GATHER TO 
SOLVE PROBLEMS 

WE CANNOT SOLVE 
ON OUR OWN 

// PRIYA PARKER
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We zijn er diep van overtuigd 
dat systemische en duurzame 
oplossingen voor vastzittende 
vraagstukken alleen kunnen 
worden ontwikkeld in 
samenwerking met mensen 
op wie ze van toepassing zijn. 
Juist verschillende menselijke 
behoeften, perspectieven en 
ervaringen leggen – naast 
denkfouten en blinde vlekken – 
ook systemische mankementen 
én oplossingen bloot. 

Door menselijke inzichten via 
gelijkwaardige dialoog actief 
op te zoeken en mee te wegen, 
wordt de aanpak effectief. We 
gaan dit jaar de noodzaak en 
waarde van dit gedachtegoed en 
deze aanpak stevig agenderen, en 
partijen inspireren en helpen om 
dit te omarmen en toe te passen 
in de praktijk. 

We willen een podium creëren 
voor mensen die meestal 
niet worden gezien en 
gehoord in beleidsvorming en 
besluitvorming, laat staan dat ze 
écht serieus worden genomen. 

We zetten onze onafhankelijkheid 
en diverse gemeenschap in 
om vanuit dit gedachtegoed 
samenwerking tussen bestaande 
initiatieven en onverwachte 
bondgenoten te stimuleren.  

// JONGERENPARTICIPATIE //////
Missie | Structurele en 
kwalitatieve inspraak van 
kinderen en jongeren

Probleem | Jongeren (±10+) 
voelen zich te weinig gehoord 
en serieus genomen; in de 
politiek, maar ook in specifieke 
contexten zoals onderwijs en 
welzijn. Mede door de huidige 
COVID-19 crisis staat hun mentale 
gezondheid onder druk. De stem 
van jongeren zelf is onontbeerlijk 
om tot werkbare en structurele 
oplossingen te komen. 

Rol Number 5 | Wij helpen 
verder te bouwen aan 
de brede beweging rond 
jongerenparticipatie, lokaal en 
landelijk. Hiermee versterken 

22AANJAGEN EN VERANKEREN 
VAN PARTICIPATIE
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we samenwerking tussen 
partijen en bewustzijn van 
de waarde van jongeren als 
gelijkwaardige gesprekspartners. 
In maart publiceren we onze 
formele bevindingen uit het 
Democratie & Jongeren project 
in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
Daarna blijven we samenwerken 
met een bont gezelschap van 
kinderen, jongeren, gemeenten, 
ministeries, ZonMw, FNO, 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven. Om zo sámen de missie 
te bereiken.

// MENSELIJKE MAAT IN //////
(OVERHEIDS)DIENSTVERLENING
Missie | Structurele hulp voor 
mensen in kwetsbare posities

Probleem | De meest kwetsbare 
mensen in onze samenleving 
zijn doorgaans op verschillende 
manieren in contact met de 
overheid. De overheid slaagt 
er vaak onvoldoende in hen 

integraal en op maat te 
ondersteunen. Dienstverlening is 
versnipperd en vindt soms plaats 
in lange ketens waarin mensen 
dreigen te verdwalen. Hierdoor 
worden hun problemen niet 
alleen niet opgelost, regelmatig 
worden ze zelfs erger. 

Rol Number 5 | Het is nodig 
om toe te werken naar een 
echte doorbraakaanpak voor 
de meest kwetsbare burgers. 
De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) zocht daarvoor 
de samenwerking met Number 5 
als onafhankelijke speler, om te 
werken aan een doorbraakaanpak 
samen met de meest kwetsbare 
burgers. Via een reeks dialogen 
brengen we bestuurders en 
burgers bijeen, om zo tot de kern 
van de behoeften, problemen 
en oplossingen te komen. 
Cruciaal om te ontdekken wat 
echt helpt en wat niet, en hoe 
dienstverlening dus ingericht 
moet worden. 
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// DE KRACHT VAN /////////////
ERVARINGSKUNDIGEN //////////

Missie | Inzichten van 
ervaringsdeskundigen als 
gelijkwaardige stem

Probleem | Nog te vaak worden 
interventies en initiatieven 
bedacht zonder de inzichten 
van ervaringsdeskundigen 
als uitgangspunt te nemen. 
Onderzoeksvragen worden 
doorgaans geformuleerd op 
basis van wetenschappelijke 
kennis, terwijl ervaringen vanuit 
mensen zelf die vragen juist 
kunnen helpen ontwikkelen 
en aanscherpen. Ook 
beleidsontwikkeling zou gebaat 
zijn bij structurele inbreng van 
ervaringsdeskundigen. 

Rol Number 5 | We agenderen 
het belang van de inzet van 
ervaringsdeskundigen bij diverse 
(overheids)organisaties en 
wetenschappelijke instellingen. 
Dit doen we door het faciliteren 
van dialoog, waarin ze de kracht 
hiervan zelf ervaren. 

