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Alle kinderen verdienen een veilig thuis. Een thuis is een plek waar kinderen in 
veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien en waarvan uit zij de wereld 
kunnen ontdekken. 
Echter niet alle ouders zijn te allen tijde in staat om hun kind(eren) een thuis te 
geven. Deze kinderen en ouders hebben hulp en ondersteuning nodig. Deze 
hulp en ondersteuning vinden, indien mogelijk, zo dicht mogelijk plaats bij de 
eigen omgeving van het kind. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van 
ambulante hulpverlening thuis. Indien dit niet mogelijk is, moet gekeken worden 
of kinderen in een reguliere pleeggroep, regulier gezinshuis of regulier 
pleeggezin kunnen verblijven. Een plek waar kinderen tijdelijk kunnen verblijven 
met het perspectief uiteindelijk terug naar huis te keren.  
Helaas is voor sommige kinderen en ouders dit perspectief er niet. De 
problematiek van de ouders of kinderen is dusdanig groot, complex en 
uitzichtloos dat de verwachting is dat de ouders nooit die zorg, veiligheid en 
geborgenheid kunnen bieden. Deze kinderen zullen nooit veilig thuis bij hun 
ouders kunnen wonen. Voor die kinderen en ouders is het Dushihuis. Het 
Dushihuis biedt deze kinderen een nieuw thuis. Een thuis dat kinderen een 
nieuw perspectief biedt en waar gewerkt wordt aan het ontwikkelen of herstellen 
van het basisvertrouwen.  
 
Dit document beschrijft de waarde voor het kind en de maatschappij van het 
Dushihuis. Het heeft tot doel om gefaseerd vanuit verschillende perspectieven 
een totaalbeeld van het Dushihuis te beschrijven. Het Dushihuis gebruikt dit om 
inzicht te geven in de Dushimethode en de waarde die het Dushihuis heeft voor 
het kind, zijn/haar ouders, en de maatschappij. 
 
Beoogd wordt ook de maatschappelijke baten in kwantitatieve zin te beschrijven. 
Juist in een tijd dat de nadruk steeds meer komt te liggen op kosten, 
bezuinigingen en herschikking van financiële middelen is inzicht in de baten van 
belang. Niet alleen wordt gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde van 

het Dushihuis, maar is ook de impact van de Dushimethode het uitgangspunt. 
Cliëntvragen en maatschappelijke problemen beperken zich namelijk niet tot 
strikt gescheiden gebieden. Dit omdat een verstoorde hechting ook directe en 
ernstige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen op de lange termijn. 
Juist de samenhang van problemen en de daarbij te kiezen oplossingen vragen 
om een integrale, overstijgende benadering. Alleen dan zijn maatschappelijke 
baten te realiseren, en de totale kosten voor de maatschappij te reduceren.  
Dát is de insteek van het Dushihuis. 
 
Dushihuis en de Dushimethode zijn voor alle gemeenten en 
jeugdzorgaanbieders in Nederland een waardevol alternatief op het huidige 
zorgaanbod. Het nader onderzoeken en waarderen van de Dushimethode 
vraagt om een open en integrale kijk van zorgverleners, maar bovenal om een 
langere termijn visie van hen die daarover beslissen.  
Het toepassen van de Dushimethode vraagt ook om gepaste lef (durf). Kranten 
en boeken staan vol over de jeugdzorg in Nederland. Er wordt geroepen om een 
andere aanpak. Dushihuis bestaat op bescheiden schaal inmiddels 14 jaar. Laat 
Dushihuis deze andere aanpak zijn.  
 
Alex de Bokx, initiatiefnemer 
  

1. Intro  
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1.1 Doel Dushihuis 

Het Dushihuis is bedoeld voor kinderen van 4 tot 23 jaar met ernstige 
hechtingsproblemen die weinig vertrouwen hebben in zichzelf en de wereld om 
zich heen en soms kampen met gedragsproblematiek (die voortkomt uit 
hechtingsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen en loyaliteitsproblematiek). In 
een Dushihuis wonen kinderen in een eigen huis, een kleinschalige leefgroep 
met een kleine professionele staf die de dagelijkse continuïteit biedt. Die staf 
wordt ondersteund door een team van specialisten (bestaande uit onder meer 
een orthopedagoog, psycholoog en psychiater).  
 
