PRESSEMEDDELELSE
Ny forstander på forsorgshjemmet PotentialeHotellet, føler sig forpligtig til at gøre alt det han kan,
for dem der har behov.

Herning d. 17. november 2021
Et enigt ansættelsesudvalg med repræsentanter fra beboere, medarbejdere, ledelsen samt
bestyrelsen kan byde velkommen til ny forstander; Søren Wistrup.
Søren Wistrup har gennem de sidste 25 år arbejdet med udfordrede unge, hvilket giver ham et
solidt fundament som forstander.
Søren vil sætte fokus på løsning af kerneopgaven, hvor en transformationsproces for den enkelte
beboer er væsentligt, for at de kan se sig selv i en bedre virkelighed, end den de har i dag. Med
udgangspunkt i beboernes egne ønsker, drømme og målsætning, skal de have skabt en hverdag,
hvor de får støtte på alle livsområder samt får skabt nye relationer til omverdenen.
Søren understreger: ”Alle vores beboere har sammensatte og komplekse historier. Derfor skal vi
være klar med omsorg og engagement hele døgnet. Beboerne har oplevet mange svigt og meget
modgang, derfor skal vi også gøre os fortjent til deres åbenhed og tillid, samt have en professionel
kærlighed til opgaven. På PotentialeHotellet tillader vi et aktivt misbrugt. Vi møder beboerne der
hvor de er og tager dem med på en rejse mod noget bedre. Vi mener ikke misbrug skal ikke gøres til
et tabu. Vi mener det er væsentligt at tale åbent og ærligt om misbrug.
Søren vil skabe en endnu bedre overgangen fra PotentialeHotellet til den virkelige verden, så
beboerne fastholder de positive ændringer, som er skabt under deres ophold. Søren vil derfor
skabe flere relationer til virksomheder, som vil noget med CSR og hans argument er, at
virksomheder kan gøre en konkret forskel for en konkret borger. Virksomhederne skal også have
den nødvendige tålmodighed, når der indledes et samarbejde og klædes rigtigt på til opgaven. Der
ligger et stort og vigtigt relationsarbejde, hvor der er fokus på processen og at være mikroambitiøse på beboernes vegne.
Konstitueret og afgående forstander, René Nielsen, fortsætter sit arbejde i bestyrelsen på
PotentialeHotellet og sikre dermed en kontinuitet. I hans periode som forstander har
PotentialeHotellet blandt andet fået opnormeret det faste personale, så kvaliteten af
opgaveløsningen er blevet forbedret. René glæder sig til en hverdag med familien i Valby og håber
at der åbner sig nogle spændende jobmuligheder så han kan fortsat kan gøre en forskel for udsatte
og hjemløse.

Kort om PotentialeHotellet
PotentialeHotellet er et forsorgshjem til unge hjemløse mellem 18 og 30 år. PotentialeHotellet
ligger i Herning og åbnede i juni 2016. Vi er et ANDERLEDES forsorgshjem, der tror på potentialet i
alle mennesker.
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