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1. ONDERZOEK-OPZET HAL-PROJECT 

AANLEIDING 

Maandag 27 januari 1989 besloten de huidige gebruikers van het voormalig 
hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, dat meer inzicht in & afstem-
ming op elkaars wensen & ideeën nodig was. De gebruikers wilden tot een 
voor hen optimale organisatie komen met een zo hoog mogelijk individueel 
welbevinden en collectief rendement van het gebouw. 

PROBLEEMSTELLING 

Er werd een werkgroep ingesteld, waarvoor een secretaris van buiten de 
gebruiker5groep werd aangetrokken. Deze werkgroep kreeg als opdracht: 

Het ontwikkelen van uitgangspunten met een hoge 
graad van acceptatie bij de huidige gebruikers )  
voor organisatie & beleid van het HAL-project." 

WERKWIJZE 

De werkgroep besloot de opdracht vanuit de individuele gebruiker te 
benaderen en ontwikkelde een onderzoek waarmee duidelijk zou kunnen 
worden, hoe de aanvankelijke verwachtingen van iedere gebruiker waren en 
hoe de ervaringen tot het moment van onderzoek zijn geweest met betrek-
king tot het gebouw, de medegebruikers van het pand, de organisatie die 
zich in het eerste half jaar heeft ontwikkeld en de elementen van de 
doelstelling. Via een semi-gestructureerd interview werd de individuele 
gebruiker gevraagd welke aspecten de 

UITGANGSSITUATIE 

HET PROJECT 

1. HET GEBOUW 
2. DE GROEP 
3. DE ORGANISATIE ------- ----  DE DOELSTELLING 

intern extern 

- wonen - 	galerie 
- werken - 	exposities 
- studeren - feesten 
- recreëren - creatieve 

stadsvernieuwing 
- bemiddeling bij 
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Centraal in dit onderzoekje staat de individuele, huidige gebruiker. Van-
daar dat de vijf onderdelen van dit onderzoek er als volgt uitzien: 

-f1. HET PROJECT 
/ -2. HET GEBOUW 

IK -----& I' 	—3. DE GROEP 

\5. DE ORGANISATIE 
 DE DOELSTELLING 

Het ging er in deze fase om, een zo goed & compleet mogelijk beeld te 
krijgen van wensen, ideeën, verwachtingen & teleurstellingen van alle 
gebruikers. 

Tijdens deze fase bestond de gebruikersgroep uit Q personen. 

De resultaten werden anoniem verwerkt & geordend, waarna de werkgroep 
bekeek, of er voldoende elementen in zaten om tot uitgangspunten te 
kunnen komen voor de verdere plan-uitwerking. 
De voorlopige resultaten zijn besproken tijdens een vergadering van 
de gebruikersgroep op woensdag 22 april 1989. 

Het resultaat van onderzoek en bespreking zijn in deze rapportage 
beschreven. 

Rotterdam, 24 maart 1989, 

De Onderzoeksgroep HAL-project. 
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1 	RESULTATEN PER VRAGENCLUSTER 

1.1. 	 IK 	3 HET GEBWd 

1. Functies vn het gebouw 	 WERKEN & 4OMJ 

ACTIVITEITEN 	6 
De werkfunctie overheerst duidelijk Daarna 	THEEHUIS/FEESTEN 	1 
wordt een scala van activiteiten genoemd in 
de sfeer van exposities, podiumkunsten (4) en éénmaal in de theehuis-
& feestensfeer. 
A noemt daarbij het collectief experiment als belangrijke functie, wat 
gezien de toelichting op de doelstelling ook in de sfeer van activi-
teiten mag worden vertaald. 
De woon-functie leek aanvankelijk niet zo nadrukkelijk aanwezig als de 
werk-functie, maar op de eindbepreking werd dit gecorrigeerd, daar ieder 
de combinatie van wonen/werken bedoelde, als alleen "werken" was genoemd. 