Alex de Bokx is oprichter van Dushihuis. Hij is drijvende kracht, bron van 
inspiratie en bewaker van de formule. Dushihuis bestaat 14 jaar, in die tijd zijn er 
al veel kinderen geweest die onder de Dushihuis-vleugels hun sociaal-
emotionele achterstand voor een groot deel ingehaald hebben. 
 
De kinderen leren binnen Dushihuis vertrouwen te krijgen in zichzelf en 
anderen, zodanig dat zij als volwassene een zelfstandig leven op kunnen 
bouwen. Zij krijgen een op maat gesneden behandeling en bejegening 
aangeboden, vertaald in alle facetten van het wonen, het leven en de 
opvoeding. In een ‘normaal’ pleeggezin of gezinshuis wordt verondersteld dat 
het kind zich aanpast aan het gezin, Dushihuis voegt zich naar het kind. Daarin 
schuilt ook een belangrijke meerwaarde van een Dushihuis. Dushihuis is dus bij 
uitstek geschikt voor kinderen waarvan verwacht mag worden dat ze zich niet 
gemakkelijk (meer) aan kunnen passen. Zij hebben vaak al verschillende 
plaatsingen en pleeggezinnen achter de rug en de kans op terugkeer naar de 
ouders is klein.  
 
Dushihuis biedt naast ‘veilig wonen’ verschillende vormen van begeleiding en 
behandeling waardoor de kans dat het kind iets treft wat hem of haar helpt 

geoptimaliseerd wordt. Het kind mag binnen Dushihuis blijven wonen, hoeft niet 
meer te verhuizen. Dat geeft veiligheid en voorkomt verdere beschadiging en 
traumatisering. Deze nieuwe zekerheid biedt de juiste basis voor een 
behandeling die erop is gericht om het vertrouwen van de kinderen in zichzelf en 
anderen weer op te bouwen.  
 
Binnen Dushihuis gaat men uit van de talenten en de mogelijkheden van het 
kind en niet in de eerste plaats van zijn of haar problemen of beperkingen. Het 
kind staat centraal, niet het dossier. Door de breedte en de kwaliteit van het 
aanbod ervaart het kind dat hij of zij ertoe doet en erbij hoort. Bovendien kan het 
kind, dat dus veel ervaringen opdoet, meepraten en zodoende zich een positie 
verwerven tussen de andere kinderen en volwassenen. Dat draagt in belangrijke 
mate bij aan de versterking van het basisvertrouwen en gevoel voor 
eigenwaarde. Beide zijn noodzakelijk om op eigen benen te leren staan en 
zelfstandig te kunnen functioneren. De kinderen binnen Dushihuis gaan in 
principe naar een reguliere school.  
 

1.2 Doelgroep Dushihuis 

Het Dushihuis onderscheidt drie leeftijdscategorieën en drie soorten zorg 
hiervoor: 
- kinderen van 4 tot 14 jaar, Dushihuis Basishuis; 
- kinderen van 14 tot 18 jaar, Dushihuis Next Step; 
- jong volwassenen van 18 jaar en ouder, Dushihuis Follow Up. 
Onderstaand volgt een beknopte beschrijving.  
 
Dushihuis Basishuis (4-14 jaar) 
Kinderen van 4 tot 14 jaar kunnen terecht in een Dushihuis Basishuis. De focus 
van een Dushi Basishuis licht op basale opvoeding en regelmaat. Zij worden 
verzorgd en begeleid door een vast team, zodat er rust en vertrouwen kan 
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ontstaan. Behandelingen vinden zo veel mogelijk plaats in de vertrouwde 
omgeving van het Dushihuis. De groepsgrootte van 6 tot 8 kinderen geeft een 
kind de mogelijkheid om (als hij/zij dat wil) wat meer op de achtergrond te zijn. 
Wanneer een kind zich wel wil laten zien, dan kan dat op het podium, waarover 
elk Dushihuis beschikt.  
 
Dushihuis Next Step (14-18 jaar) 
Jongeren vanaf 14 jaar krijgen binnen het Dushihuis Next Step de mogelijkheid 
om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het zelfstandig wonen en 
het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Hier leren zij hun taken en 
activiteiten te plannen. Deze stap is niet alleen nodig om te werken aan meer 
zelfstandigheid, maar ook omdat de ervaring heeft geleerd dat kinderen vanaf 
ongeveer 14 jaar een loyaliteitsconflict ontwikkelen. Enerzijds zijn de kinderen 
gehecht geraakt aan het Dushi Basishuis, maar anderzijds is de loyaliteit naar 
ouders enorm. Deze spagaat is niet te voorkomen, maar kan wel goed worden 
begeleid door de ouders in dit proces nadrukkelijk te betrekken 
(ouderbegeleiding).  
 
