ONSbank geeft je vleugels
Hoe representeer je de identiteit van een
radicaal nieuwe organisatie, de ONSbank?
Architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk
formuleert een antwoord door te verwijzen
naar een andere radicale vernieuwing in de
schuldhulpverlening, ruim drie eeuwen geleden.
De 17de eeuwse Boedelkamer was de fysieke
manifestatie van de verandering die destijds werd
doorgevoerd: schuldenaren werden vanaf dat
moment niet langer ter dood veroordeeld, maar
gingen in de Boedelkamer in gesprek met hun
schuldeisers om tot een overeenkomst te komen.
Deze nieuwe denkwijze werd gerepresenteerd
met twee kunstwerken. Een reliëf van de val van
Icarus boven de ingang herinnert het publiek aan
de hoogmoed die voor de val komt. Binnen hangt
het schilderij van Nausikaä en Odysseus. Zij reikt
de schipbreukeling de helpende hand door hem
onderdak te verlenen in haar paleis.

Inrichtingsprincipe
voor de ONSbank
met entree, centrale
werkplaats en drie
gespreksruimten

De Boedelkamer:
het reliëf van Icarus
boven de deur en het
schilderij van Nausikaä
en Odysseus boven de
open haard

De ambitie in het werkveld van de huidige
schuldhulpverlening lijkt vervlogen. Dit uit zich in
een bureaucratische aanpak, onzichtbaarheid in
het straatbeeld en een visieloos interieur.
De aanpak van ONSbank is op twee manieren
anders. De ONSbank werkt aan een beter
begrip van de achterliggende problematiek bij
schulden. Op beleidsmatig niveau vraagt de
ONSbank aandacht voor een schuldrustperiode.
Tegelijkertijd is de kern van het programma de
mentaliteitsveranderingen bij alle betrokken
partijen door middel van kunst. Met elkaar,
met kunstenaars, coaches, schuldeisers en
schuldenaren werkt de organisatie aan een
duurzame aanpak van de schulden.
Zoals destijds bij de Boedelkamer moet deze
radicale vernieuwing zichtbaar zijn om effect te
hebben. Het ontwerp kent daarom twee facetten,
die elk hun eigen functie vervullen.
Aan de buitenkant kiezen we voor een
emblematisch, herkenbaar symbool: de vleugel.
Maar in tegenstelling tot de opgeheven vinger
uit de 17de eeuw verwijzen we juist naar moeders
vleugels, of ‘ONSbank geeft je vleugels’. Zoals
bekend van de pop-art blazen we de vleugels van
Icarus letterlijk op. Ze flankeren de entree en zijn
daarmee het uithangbord voor de ONSbank.

Het verhaal van Odysseus krijgt zijn weerklank
in het ontwerp van het interieur als paleis, als
toevluchtsoord in moeilijke tijden. Een centrale
hal geeft ruimte aan de werkplaats. Hier voelen
de deelnemers zich thuis. De werkplaats biedt
zicht op de andere activiteiten van de ONSbank:
de schuldrustruimte, de auditieruimte en de
kluisruimte.
In de auditieruimte plaatst een spiegelwand
de toekomstige deelnemer tegenover zichzelf
in plaats van tegenover een instituut. Heel
anders is de comfortabele schuldrustruimte:
ingericht met een democratische zitbank gaat de
deelnemer hier in gesprek met zijn schuldeisers.
De kluisruimte presenteert het kapitaal van
de organisatie in een digitaal behang met de
portretten van alle leden van de ONSbank.
Dit concept voor de ONSbank kan toegepast
worden op uiteenlopende locaties om zo het
ideaal van de organisatie uit te dragen. Opent
er een nieuwe locatie, dan zijn de vleugels een
direct herkenningspunt.
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