2. De belanqriikste ruimten 
	

WERKRUIMTE 
	

8 
BENEDENRUIMTE 
	

8 
In overeenstemming met vraag 1 wordt de werk- 	EIGEN WOONRUIMTE 

	
6 

ruimte het belangrijkste gevonden, gevolgd 	KEUKEN 
	

2 
door de benedenruimte voor expo, podiumkunsten 	KELDER 

	
2 

en feesten. Ook de directieruimten hebben daar 	DIRECTIE-RUIMTEN 
	

2 
een functie in. 
De eigen woonruimte komt er nu iets beter uit, maar het feit dat de 
keuken door slechts twee mensen belangrijk gevonden wordt, kan bedui-
den, dat het niet zozeer gaat om een collectieve woonfunctie met een 
centrale keuken voor gezamenlijke maaltijden, alswel om individueel 
wonen met een door ieder te gebruiken kookgelegenheid. 
Enkelen vinden nog de directie-ruimten belangrijk, eenmaal voor expo-
sities, eenmaal voor kantoor/organisatie. Eenzelfde uiteenlopende 
functie heeft de kelder (lx expo; lx disco). Voor een enkeling is ook 
het dak (voor publiek open stellen) en het dakhuis (theehuis) van 
groot belang. 

3. De minst belangrijke •ke ruimten 	 DAK/TORENS 	 3 
BOVENSTE ETAGE 	3 

In de beleving van twee personen speelt het 	BESTAAN NIET 	2 
gehele gebouw een grote rol. Het is als het 	GEEN IDEE 	 2 
ware één ondeelbare entiteit, een karakter- 
vol symbool. Bij anderen spelen de nu ongebruikte ruimten een minder 
belangrijke rol, hetgeen een versterking van de functies "wonen", 
"werken" en 'activiteiten" geeft. 

4. Wat mis je 	5. Sterke punten 	6. Zwakke punten 

Water 	 6 	Karakter 	7 	Slecht comfort 	4 
Stroom/Gas 	4 	Ligging 	6 	Bereikbaarheid 	4 
Sanitair 	2 	Volume 	 6 	Tocht & Vocht 	2 
Huiskamer 	1 	Stedelijke rol 	1 	Geluidisolatie 	2 
Blinde muren 	1 	Slecht comfort 1 	Onveiligheid 	2 



Het is is een gebouw met veel positieve punten in uiterlijk, in mogelijk-
heden, sfeer, karakter. Het is echter een gebrekkig gebouw. Water en 
wasgelegenheid in combinatie met stroom/gas worden erg gemist, alhoewel 
ook het "gebrekkig comfort" door een persoon expliciet als sterk punt 
genoemd wordt en twee mensen in de gesprekken aangaven, zo aan het 
water halen gewend te zijn, dat het helemaal niet als bezwaarlijk werd 
ervaren. Het had zelfs positieve elementen, als: bewuster met de dingen 
omgaan. 
Voor één persoon is de aanwezigheid van water een voorwaarde om van de 
woonfunctie gebruik te gaan maken. Water moet er het eerst komen, vindt 
een ruime meerderheid. 
De binding met het gebouw is bij vier mensen sterk, zij het bij één 
voor beperkte tijd. Een bepaalde voorwaarde, de aanwezigheid van 
water, of van een goed alternatief, is voor twee anderen doorslaggevend. 
Drie mensen zouden het gebouw vrij makkelijk inruilen voor een ander. 

12 	 IK 	& 	DE GROEP 

1. Functies van de groe 

Een zekere, maar niet te zeer verplichtende 
functie. Méér een houding van "het heeft 
gewoon z'n voordelen", dan een zware weder-
kerige verantwoordelijkheid van een hechte 
groep, waaraan de individu ondergeschikt is. 
Dit bevestigt de uitspraken over de functie 
van het gebouw, waar individueel wonen/werken 
met zo nu en dan activiteiten de hoogst 
scorende combinatie vormt. 

GEZAMENLIJKHEID 
PRAKTISCH VOORDEEL 
RISICO'S DELEN 
BIJNA GEEN 

2. De belangrijkste leden 	 3. Minst belangrijke leden 

B================ 6 Twee moeilijke 	F=============== 	5 
6 vragen, omdat 	G========r====== 	5 

A============ 	4 belangrijk 	 D====== 	 2 
4 voor groep of 	E=== 	 1 

C========= 	 3 project (dus 
E====== 	 2 in feite ver- 
G=== 	 1 trouwen hebben 

1 in een persoon), vaak nauw samenhangt met 
F== 	 1 iemand een geschikt/aardig mens vinden. 