Dushihuis Follow Up (18+) 
Wanneer een jeugdige gebaat is bij verdere hulp of begeleiding, laat Dushihuis 
jeugdigen niet los wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Dushihuis biedt 
hiermee tegenwicht aan het veel voorkomende probleem dat jongeren na hun 
18de door de reguliere jeugdzorg in het diepe worden gegooid met de gewone 
zorgen die elke jongvolwassene heeft over identiteit, geld, opleiding, huisvesting 
en werk. Door hun soms blijvende psychische problemen en trauma's, en 
zonder een goed sociaal vangnet zijn zij vaak niet in staat hun leven volledig 
zelfstandig in te richten. Daardoor lopen zij een verhoogd risico te vervallen in 
werkloosheid, verslaving en/of criminaliteit. Met alle persoonlijke en 
maatschappelijke gevolgen en kosten van dien.  

1.3 Dushihuis kinderen en ernstige hechtingsproblematiek 

Binnen Dushihuis worden kinderen opgevangen met een ernstige 
hechtingsproblematiek. "Allesbepalend voor een goede hechtingsrelatie is de 
manier waarop het contact tussen opvoeders en kind verloopt… (bron: 
Nederlands Jeugd Instituut). 
Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hechtingsproblemen is dan 
ook mishandeling of verwaarlozing van het kind door de ouders (bron: Baer & 
Daly Martinez, 2006; Cyr, Euser, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 
2010). Door mishandeling of verwaarlozing wordt het vertrouwen van het kind in 
de opvoeders geschaad. Dit staat ook relaties met andere volwassenen in de 
weg. Kinderen hebben een stabiele en voorspelbare relatie met hun opvoeders 
nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Wanneer kinderen veel wisselende 
opvoeders hebben, is de kans groter dat zij moeite hebben om een veilige 
gehechtheidsrelatie aan te gaan.  
 
De kinderen die in Dushihuis worden opgevangen hebben ouders die niet in 
staat zijn gebleken een goede hechtingsrelatie op te bouwen. De kinderen zijn 
frequent (5 tot 15 keer) overgeplaatst, vaak al vanaf jonge leeftijd (vanaf 4 jaar). 
Dushihuis heeft hiervoor een professionele aanpak ontwikkeld, die in de 
afgelopen 14 jaar heeft bewezen te werken.  
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2. De essentie van 
het Dushihuis 

 
Het Dushihuis neemt kinderen op die al veel hebben meegemaakt in hun leven. 
De kinderen hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis met meerdere 
plaatsingen en er is sprake van een hechtingsproblematiek met daaruit 
voortkomende emotionele en gedragsproblemen (bron: De Dushimethode, I. 
Bastiaanssen en L., Praktikon, 26 augustus 2014, pagina 8).  
In het Dushihuis leven de kinderen en opvoeders met elkaar. De drie pijlers van 
het Dushihuis zijn: 
1. Leefklimaat en pedagogisch handelen 
2. Hechting en regulatie 
3. Ouderbegeleiding 

Deze drie pijlers worden hieronder nader toegelicht.  

2.1 Leefklimaat en pedagogisch handelen 

Het leefklimaat in het Dushihuis is datgene waarmee het Dushihuis zich 
onderscheid van een regulier gezinshuis. Het leefklimaat biedt de kinderen 
warmte, geborgenheid en rust; een stabiele basis om vertrouwen te krijgen in 
zichzelf en de mensen om hen heen. Alle kinderen die wonen in Dushihuis 
hebben te kampen met een ernstige vorm van hechtingsproblematiek, het 

                                                      
1 Basic Trust is ontwikkeld door het landelijk Expertisecentrum Hechting en Basisvertrouwen. Deze methode 

wordt ingezet om het basisvertrouwen en de eigenheid van de kinderen/ jongeren te herstellen. Alle 

basisvertrouwen ontbreekt. Het basisvertrouwen is het gevoel van een kind dat 
‘het er mag zijn’, onbezorgd in het leven kan staan, genegenheid kan tonen, 
troost kan zoeken bij de ouders, hulp kan vragen, zich kan concentreren op 
school, en goed samen met andere kinderen kan spelen. Om dit 
basisvertrouwen te herstellen of te ontwikkelen wordt binnen Dushihuis gewerkt 
met de methode Basic Trust.1 De begeleiders zorgen voor minder prikkels, 
waardoor bovenmatige stress kan worden voorkomen. Ook stimuleren zij dat 
kinderen zoveel mogelijk zelf doen en zelf oplossen. Zij maken kinderen 
duidelijk wat van hen verwacht wordt door situaties, taken en activiteiten te 
structureren en voorspelbaar te maken. 
Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers door middel van het train-de-
trainer principe voortdurend geschoold in alle elementen van het Dushihuis.  
 
