VISIE
Hermes Huis

De naam van het Hermes Huis verwijst naar Hermes die als Griekse god in twee werelden leeft en de
verbinding legt tussen goden en mensen.

WORDEN WIE JE BENT
Wij willen de bewoner zo veel mogelijk doorgronden in zijn unieke kern en in zijn vragen en
behoeften. Hierop wil het Hermes Huis een zo passend mogelijk antwoord bieden. We zoeken met
elkaar naar een invulling van wonen en werken die aansluit bij de persoon in kwestie. Zo
ondersteunen wij het proces van 'worden wie je bent' , in levensomstandigheden die bijzonder zijn.
Die vragen - naast al het andere- liefde en compassie voor lijden en beperkingen.
KLEIN
In het Hermes Huis wonen 12 bewoners die zorg nodig hebben. Zij kunnen optimaal tot hun recht
komen, omdat de organisatie klein is. De lijnen in het Hermes Huis zijn kort. Iedereen kent elkaar. Er
zijn weinig wisselingen. Professionals en ouders zijn in sterke mate betrokken bij koers en keuzes. Zo
kan de zorg dichtbij zijn, dicht bij wat bewoners en ouders vragen en nodig hebben. Zo kan ieder die
betrokken is , ook echt betrokken zijn.

ADEMHALEN IN EEN SFEERVOL HUIS
Het Hermes Huis biedt een plek waar je kunt ademhalen. Een ecologisch huis waar rust en sfeer
vanuit gaat, omgeven door een ruimtelijke tuin. Dat is belangrijk voor iedereen. Voor de gevoelige
zintuigen van onze bewoners is dit dubbel zo belangrijk. Dat is ook de reden waarom wij veel waarde
hechten aan een schoon en opgeruimd huis. Zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Een inrichting
die er goed uitziet. Een blijk van aandacht binnenshuis voor het seizoen waar we in leven. Maar
bovenal een gezellig en sfeervol huis, waar het prettig is om te zijn.
VITALITEIT
Vitaliteit is essentieel voor onze bewoners . Dat betekent dat we streven naar een op de persoon
afgestemde balans tussen rust en inspanning. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het
bereiden en eten van gezonde en lekkere voeding. Maar het gaat hierbij ook om 'voedende'
belevingen zoals: buiten zijn, bewegen, met muziek en kunst bezig zijn, kortom rijke zintuiglijke
ervaringen.
Kijken we naar het grotere geheel van het Hermes Huis dan streven we naar ritme en structuur in
dag, week en jaar. Zo ontstaan er rituelen, ritmes en goede gewoontes. Het dagelijks leven zit in het
lijf, niet in de regels. Zo vangen we twee vliegen in een klap. Het Hermes Huis heeft de energie van
bewoners, medewerkers en ouders nodig om 'tot leven' te komen. Daardoor kan het op haar beurt
een bron van vitaliteit zijn voor alle betrokkenen.

ZIEN EN GEZIEN WORDEN
In het Hermes Huis willen we elkaar ontmoeten. Dat begint met het kunnen en willen zien van de
ander in zijn hele wezen. Soms is het duidelijk wat iemand wil. Soms is het nodig - bij onvermogen of
ingewikkeld gedrag- tussen de regels door te lezen om wensen en behoeften te doorgronden.
Van daaruit maken we contact. We willen zorgvuldig zijn in denken, spreken en doen. Vanuit dit
bewustzijn is groei en ontwikkeling mogelijk.

IEDERS STEM IS BELANGRIJK
We leven en werken met elkaar in een gemeenschap. In het Hermes Huis telt ieders stem. Of je nu
kan praten of niet. In de dialoog met elkaar onderzoeken we wat voor ieder belangrijk is.
Dan trachten we te komen tot een gezamenlijk verhaal waarin ieder zich kan vinden.
In het Hermes Huis hechten we veel waarde aan dit proces van medezeggenschap van bewoners,
ouders en medewerkers. Alles waar iedereen mee ingestemd heeft, (al moet je soms ook wel eens
water bij de wijn doen om het samen eens te worden) is van 'ons Hermes Huis'.

MEER DAN DE SOM DER DELEN

Het Hermes Huis is een woonwerkgemeenschap. Bewoners, ouders en medewerkers vormen met
elkaar een geheel. Dit is de basis voor het leven van de bewoner. Daarin krijgen wonen, werken en
vrije tijd invulling en betekenis. Steeds zoeken we hoe eigenheid binnen en buiten de groep een plek
kan krijgen. We vinden het belangrijk dat je iets aan elkaar hebt, dat je iets kan delen en betekenen
voor anderen. Dat brengt synergie voor iedereen.
Dat houdt niet op bij de voordeur van het Hermes Huis. Ons streven is een levendige interactie met
de buurt en de omgeving te hebben.

EIGENHEID
Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan en neemt daarin zijn eigen bagage mee. Dat kunnen
kwaliteiten en talenten zijn, maar ook belemmeringen of beperkingen. Het is er altijd allemaal. Een
ding is helder: ieder is hierin eigen en uniek. We helpen mensen de weg te gaan die hen past. Zodat
zij tot uitdrukking kunnen brengen wie zij in wezen zijn. We gaan uit van een gezonde kern in
iedereen: de eigenheid van het individu met zijn idealen, drijfveren en interesses .
Net zoals de eigenheid van het Hermes Huis. Deze wordt gevoed door alles en iedereen die hierbij
betrokken is. Op zijn beurt geeft het Hermes Huis kleur en energie aan zijn omgeving, en geeft
hiermee iets prijs van zijn wezen.
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