Correcte beantwoording van deze twee vragen 
zou kunnen duiden op een hogere acceptatie-

graad, naarmate iemand belangrijker gevonden wordt, van zijn of haar 
ideeën. Aan de samenvoeging van de individuele antwoorden kan uiter-
aard geen persoonlijke status worden ontleend. 
De minst belangrijk geachte leden zijn op zich niet de leden die het 
minst aardig gevonden worden. Deze vraag diende om eventuele "ruis" 
uit de vorige vraag te halen, of een mogelijk risico van tweespalt 



binnen de groep te sonderen. 
Dat laatste lijkt met betrekking tot de opvatting over belangrijkheid 
niet aan de orde, daar de antwoorden op vraag 2 & 3 elkaar geheel 
bevestigen. Het ligt daarom in de lijn der verwachting, dat de ideeën 
van B, H, A en 1 op een hogere acceptatie kunnen rekenen, dan de 
ideeën van F en G. 

4. Wat mis je 	 S. Sterke punten 	6. Zwakke punten 
Management 	4 	Individualiteit 	4 	Isolement 	3 
Stimulerende mensen 3 	Vrijheid/Ruimte 	5 	Groepsmotivatie 	3 
Meer mensen 	2 	Relatief optimisme 4 	Weinig respons 	2 

De sterke punten van de groep veroorzaken voor een groot deel ook zijn 
zwakke punten. Individualiteit wordt met vrijheid op hoge prijs gesteld, 
maar kan leiden tot isolement, weinig groepsgevoel. 

De sterke punten 	lijken toch, 	zij 	het met een kleine marge, 	van door- 
slaggevende aard, 	net als bij 	liet gebouw. 	Het gebouw met zijn hoge 
score voor de functies 	"individueel 	werken"/"eigenstandig wonen" 	sluit 
goed aan bij 	een 	"groep" met veel 	mogelijkheden voor eigen 	ruimte en 
individualiteit. 
Een dergelijke groep hoeft op zich geen collectiviteit te hebben, maar 
zoals het gebouw door gebrek aan water kan worden verlaten, 	zo kan de 
groep door weinig organisatievermogen/management verzanden en verlaten 
worden. 	Die kwaliteiten worden namelijk wel gemist of als 	"zwak" 	er- 
varen. 
Tekenend is dan ook, dat een krappe meerderheid de groep makkelijk 
los 	laat, 	terwijl 	slechts drie mensen daar niet over peinzen. 

13% IK 	8 	DE 	ORGANISATIE 

1. 	Functies van de Organisatie VOORWAARDENSCHEPPEND 	5 
REPRESENTATIE 	 5 

Zeer uiteenlopende 	functies, waarbij 	vooral BELANGENBEHARTIGING 	3 
elementen als het scheppen van materiële PRAKTISCH NUT 	 2 
voorwaarden 	(ruimte, 	subsidie, materialen, INDIVIDUEEL GEMAK 	1 
beheer, 	het 	"gezicht-naar-buiten" 	(public BELEIDSONTWIKKELING 	1 
relations, 	representatie, 	belangenbehar- TOETSINGS-MEDIUM 	1 
tiging) 	hoog 	scoren. 1 	ACTIVITEITEN ORG. 	2 

Ook bij de eerste benadering van deze vragencluster dringt zich de 
idee op, dat pragmatisme/opportunisme een sterk drijvende factor is. 
Ook de organisatie moet er primair zijn voor het individuele voordeel 
en het zou leuk zijn, als er wellicht meer ontstaat. (Maar niet te 
pretentieus beginnen en alles toetsen op kwaliteit.) 
Dit sluit aan bij de vraag over het voornaamste element van de func-
ties. Dit is onder één noemer te plaatsen: "Centraal Orgaan". 
Het moet er zijn, heeft enigszins een samenbindend effect en garan-
deert min of meer de continuiteit. 
De organisatie hoeft zelf niet zozeer activiteiten te organiseren, dat 
doen de mensen in het gebouw wel. 



2. Sterkte-/zwakte-analyse 

Het wordt als een sterk punt gezien, dat "in principe veel kan". Dat 
is echter bijna het enige sterke punt, want "zwakte overheerst" en wel 
met betrekking tot bestuurs- & daadkracht, management, public rela-
tions. 
Er heerst kortstondig enthousiasme, financiële onduidelijkheid, gebrek 
aan inzicht in taken en verantwoordelijkheden. 
Het is dan ook niet zo vreemd, dat een krappe meerderheid zonder meer 
de Organisatie wil opgeven. Eén laat het afhangen van de realiseer-
baarheid van de ideeën, een ander van de publieksfunctie van het 
gebouw en twee blijven het boeiend vinden en zijn zonder meer v66r 
behoud van de organisatie. 