In het leefklimaat van Dushihuis staan de mogelijkheden en de talenten van de 
kinderen centraal. Kinderen worden gestimuleerd en geactiveerd om deze 
talenten te ontwikkelen. De focus ligt niet op problemen, maar juist op wat de 
mogelijkheden zijn.  
 
Elk Dushihuis is uniek. De panden zijn kleurrijk, fantasierijk en creatief ingericht; 
voor kinderen een droomplek! Het huis heeft diverse ruimtes die verschillende 
functies hebben. Zo zijn er plekken waar kinderen in rust en stilte zich kunnen 
terugtrekken, maar er zijn juist ook plekken waar kinderen letterlijk op een 
podium kunnen gaan staan en zich uitleven en presenteren. In het huis is veel 
aandacht voor het creëren van sfeer en warmte, en worden feestjes en uitjes 
met en voor de kinderen georganiseerd. Ook worden er groenten verbouwd in 
de moestuin om zo de kinderen bewust te maken van wat zij eten en wat 
gezonde voeding is. Alles wat gegeten en gedronken wordt is biologisch 

medewerkers worden regelmatig geschoold en getraind om te werken volgens deze methode. Deze methode is 

verweven in het gehele dagritme. 
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gecultiveerd. Vaak zien we dat door het eten van biologisch voedsel, zonder 
toevoegingen, het medicijngebruik van de kinderen afneemt. Elk Dushihuis heeft 
een hond (social dog). Allesbepalend voor de inrichting en het huis is de filosofie 
van Dushihuis om kinderen te prikkelen, te stimuleren, zodat ze gaan voelen. 
 

2.2 Hechting en regulatie 

Er wordt binnen Dushihuis een breed palet aan begeleidingsactiviteiten geboden 
waardoor de kans dat het kind iets treft wat hem of haar kan raken, steunen en 
helpen geoptimaliseerd wordt.  
 
De eerste begeleidingsactiviteit richt zich op het onderwijs. 90% van de 
Dushihuis kinderen volgt regulier onderwijs. Binnen Dushihuis wordt veel 
aandacht besteed om het onderwijs dat op school wordt gevolgd, thuis te 
ondersteunen. Zo worden kinderen begeleid door een remedial teacher en wordt 
ook het Rots & Water programma toegepast, ter vergroting van de 
weerbaarheid. Tevens krijgen kinderen de volgende begeleidingsactiviteiten: 
 mindfulness 
 massage 
 creatieve therapieën  
 therapie met dieren 

Zie voor extra toelichting bijlage II. 
 

 
 

2.3 Ouderbegeleiding 

Het uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk contact hebben met hun 
ouders. Dit kan in de thuissituatie en/of in het Dushihuis. Ouders worden 
gestimuleerd om regelmatig op bezoek te komen. Ze kunnen komen 
theedrinken, mee-eten of deelnemen aan activiteiten. Ook is er wekelijks 
belcontact en vindt verjaardags- en/of ziekenbezoek over en weer plaats. 
Jaarlijks vinden er diverse festiviteiten en activiteiten plaats, waarbij ouders 
en/of andere familieleden worden uitgenodigd. In de meeste situaties worden 
contacten tussen kinderen en hun ouders en/of broers/zussen begeleid in 
verband met de complexiteit van de problematiek van de jeugdige en/of ouders. 
Ouders en kinderen worden daarbij ondersteund door Dushihuis medewerkers, 
en een team van specialisten (orthopedagoog, psycholoog en een psychiater), 
om de contacten zo positief mogelijk te laten verlopen. Vaak is onbegeleid 
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contact en terugplaatsing van de kinderen naar de ouders niet mogelijk. In dat 
geval wordt binnen het netwerk van het kind gezocht naar andere onbegeleide 
contactmogelijkheden (bijvoorbeeld grootouders). De Dushihuis-medewerkers 
begeleiden ouders tijdens bezoekjes aan de school van hun kind en naar 
bepaalde (buiten)schoolse activiteiten. Hierbij is ook veel aandacht voor 
loyaliteit. Kinderen raken soms in een loyaliteitsconflict, ze voelen zich thuis bij 
Dushihuis, maar hebben daardoor soms het gevoel dat zij hun ouders in de 
steek laten. Dushihuis heeft veel ervaring met loyaliteitsconflicten en weet 
precies hoe zij kinderen hierin kan begeleiden.  
 
