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I.I.R.E.,het  International institute for Research and 
Education 
(of Institut International de Recherche et de Forma-tion, I.I.R.F.) 
is een internationaal studie- en scholingscentrum en een ont-
moetingsplaats  voor progressieve activisten. Het I.I.R.E. orga-
niseert cursussen, seminars en lezingen en heeft een 
uitgebreide bibliotheek.
De verschillende instellingen en activiteiten die samen in het ver-
nieuwde gebouw Timorplein zijn gehuisvest (o.a. 'Stay Okay', 
Kriterion, Citynet en Cybershoek) gaan er van uit dat ze samen 
werken en van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren.De 
ruimte van I.I.R.E. is over vier verdiepingen verdeeld; de lagere 
verdiepingen zijn meer publiek, naar boven toe zijn de ruimten 
meer voor eigen gebruik. Op de begane grond zijn de entree en 
een eetzaal met keuken. Hier kunnen ongeveer 40 personen 
eten, deze zaal kan ook gebruikt worden voor vergaderingen.
Op de eerste verdieping liggen een grote (in tweeën te delen) 
conferentiezaal (voor ca. 100 personen) en twee kleinere verga-
derruimten. 
Op deze verdieping is een grote centrale hal te gebruiken als 
foyer en informele zitgelegenheid. Aangrenzend is een kleine 
pantry. De zalen met bijbehorende faciliteiten (vertaalinstallatie, 
keuken) worden ook aan derden verhuurd.De tweede verdieping 
is het eigen domein van het I.I.R.E. en huist de bibliotheek -hier-
voor moest speciaal een staalconstructie worden aangebracht -, 
het kantoor en drie docentenkamers. 
Op de derde verdieping zijn 7 slaapkamers die in beheer zijn bij 
Stay-Okay en ook door hen worden verhuurd wanneer ze niet 
door het I.I.R.E. worden gebruikt. De eerste en tweede verdie-
ping hebben een zodanige hoogte dat er plaatselijk tussenver-
diepingen gemaakt konden worden, deze zijn onder meer ge-
bruikt voor vertaalruimte, extra opslagruimte en extra slaapruim-
te.De centrale hal met de trap en een daklicht legt de verbinding 
tussen de verdiepingen en is zo ontmoetingsplaats en het hart 
van het gebouw.
Het gebouw 'Timorplein' is in 2007 bekroond met de Geurt 
Brinkgreve bokaal
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