Niet alles hoeft star en strak georganiseerd te worden, als de organi-
satie maar kracht heeft. 
"Walsend vermogen is 66k vermogen«, zegt een van de ondervraagden, die 
daarmee niet doelt op een stoomwals, maar op de dans die gracieus en 
volhardend, maar niet langs een starre lijn wordt uitgwevoerd. 

In de uitwerking van de Organisatie mogen echter persoonlijke relaties 
of privé-zaken niet vermengd raken met groepsrelaties of organisatie-
zaken. 
Dat wordt in deze cluster driemaal genoemd. Bij de "meest negatieve 
ervaringen" (1.5.3) wordt dit zelfs viermaal concreet gemaakt. 

1.4 • 	 IK 	& 	DE DLSTEL L ING 

1. Aspecten van de doelstelling 	 BETAALBARE RUIMTE BIEDEN 	5 
KUNSTMANIFESTATIES 	 5 

Alle aspecten die in de statuten zijn 	KUNSTEN STIMULEREN 	 3 
te vinden onder artikel 2 & 3, "doel- 	BEMIDDELING/UITWISSELING 	3 
stelling" & "middelen", komen in deze 	OMGEVINGGERICHTE INTERACTIE 2 
opsomming voor. 	 FEESTEN / RESTAURANT 	1 
Het hoogst scoren de Openbare functie 
en de beheer-functie voor het gebouw, waarbij het aspect "actieve ver-
werving" (kraken van leegstaande panden), teneinde betaalbare accommo-
daties in bezit te krijgen, slechts eenmaal wordt genoemd. 
Voor de overige vier die scoren op "ruimte bieden" geldt meer de 
beperking van het ene "actief verworven" pand, oftewel: het HAL-gebouw. 
Dat zou er op kunnen duiden, dat als dit gebouw "vol" is, niemand (op 
één na) verwacht, dat er nog meer panden gekraakt gaan worden voor 
andere kunstenaars (laat staan voor daklozen of andere kwetsbare of 
kwetsende groepen, want op dat idee is niemand gekomen). 

Ook het aspect van "bemiddeling" door kunstenstimulering en uitwisseling 
van projecten is hier, duidelijker dan in de cluster "Organisatie" (1.3) 
aanwezig. Daar ging het echter meer om representatie en belangenbeharti-
ging. 
Dat kan betekenen, dat deze aspecten als doelstelling wel belangrijk 
gevonden worden, maar dat daar geen zwaar opgetuigde organisatie voor 
nodig geacht wordt. 



De relatie met de buitenwereld wordt belangrijk gevonden (ook in de 
vorige cluster), hoewel hier al enige twijfel doorklinkt over de 
haalbaarheid van de doelstelling. 
De aspecten die expliciet als meest belangrijk worden genoemd, beves-
tigen de onder 1 genoemde opsomming. 

2. 	gemiste aspecten 	3. Sterke punten 	4. 	Zwakke punten 

Niets 	 8 	Ruime opzet 	3 	Externe ruimten 	1 
Balans met voor- 	 Basis voor 	 Stadsvernieuwing 	4 
zieningen in stad 	1 	Activiteiten 	1 	Pretentieus 	3 

Eén persoon mist een aspect in de doelstelling: een balans met de 
voorzieningen die er al in Rotterdam bestaan. Dezelfde persoon geeft 
aan, dat een sterk punt is, dat de doelstelling een basis vormt van 
waaruit allerlei dingen kunnen ontstaan. Acht (!) mensen missen "NIETS'. 
Dat betekent in feite, dat theoretisch iedereen achter de doelstelling 
staat, oftewel: Er is een hoge theoretische acceptatie, hoewel ten aan-
zipn van dLo ralisati enige scepsis bestaat. 