Wanneer mogelijk worden ouders en kinderen ondersteund richting 
terugplaatsing naar huis. Door de aard van de problematiek en de achtergrond 
van de kinderen gaat het in de praktijk om een kleine minderheid.  
De ouders van de kinderen in het Dushihuis hebben vaak grote problemen; denk 
daarbij aan verslaving, schulden, verblijf in de gevangenis, of verstandelijk 
beperkt. Dushihuis probeert de ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het 
leven van de kinderen. Soms is dit, gezien de problematiek van de ouders, 
lastig. Sommige ouders hebben moeite om afspraken te maken en zich hieraan 
te houden. Dushihuis probeert dit zoveel mogelijk te ondervangen door continue 
verbinding te maken met de ouders en de ouders zoveel mogelijk onderdeel te 
laten zijn van het leven van de kinderen. De mate waarin er ook daadwerkelijk 
verbinding mogelijk is hangt echter sterk af van de hoe het met de ouders gaat.  
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3. Het kind en 
Dushihuis 

Dit hoofdstuk beschrijft twee kinderen die in het Dushihuis hebben gewoond c.q. 
nog wonen. De casussen zijn aan de praktijk ontleend, waarbij omwille van de 
privacy de namen zijn veranderd.  
 
De beschrijvingen zijn bedoeld ter illustratie van de aard en problematiek van 
kinderen en jongeren die te maken hebben met ernstige hechtingsproblematiek. 
Dit is de groep waar het Dushihuis zich in heeft gespecialiseerd. Ter afsluiting 
zijn per kind de baten op persoonlijk en maatschappelijk niveau nogmaals 
samengevat. 

3.1 Lars 

Lars is met elf jaar uit huis geplaatst. Lars is enig kind en woonde alleen bij zijn 
moeder. Zijn moeder kon niet goed voor Lars zorgen, Lars zorgde eigenlijk voor 
zijn moeder. Zijn moeder sloeg hem en gaf hem onvoldoende mogelijkheden om 
te groeien. Zijn moeder had een autoritaire vader die werkzaam was in het leger 
en thuis graag alles strak aanstuurde. De moeder van Lars was hierdoor 
emotioneel onvoldoende ontwikkeld om een kind te kunnen opvoeden. Ze was 
jong toen ze Lars kreeg en de zwangerschap was niet gepland. De vader van 
Lars was al voor zijn geboorte vertrokken en had geen contact met de moeder of 
met Lars.  
Lars is op school opgehaald en naar de crisisopvang (1e opvangplek) in Arnhem 
gebracht. Hier heeft hij drie maanden doorgebracht (de maximale duur). Omdat 