     
 

Onze samenwerking met ZonMw 
stelt ons in staat de juiste partijen 
bij elkaar te brengen en de 
groeiende beweging rondom 
ervaringsdeskundigheid een 
impuls te geven.
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IF THE STRUCTURE DOES 
NOT PERMIT DIALOGUE
THE STRUCTURE MUST 

BE CHANGED

// PAOLO FREIRE
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In een wereld die doorlopend 
verandert, zorgen 
maatschappelijke verschuivingen 
steeds voor andere behoeftes. 
Innovatie en het omarmen van 
verandering zit in ons bloed. We 
bouwen voort op concepten die 
we in 2020 ontwikkelden. 

Om onze maatschappelijke 
impact te vergroten gaan we onze 
ervaring nog meer vertalen naar 
deelbare kennis. Want door de 
kern van wat wij doen te delen, 
kunnen anderen er zelf mee aan 
de slag gaan en kunnen ze meer 
impact maken in hún invloedsfeer 
en werk. Zo helpen we cirkels van 
verandering bijna onzichtbaar 
met elkaar te verbinden. 

We ontwikkelen nieuwe 
concepten en werkvormen, 
proberen ze uit, scherpen ze 
aan en delen ze. Zo steken we 
mensen aan met de mindset 
en vaardigheden die nodig 
zijn voor sociale innovatie, 
en voor het aanjagen van 
inclusieve bewegingen op taaie 
maatschappelijke vraagstukken.  

Er liggen altijd innovatieve 
plannen, klein en groot, bij ons 
op de plank. 

Hieronder enkele waar we in 2021 
aan gaan werken.     

// BREED TOEGANKELIJK MAKEN 
VAN FILOSOFIE, METHODOLOGIE 
EN THEMA’S NUMBER 5 ///////
In het voorjaar van 2020 hebben 
we – gedreven door COVID-19 
– in rap tempo de transitie 
gemaakt naar digitale dialogen, 
zonder concessies te doen aan 
onze werkwijze, filosofie en 
methodologie. In 2021 verrijken 
we onze onderscheidende 
(digitale) dialoogvormen continu. 
Onze filosofie, methodologie 
en ervaringen delen we met 
nationale en internationale 
partijen die de ambitie hebben 
om écht inclusieve dialoog in hun 
werkzaamheden te bestendigen. 
Juist ook de digitale verrijking 
nemen we hierin mee. Want 
met de goede werkvormen en 
oprechte begeleiding blijkt het 
heel goed mogelijk de intimiteit 
en veiligheid die kenmerkend zijn 

33INNOVEREN EN 
UITPROBEREN
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voor onze methodologie vast te 
houden.

// DOORONTWIKKELEN VAN  
BUITEN DE LIJNTJES ///////
Met Buiten de lijntjes – het 
thuiszittersvraagstuk door de 
ogen van kinderen en jongeren 
zélf was de eerste thema-
publicatie als tastbaar resultaat 
van een langdurig Number 
5-programma een feit. In dit 
eerste geval was het onderwerp 
het ‘thuiszittersvraagstuk’. 
In 2021 willen we ‘Buiten de 
lijntjes’ gaan hanteren als 
overkoepelende naam voor 
meerdere vraagstukken die 
het nodig hebben bekeken 
te worden door de ogen van 
ervaringsdeskundigen. We 
lanceren een online Buiten 
de Lijntjes-platform, voor 
kennisdeling, uitwisseling van 
ervaringen en als startplek voor 
potentiële nieuwe samenwerking. 
En we starten nieuwe 
onderzoeken en publicaties voor 
andere prangende vraagstukken, 
zoals kinderarmoede. We werken 
dus niet meer hoofdzakelijk 

achter de schermen aan de 
vraagstukken, maar zetten een 
stap naar het actief agenderen 
van de vraagstukken en het 
delen van inhoudelijke kennis en 
inzichten over de verschillende 
thema’s. 

// CREËREN VAN HERNIEUWD 
MOMENTUM VAN DE GLOBAL 
RHINO DIALOGUE //////////
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. De 
afgelopen jaren werkten we 
met verschillende internationale 
spelers samen om het 
bedrijfsleven in Azië te activeren 
om zich in te zetten voor de 
afname van de vraag naar 
neushoorn(producten). COVID-19 
heeft ons helaas belemmerd 
hierin stappen te zetten. Maar de 
missie om bij te dragen aan het 
behoud van de neushoorn laat 
ons niet los: in 2021 proberen 
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we hier weer momentum in te 
brengen.

// OVERHEID & FILANTROPIE ///
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, 
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. 
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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



Op verzoek van Stichting Metakids heeft Number 5 het 
thema metabole ziekten omarmd, met de rol om te 
zorgen dat alle partijen binnen dit thema duurzaam 
gaan samenwerken. We richten ons onder meer op 
samenwerking tussen patiëntenverenigingen van 
verschillende metabole ziektes. En in dit proces is een 
belangeloze facilitator cruciaal. Want iedereen heeft 
een andere achtergrond en met zo’n dertig partijen is 
het dan echt even zoeken naar de gemene deler. 