I.S. 	 IK 	& 	HET PROJECT 

1. Met welk idee bij project gekomen 

	

	WONEN & WERKEN 	6 
AANTREKKELIJK PROJECT 5 

De verwachtingen waren van vooral prak- 	NIEUWE, LEUKE MENSEN 	5 
tische aard, maar werden sterk gevoed 	BETERE OMSTANDIGHEDEN 3 
door aantrekkelijkheid van gebouw en 	BIJZONDERE PLEK 	2 
groep. Geen wereldschokkende verwach- 	MINDER RISICO'S 	1 
tingen, noch idealistische motieven 	RUIMTE IN ROTTERDAM 	1 
ten aanzien van de samenleving. 	 EIGEN WERELDJE 	1 

Eén is erbij gekomen vanuit de behoefte aan een plaats, waar de regels 
van de buitenwereld niet gelden. 
"Aantrekkelijk Project", "Leuk oridrnminQ", "Projecten opzetten" & 
"Nieuwe, leuke mensen" wijzen wel op een verdergaand perspectief dan 
louter het eigen wonen en werken in atelier of studio. 

2. Ervaring tot nu toe 	 ZONDER MEER POSITIEF 	2 
AFWACHTEND TOT POSITIEF 2 

Twee mensen geven zonder meer een 	LEERZAAM 	 1 
negatieve kwalificatie. Alle andere 	LANGZAAM MAAR LEUK 	2 
scoren meer of minder aan de positieve 	DEMOTIVEREND/SLOPEND 	2 
kant, waarbij er twee een wat afwach- 
tende houding aannemen. 
Van de twee negatieve scoorders blijkt er later één alle vertrouwen 
te hebben in de uitwerking van de plannen en verwacht de ander er 
niet al te veel van ("alles is meegenomen"), maar deze vindt toch nog 
voldoende basis om bij het project betrokken te willen blijven. 



3. meest neqatieve ervarinq 1 	4. meest oositieve ervarin 

Vertrek/conflict José 4 Betere woonruimte 	 1 
Slechte Organisatie feest 1 Groeps-/Leerproces 	1 
Frustrerende vergaderingen 1 Bevalt Prima 	 1 
Trage tempo / onzekerheid 1 Vriendelijkheid/Respect 	2 
Weinig gezamenlijkheid 1 Rust/ruimte 	 3 
Angst voor mensen 1 Interesse 	in elkaar 	1 
Slechte vertrouwensrelatie 1 Fijne mensen 	 1 
Pretenties 1 Manier van 	leven 	 1 

Bovenaan de lijst van meest negatieve ervaringen staat het conflict 
met en vertrek van José. Als de toelichting "Ze wilde teveel te 
snel" valide is, zou dat aansluiten op het pretentieuze dat in 
diverse clusters is gesignaleerd. 
De andere negatieve ervaringen zijn individueel en betreffen de 
Organisatie (feest, vergaderingen, traagheid) of de groep (weinig 
gezamenlijkheid, onzekerheid, vertrouwensrelatie). De "pretenties" 
slaan op het project in zijn geheel. 

De positieve ervaringen maken erg veel goed, lijkt het: Vriendelijk-
heid, respect, rust & ruimte. Dat is wat velen willen en ook hebben 
gevonden. 

Nu José niet meer direct bij het project is betrokken, kunnen positieve 
en negatieve ervaringen voor een groot deel tegen elkaar worden afgezet 
en blijken de positieve ervaringen te domineren. 
Wat dan nog rest, zijn voornamelijk zaken van organisatorische aard die, 
gezien de verwachtingen en de uitspraken over het project in het alge-
meen, de moeite van het aanpakken waard zijn. 

5. wat zijn de verwachtingen naar de toekomst toe 

op korte termijn 

2 	duidelijke organisatie-structuur 
1 	 water- & waglgenhid 
1 	dat ieder eigen zaak kan regelen 
1 gewoon kunnen doorgaan tot herfst 
1 	 pand opruimen/klussen 
1 feestruimte klaar / voorstellingen 
1 	 meer mensen 
1 	werkruimte afmaken en werken 
1 	 eenstemmigheid 

op lange termijn 

verdere planuitwerking 	3 
vasthouden sfeer 	 1 
continuïteit 	 1 
goede sfeer 	 1 
af & toe manifestatie 	1 
water / (gas) 	 2 
wonen 	 1 
geld organiseren 	 1 
auto (busje) 	 1 
stroom 	 1 
betere organisatie 	 1 
alles is meegenomen 	1 
primair simpele dingen 	1 
succes met activiteiten 	1 

Op korte termijn gewoon kunnen doorgaan met werkruimte klaarmaken, 
wonen en werken, je eigen zaakjes kunnen regelen. Ook in de toe-
komstverwachtingen klinkt individualiteit door, maar wel met de 
hoop op een prettige sfeer èn water. 
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L 	fcetruimtc lQrmFsn 	k'rt 	rmijn HJL kË 4 e mÔêr1 

afleggen tegen éérst een "duidelijker organisatiestructuur" met "af 
& toe een manifestatie" op langere termijn (maar dan wel met kwali-
teit). Dat wordt gesteund door de belangrijkste wens van ieder. 