er, vanwege wachtlijsten, nog geen plek voor Lars beschikbaar was, is hij weer 
in een crisisopvang (opvangplek 2) geplaatst, nu verder van huis (Ede). Na weer 
drie maanden (Lars was inmiddels twaalf jaar geworden) is hij in een leefgroep 
in Zaltbommel (opvangplek 3) geplaatst. Daar heeft hij 7 maanden gewoond. 
Lars kon daar niet goed aarden, het was een groot huis met grote kinderen en 
hij voelde zich niet veilig. Omdat de leefgroep hoorde bij een andere organisatie 
dan de gemeente waartoe Lars behoorde, is hij naar een andere leefgroep 
(opvangplek 4) geplaatst in Ellecom. Daar ging het ook niet goed met Lars en is 
hij tijdelijk even in een andere leefgroep in Nijmegen geplaatst (opvangplek 5). 
Daar heeft hij twee weken doorgebracht en is toen bij zijn tante gaan wonen 
(opvangplek 6). Lars was toen 15 jaar oud. Hij heeft zeven maanden bij zijn 
tante gewoond. Echt goed ging het bij zijn tante (de zus van zijn moeder) niet. 
De moeder en de tante hadden dezelfde opvoeding genoten en dezelfde stijl 
van opvoeden, een die niet aansloot bij Lars. Daarom ging Lars (hij was 15 ½ 
jaar oud) na drie maanden bij opa en oma wonen (opvangplek 7). Het ging daar 
eveneens niet goed en Lars besloot dat hij graag op zichzelf wilde wonen 
(opvangplek 8). Via Jeugdzorg kreeg Lars ondersteuning, maar Lars ging niet 
meer naar school en dealde in harddrugs. Jeugdzorg wilde hem daarom terug in 
een leefgroep plaatsen. Lars had echter via zijn school (Sociaal Pedagogisch 
Werk, niveau 4) stage gelopen bij het Dushihuis en wilde daar graag wonen 
(opvangplek 9). Daar bleek plek voor hem en zo vertelt Lars, bij Dushihuis had 
hij eindelijk een gevoel van thuiskomen. Hij had een gevoel van 
onvoorwaardelijke acceptatie en hij werd gestimuleerd om talenten te 
ontwikkelen. Hij ontdekte dat hij kon pianospelen en het Dushihuis regelde 
pianolessen voor hem. Voor Lars is het moment dat hij een pianoleraar mocht 
gaan kiezen een ommekeer in zijn denken geweest. Dat er iets was dat speciaal 
voor hem geregeld werd, dat had hij nog nooit ervaren. In het Dushihuis is hij 
emotioneel ontwikkeld. Lars had moeite met voelen en om zich te hechten aan 
mensen. Door het leefklimaat in Dushihuis heeft hij geleerd zijn emoties uit te 
spreken en hier actief mee aan de slag te gaan.  
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Persoonlijke baten 
Inmiddels is Lars 24 jaar en woont hij samen met zijn vriendin. Hij heeft bij een 
aantal werkgevers gewerkt, maar nu toch besloten zijn studie af te ronden. Het 
contact met zijn moeder is goed. Hij heeft zijn moeder vergeven. Lars is 
emotioneel goed ontwikkeld, hij kan zijn gevoelens uiten en zich weer hechten 
aan mensen.  
 
Maatschappelijke baten 
Lars is op het rechte pad, hij woont samen en rondt zijn studie af. Hij heeft, 
gezien zijn jeugd, de vele woonplekken (9), toch een redelijk stevige basis weten 
op te bouwen. Hij voert geen criminele activiteiten uit en is ook niet verslaafd. 
Als hij zijn studie heeft afgerond is de kans groot dat hij een passende baan 
vindt en in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.  
 

3.2 Gwen 

De ouders van Gwen zijn verstandelijk beperkt. Zij konden en kunnen hierdoor 
geen veilige omgeving bieden voor Gwen en haar zusje. Na de geboorte van 
Gwen en haar zusje is eerst geprobeerd om de kinderen thuis te laten wonen 
door de inzet van woonondersteuning en opvoedondersteuning. Toen Gwen vijf 
jaar was bleek echter dat deze ondersteuning onvoldoende was en meer gericht 
moest zijn op het maken van afspraken (zoals het gaan naar de tandarts, 
huisarts, kinderarts), boodschappen doen, post doornemen, kinderen in bad 
doen, wandelen met de moeder en de kinderen, maar ook koken en 
huishoudelijke hulp. Deze hulp is toen ook geboden. Echter dit kon niet 
voorkomen dat Gwen, als kind van vijf jaar oud, taken van haar ouders ging 

overnemen en voor haar ouders en zusje ging zorgen. Uiteindelijk is besloten de 
kinderen uit huis te plaatsen. Toen Gwen zeven jaar was is ze, samen met haar 
zusje, terechtgekomen in een crisisopvang (opvangplek 1). Hier heeft ze drie 
weken gezeten en is toen, wederom samen met haar zusje, in een gezinshuis 
geplaatst (opvangplek 2). Hier heeft ze 4 maanden gewoond. Toen gingen de 
gezinshuisouders uit elkaar en is Gwen, samen met haar zusje, in het Dushihuis 
(opvangplek 3) gaan wonen.  
Haar ouders bezoeken Gwen en haar zusje, afzonderlijk van elkaar, één keer in 
de maand. Gwen ziet haar opa's en oma's een keer in de twee maanden. 
 