Number 5 benadrukte dat je moet oppassen niet te 
snel te gaan. Die vertraging bleek inderdaad nodig. We 
moesten elkaar leren kennen en elkaars vertrouwen 
winnen. In driekwart jaar kwamen we in een aantal 
online sessies tot de overtuiging dat samenwerken 
kan én meerwaarde heeft. Dat die tijd daarvoor nodig 
was, is prima. Laurentien leerde ons bovendien dat 
samenwerking in die fase een doel op zich kan zijn. 
Iedereen zit er nu ontzettend positief in. Dat heeft 
Number 5 voor elkaar gekregen, met veel aandacht 
voor het proces én gevoel voor de inhoud. Nu gaan 
we de tweede fase in om dingen handen en voeten te 
geven. Het is enorm belangrijk dat Number 5 daarbij 
betrokken blijft als facilitator en aanjager.

JEROEN VAN BRUGGEN 
VOORZITTER GALACTOSEMIE VERENIGING NEDERLAND  

VERTRAGING LEIDT TOT VERSNELLING 
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ORGANISATIE
GOVERNANCE
Number 5 heeft de ANBI-status 
en volgt de richtlijnen van de 
Code Goed Bestuur. De Raad van 
Toezicht (RvT) is verantwoordelijk 
voor het toezicht op het bestuur, 
helpt in de aanscherping van de 
strategische koers, evalueert de 
voortgang van de activiteiten en 
monitort de financiële gang van 
zaken in de organisatie. Leden van 
de RvT zetten zich onbezoldigd in 
voor Number 5. 

Ze onderschrijven de visie, missie 
en aanpak van Number 5 en zijn 
begaan met de maatschappelijke 
vraagstukken waar Number 
5 aan werkt. De RvT is divers 
qua competenties, netwerken 
en werkgebieden en de leden 
zijn ieder op hun eigen manier 
constructief-kritisch. In 2021 zal 
de RvT worden uitgebreid met 
tenminste één lid. 

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

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.
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COMMUNICATIE
We kiezen bewust voor 
terughoudendheid op het gebied 
van externe communicatie. Als 
we communiceren, doen we dat 
over de inhoud en de missies die 
we nastreven, en niet om Number 
5 te promoten. Onze activiteiten 
draaien primair immers niet 
om ons. De praktijk wijst uit dat 
(potentiële) partners hun weg 
naar Number 5 via mond-tot-
mond reclame vinden. 

We gaan op zoek naar de beste 
manieren om onze geleerde 
lessen te bundelen en uit te 
dragen. Hiervoor gebruiken we 
onze vernieuwde website en 
verkennen we andere kanalen. 

ANBI-STATUS

Number 5 Foundation 
heeft de ANBI-status. 
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HUIS

• Ruben Bergman  
Stagiair – Number 5 is een 
erkend leerbedrijf

• Kelly Lima

• Hans van der Meet

PROJECTEN

• Adel Albaghdadi

• Alix Bausch

• Wietske Kamsma

• Wessel Kok

• Laurentien van Oranje

• Lotte Stegeman

• Lisa Sweere

• Jaap Valkenburg

Missing Chapter | Young Crowds

• Karen Lampe

• Rico Massar

• Charlotte Philipsen

• Anica Schilperoord

PROJECTSTEUN

• Christine Berk

• Laurien Scheele

FREELANCE KRACHTEN

• Thomas Latcham

• Mimi Luttge

RAAD VAN TOEZICHT

• Jolien Wiesenhaan
    Voorzitter

• Mikkel Hofstee
    Penningmeester

• Margreet de Vries
    Secretaris

• Ali Najafbagy
    Lid

OPRICHTERS
Constantijn en  
Laurentien van Oranje
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BATEN
De begrote baten voor 2021 zijn 1 miljoen euro,   
waarvan 90% reeds is toegezegd (d.d. januari 2021). 
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 2021 volgen de drie doelstellingen    
van 2021 en zijn als volgt verdeeld:

• #1 Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken  63%

• #2 Aanjagen en verankeren van participatie   25,5%

• #3 Innoveren en uitproberen    11,5%

BEGROTING 2021
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IK HEB HET NOG 
NOOIT GEDAAN, 

DUS IK DENK 
DAT IK HET WEL KAN.

// PIPPI LANGKOUS
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SPELREGELS VOOR DIALOOG
GEDRAG

Neem de tijd 
Verdiep je in anderen door 
de tijd te nemen en steeds 

weer vragen te stellen.

Luister écht 
Probeer niet te overtuigen, 

maar probeer te begrijpen 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.

Bouw voort op elkaar 
Nieuwe ideeën ontstaan 
daar waar verschillende 

inzichten elkaar aanvullen.

HOUDING

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 het idee los dat je alles 
al weet. Heb de intentie om 

met nieuwe inzichten de 
dialoog te verlaten.
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