Daarmee lijken ook de "IJssalon & Pannekoeken in het portiershuis op 
het dak" (van F) met "veel mensen vanuit de hele stad" (van G) het ook 
te moeten afleggen. Zij krijgen slechts van één andere wens onder-
steuning, en dan nog slechts indirect: "Dat ieder het naar zijn zin 
krijgt" (C). 

Ook de andere wensen staan weliswaar los van elkaar, maar hebben ten-
minste duidelijke aanknopingspunten met opmerkingen over de groep, de 
Organisatie en de doelstelling of met de hoop, "dat het echt leuk 
wordt" (A). 

1.6. 	 SAMEN VATTENDE CONCLUSIES 

HET GEBOUW 	Bijzonder geschikt voor atelier, studio, podium en 
expositieruimte door zijn sfeer, volume en ligging. 
Meest elementaire voorzieningen (water/stroom) moe-
ten snel geregeld worden. 

DE GROEP 	Een groep van individuen die met respect voor elkaar 
zoveel mogelijk hun eigen gang willen gaan en de ge-
zamenlijkheid voornamelijk willen vorm geven in het 
naar buiten treden met activiteiten en het praktisch 
voordeel van nabuurschap. 

DE ORGANISATIE 	Dient primair te zorgen voor het verbeteren van de 
omstandigheden, waaronder ieder nu woont/werkt en 
dient vervolgens door goede belangenbehartiging 
(representatie) het project een acceptabele plaats 
te geven in de samenleving. 

DE DOELSTELLING 	Betaalbare ruimten, kwalitatieve manifestaties en 
een interactieve wisselwerking met de (Rotterdamse) 
samenleving. 
Simpel beginnen en langzaam uitbouwen, Niet te veel 
tegelijkertijd oppakken, want het eigen werken en 
wonen is het belangrijkst. 

HET PROJECT 	Heeft zwakke punten in basisvoorzieningen en ge- 
zamenlijke daadkracht, maar blijft vooralsnog de 
moeite van het verder uitwerken waard. 

Deze conclusies zijn tijdens de besorekina van 22 maart 1989 door allen onderschreven. 
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2. 	RESULTATEN OP ORGANISATIE- & PROCES-BEGRIPPEN 

Hier worden de opmerkingen die in het vorige hoofdstuk als antwoord 
zijn gegeven op vragen over "gebouw", "groep" &c verzameld op steek-
woorden die in die antwoorden zijn opgevallen. 
Achter de opmerkingen staat een verwijzing met drie posities, t.w.: 

positie 1: Leden van de groep: A, B, C, 0, E, F, G, H, 1 
positie 2: Vragencluster: G = Groep, 	0 = Organisatie 

D = Doelstelling, P = Project 
positie 3: Het nummer van de vraag uit de betreffende cluster (1 - 8) 

Voorbeeld: ED6 = 	Persoon E, sprekend over Doelstelling, Vraag 6 

2.1. BELEID, MANAGEMENT, BESTUURLIJKE KWALITEIT & ORGANISATIESTRUCTUUR 

Op korte termijn betere organisatie 	AP5 0P5 GP6 BG4 B03 D03 
Organisator/manager wordt sterk gemist 	A03 NG4 BG4 CG4 
Taken/verantwoordelijkheden zijn onduidelijk A06 B06 D05 F05 
Bestuurlijke kwaliteiten zijn zeer zwak 	HG6 D05 CO5 
Er moet met meer kracht gewerkt worden 	ED6 
Management is belangrijke functie 	 102 
Werkbare organisatie = belangrijkste wens 	1P7 
Organisatie moet flexibel zijn 	 106 
Organisatie is samenbindende factor 	 F02 
Sterk bestuur is noodzakelijk 	 H06 

Allen hebben hier behartenswaardige opmerkingen over gemaakt. 
"Organisatie is een samenbindende factor", zegt F (in 02). Ook het feit 
dat anderen er veel opmerkingen over maken, het management zwak vinden of 
de taken & verantwoordelijkehden onduidelijk, wijst er op, dat bijna 
iedereen een goede organisatie belangrijk vindt. 
Voorwaarden die worden genoemd: Werkbaar, flexibel en sterk bestuur. 