Persoonlijke baten 
Gwen is nu elf jaar oud en woont sinds vijf jaar in het Dushihuis. Ook haar zusje 
woont in het Dushihuis. Haar moeder en vader zijn uit elkaar en zijn onder 
curatele gesteld. Door haar ervaringen en onveilige thuissituatie heeft Gwen de 
neiging de leiding van volwassenen over te nemen. In het Dushihuis mag en 
leert ze weer kind te zijn. Ze wordt hierin gestimuleerd door spel en muziek. 
Gwen is creatief en actief. Ze houdt van sporten en bewegen. Ze zit op 
muziekles, toneel en houdt van verkleden en buiten spelen. Inmiddels is Gwen 
elf jaar en heeft ze geleerd dat het veilig is als volwassenen de leiding nemen, 
ze neemt niet langer de ouderrol op zich, is minder bepalend en kan weer kind 
zijn. 
 
Maatschappelijke baten 
Gwen is al op jonge leeftijd bij Dushihuis terechtgekomen, ze was toen 6. Gwen 
weet dat ze bij Dushihuis zal opgroeien en niet naar een volgende opvangplek 
wordt verplaatst. Hierdoor kan ze zich gaan hechten aan Dushihuis. Doordat 
Gwen al jong is opgevangen bij Dushihuis is de verwachting dat ze met de juiste 
therapieën en zorg in het leefklimaat van Dushihuis alle mogelijkheden heeft om 
zich goed te kunnen ontwikkelen. Gwen en haar zusje doen het goed op school 
en hun toekomst ziet er goed uit. 



 

9 
 

3.3 Conclusie: het Dushihuis door de ogen van de kinderen 

 
De kinderen die in een Dushihuis hebben gewoond ervaren een warm thuis, en 
voelen zich er veilig. Kinderen leren weer vertrouwen te hebben in zichzelf, dat 
ze iets kunnen en iets voorstellen. Door dit toegenomen zelfvertrouwen kunnen 
kinderen zichzelf ontwikkelen, kunnen zij school afmaken en nieuwe 
vaardigheden leren. Hun zelfstandigheid neemt toe. 
Ook hebben deze kinderen geleerd weer (meer) vertrouwen te hebben in de 
volwassenen in hun omgeving, zijn ze in staat om relaties aan te gaan, en zijn 
ze in staat om beter hun grenzen aan te geven.  
 
Voor de maatschappij zijn de voordelen ook groot. Meer uitgebreid staat de 
maatschappelijke impact van een Dushihuis, en toepassing van de 
Dushimethode, beschreven in het volgende hoofdstuk. 



 

10 
 

4. Maatschappelijke 
Impact Dushihuis 

Dit hoofdstuk gaat in op de impact die het Dushihuis heeft op de samenleving. 
Hiervoor wordt allereerst het Dushihuis geplaatst in het uitgebreide landschap 
van de jeugdhulp. Vervolgens worden effecten beschreven, gewogen en 
uitgedrukt in een ‘maatschappelijk rendement’. Dit gebeurt in kwalitatieve en 
kwantitatieve termen.  

4.1 Inleiding 

"Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht 
op bijzondere bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals 
een pleeggezin of indien nodig een kindertehuis"2.  
 
"De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat jeugdigen die voor kortere of langere tijd 
niet thuis kunnen opgroeien in principe opgevangen moeten worden in een 
gezinsverband. Wetsartikel 2.3.6: ‘Het college draagt er zorg voor dat de 
jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij 
een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet 
in het belang is van de jeugdige.’"3 
 

                                                      
2 Artikel 20 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind 

33 De kracht van het gewone leven, brochure over gezinshuizen. Een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse gemeente, juli 2014, p. 3. 

4.2 Dushihuis binnen het landschap van jeugdhulp 

Als kinderen thuis niet veilig kunnen opgroeien wordt een kind uit huis geplaatst. 
Het landschap van de jeugdhulp is divers en uitgebreid. Daarbij is het bestaande 
(gecontracteerde) aanbod veelal leidend. 
Een goede plaatsing van het kind is cruciaal. "Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat overplaatsingen vaak schadelijke gevolgen met zich meebrengen voor 
de ontwikkeling van kinderen (fysiek, gedrag, cognitief, sociaal-emotioneel) (Mc 
Call et al, 2012; Jones et al, 2012). Ook ontstaat er een verhoogd risico op 
problematiek in de volwassenheid, zoals psychische of verslavingsproblematiek, 
gevangenschap en antisociaal gedrag (Van den Bergh & Weterings, 2010). Dit 
alles kan leiden tot maatschappelijke kosten".4  (Uit: Baan, 2015) 
 
Het landschap van de jeugdhulp kan worden gezien als een continuüm, waarbij 
de mate van specialistische behandeling of begeleiding van kind en/of ouders 
toeneemt. Dit is in onderstaand figuur afgebeeld: 
 

4 Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen. Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Baan 

et al. Publicatie Gezinspiratieplein, 2015, pagina 7. 
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Nota bene: binnen deze figuur zijn de instellingen voor kinderen met een verstandelijke 
beperking buiten beschouwing gelaten. 