2.2. TOLERANTIE 	ARBITRAGE 	& 	TOETSING 

Externe functies alleen met kwaliteit 	CP6 
Niveau bewaken, arbitrage 	 DOl 
Kwaliteitsbewaking wordt gemist 	 DD3 
Criteria voor beleid & kwaliteit nodig 	DD6 
Vrijheid, je eigen gang gaan 	 EG5 
Arbitrage bij nieuwe mensen 	 FG1 
Meer mensen , maar kieskeurig toelaten 	GG4 
Hoge tolerantie is sterk punt 	 GG5 
Angst om nieuwe mensen toe te laten 	 GP3 
Angst om eikels eruit te gooien 	 GP3 
Uitbreiding met gelijkgerichte collega's 	1G4 

Relatief veel opmerkingen van D en G, terwijl A, B en H hier niets over 
zeggen. Toch lijkt het belangrijk, kwaliteitseisen te formuleren die 
direct gekoppeld worden aan de doelstelling. Dat stemt de verwachtingen 
beter op elkaar af en maakt de ontwikkelingen beter hanteerbaar. 
In dit kader moeten ook de aanbevelingen die neerkomen op "kalm aan 
beginnen en niet overhaast willen groeien" (D02/HP6/EP3) gezien worden. 
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2.3. INTERNE COMMUNICATIE II INFORMATIE-OVERDRACHT 

Moet spoedig verbeteren 	 ÂC7 I-197 D07 
Is belangrijke functie van Organisatie 	A02 
Is sterk punt binnen doelstelling 	 A04 
Is de meest negatieve ervaring 	 CP3 
Er is te weinig informatie 	 G06 

Vier mensen hebben hier niets over gezegd. Dat hoeft op zich niet te 
betekenen, dat zij interne communicatie of informatie-overdracht niet 
belangrijk zouden vinden. 
Voor A is dit een zeer belangrijk aspect. H & D bevestigen dat direct; 
C & G doen Uit indirect. 
Bij de uitwerking van de plannen zal er aan een informatie-systeem ge-
dacht moeten worden. Welke informatie is collectief belangrijk en hoe 
gaat daarin worden voorzien? 

2.4. GEZAMENLIJKHEID 	& 	MEDE - VERANTWOORDEL IJKEHID 

De Organisatie als samenbindende factor 	F02 
Het Gebouw als "collectief experiment" 	A1 1-IG1 
Leerproces met groep is positief 	 BP4 

Er moet op korte termijn consensus komen 	1P5 

Gebrek aan mede-verantwoordelijkheid 
Er wordt langs elkaar heen gewerkt 
Gezamenlijkheid in klussen ontbreekt 

Betrokkenheid/Interesse in elkaar ontbreekt 
Er is kortstondig enthousiasme 

Er is een onzeker gevoel 
Er is een slechte vertrouwensrelatie 

HG7 
CP3 
FP3 

F02 
CO5 

cc 
HP3 HG7 

D, E & G laten zich niet expliciet uit over mede-verantwoordelijkheid of 
gezamenlijkheid. Toch wordt dat bij hen tussen de regels door in meer- of 
mindere mate wel belangrijk gevonden (DG1: "samen in een stichting", E01: 
"indekken tegen risico's", ED1: "Ik wil zelf af & toe ook wel 'n bijdrage 
leveren", GG1: "Steun, meer spier- & denkkracht"). 
Vanuit een negatieve ervaring of een positieve stellingname zijn de 
anderen duidelijker in het willen ontwikkelen van een hogere mate van 
gezamenlijkheid of mede-verantwoordelijkheid. 



2.5. EXTERNE RELATIES 

Verbeteren & correct onderhouden AP7 
Interviews afgeven moet beter A05 
Publiciteit belangrijk voor Organisatie AOl 
PR-kwaliteit wordt gemist BG4 
Laksheid 	in externe contacten BG6 
Naar buiten treden belangrijk F01 
"Krakers-ghetto" voorkomen FD2 
Mediabeeld verschuiven 104 
Duidelijkheid scheppen 	in externe 	relaties CO2 
Officiële contacten beter regelen F05 
Externe contacten snel 	regelen F06 
Externe 	relaties belangrijk aspect FD2 
Representatie 	is functie van Organisatie 101 
Externe presentatie 	is 	slecht 105 

Ten aanzien van de Groep, maar vooral ten aanzien van de Organisatie zijn 
er veel opmerkingen gemaakt over externe relaties. Die worden zeer be-
langrijk gevonden, maar over de kwaliteit waarop er op dit ogenblik mee 
wordt omgegaan bestaat veel onvrede. 
Een belangrijk punt voor de verdere plan-uitwerking. 

2.6. POLITIEK/MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN & INTERACTIE WIJK/STAD/PROJECT 

SV-aspect 	is 	te pretentieus BD5 
Politiek-maatschappelijk aspect schrappen BD6 
SV-perspectief 	is belangrijk element CD4 CD2 
SV-perspectief 	is 	zeer 	idealistisch EDS 
Politieke macht wordt onderschat F05 
Politiek 	element 	is 	zeer belangrijk 102 
Politiek element moet veranderen 1D6 
Onvoldoende basis voor belangrijke 	rol CG7 
Doorwerking SV is nog zwak 1P5 

Een aspect vol tegenstrijdigheden, waarbij C maant tot bescheidenheid. 
Het project heeft een duidelijke functie naar buiten toe (exposities, 
voorstellingen), maar er is enige huiver om tot politiek/maatschappelijke 
actie te komen. 
Dit aspect is bij "Doelstelling" wel gesanctioneerd, maar in de uitwerking 
wordt het in een latere fase geplaatst. Eerst goed kunnen wonen en werken, 
dan activiteiten voor bezoekers en uitwisseling van projecten en vervol-
gens, nadat de externe relaties verantwoord zijn gelegd, interactie met 
de stad. 

- 
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3 	UITGANGSPUNTEN VOOR DE PLAN-UITWERKING 

3.1. Het project heeft primair, doch niet uitsluitend, een intern doel. 

3.2. De doelstelling kan gehandhaafd blijven, maar dient met duidelijk 
afgebakende fasen te worden gerealiseerd. 

3.3. Er moet een duidelijke, flexibele organisatievorm komen. 

3.4. Elke deelnemer aan het project is op een bepaalde manier mede-
verantwoordelijk. 

3.5. Het project dient zich, ook naar buiten toe, duidelijk te profileren. 

4. RESULTAAT-BESPREKING & PLAN-UITWERKING 

Op woensdag 22 maart 1989 hebben alle betrokkenen de voorlopige resul-
taten van dit onderzoek besproken. In de rapportage hebben allen zich 
kunnen vinden. Daarbij is de gecombineerde woon-/werk-functie als meest 
belangrijk naar voren gekomen. 

Geconstateerd is, dat de uitspraak van 
eisen van de eigenaar van het pand van 
ering van het project. 
De groep is zeer serieus van plan, het 
status te respecteren en gedurende die 
geven. 
Zodra duidelijk wordt, dat gebruik van 
periode valt te verwachten, gaat de gr 
uitgangspunten zijn organisatie verder 

de rechter ten aanzien van de 
groot belang is voor de continu- 

pand in zijn huidige, voorlopige 
tijd een zinvolle bestemming te 

het pand voor een acceptabele 
ep conform de vastgestelde 
uitwerken. 

5. AANBOD AAN DE EIGENAAR VAN HET PAND 

De groep biedt de eigenaar van het pand aan: 

5.1. Het pand een zinvolle bestemming te geven in het kader van de in 
het rapport beschreven uitgangspunten en doelstelling, mits de 
eigenaar het pand om niet in bruikleen wil geven voor tenminste 
twee jaar, zodat een eenvoudige water- & stroomvoorziening Kan 
worden getroffen; 

5.2. het pand gedurende die tijd met respect voor ex- & interieur 
naar vermogen te beheren; 

5.3. het pand zonder enigerlei tegenwerking te zullen verlaten, zodra 
de eigenaar dit kenbaar maakt, mits de in 5.1. genoemde termijn 
in acht genomen wordt en de eigenaar daarna de groep drie maanden 
v66r de door hem gewenste datum van zijn voornemen in kennis stelt. 
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