 
Kinderen komen, als ze uit huis geplaatst worden, meestal eerst in een 
crisisopvang terecht. Tijdens deze crisisopvang (die maximaal 3 maanden duurt) 
wordt gekeken waar het kind het beste geplaatst kan worden. Indien er geen 
wachtlijsten zijn wordt een kind in eerste instantie in een pleeggezin geplaatst, 
omdat dit het meest dichtbij een gezinssituatie ligt. Sommige kinderen kunnen, 
vanwege de complexe problematiek, niet terecht in een pleeggezin. Dan wordt 
gekeken of opvang mogelijk is in een gezinshuis of open leefgroep. Als er 
sprake is dat een kind een tijdelijke behandeling nodig heeft wordt een kind in 
een behandelgroep geplaatst. Dit heeft een tijdelijk karakter. Als een kind niet in 
een open leefgroep geplaatst kan worden, er niet sprake is van een te volgen 
behandeling dan rest slechts een besloten (wonen, school en leven op één 
terrein) of zelf een gesloten leefgroep. Dushihuis biedt een alternatief in dit 
continuüm. Dushihuis biedt een leefklimaat voor kinderen met een ernstig 
hechtingsprobleem (en eventueel een gedragsprobleem). Het Dushihuis staat 
vaak aan het eind van een lange voorgeschiedenis waaraan verschillende 
plaatsingen zijn voorafgegaan. Het Dushihuis is de laatste plek waar kinderen 
terecht kunnen voordat zij in een residentiële voorziening geplaatst worden. Het 

Dushihuis is vaak een laatste reddingsboei voor andere zorginstellingen die niet 
over de kennis, ervaring, geschikte methodiek en aanpak beschikken om 
kinderen met ernstige hechtingsproblemen te helpen. 
 
In de volgende tabel worden de verschillende vormen van jeugdhulp vergeleken 
op een aantal kenmerken. De tabel is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de 
verschillen, en is niet uitputtend.  

 

6-8 
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Een residentiële voorziening is een dure oplossing. Daarbij is ook de vraag 
welke impact een verblijf in een residentiële voorziening heeft op de kinderen 
(en uiteindelijk ook de samenleving aan zorg zal kosten) aangezien kinderen 
met ernstige hechtingsproblemen altijd ondersteuning nodig blijven hebben 
indien niets aan het probleem wordt gedaan. 

4.3 Bereik van de impact Dushihuis 

De focus van deze notitie ligt op een aantal maatschappelijke terreinen waar de 
dienstverlening van het Dushihuis impact op heeft. Het duiden van 
maatschappelijke impact is een waarderingsproces waarin wordt getracht tot de 
best mogelijke benadering van deze impact te komen.  
 
De aanpak van het Dushihuis creëert een maatschappelijke waarde, doordat 
jongeren vanuit een veilige leefomgeving werken aan het reguleren van emoties 
zodat zij een opleiding en scholing kunnen volgen. Daardoor hebben zij 
gedurende hun leven een grotere kans om gewoon mee te doen en wordt een 
aanspraak op dure sociaal-maatschappelijke voorzieningen voorkomen. Iedere 
euro die vanuit maatschappelijke middelen wordt geïnvesteerd in het 
bevorderen van de kansen van deze groep met ernstige hechtingsproblematiek, 
levert een meervoudige besparing op door het voorkomen van dure 
voorzieningen van: uitkeringen, schuldsaneringskosten de aanpak van 
verslavingsproblematiek, zorgverlening en criminaliteit.  
 
                                                      
5 Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen. Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Baan 

et al. Publicatie Gezinspiratieplein, 2015, pagina 9. 

4.4 Van persoonlijke impact naar maatschappelijk effect 

Mensen met ernstige hechtingsproblemen hebben op allerlei terreinen en vaak 
levenslang, te maken met een ondersteuningbehoefte. "Kinderen met 
meervoudige en complexe problemen die niet opgroeien in het gezin van 
herkomst, een stabiel pleeggezin of gezinshuis lopen het risico op veelvuldige 
verplaatsingen, voortijdige en ongewenste beëindiging van de hulp op en 
ongewenste uitkomsten op de langere termijn als zwerven, in criminele circuits 
en/of overlast gevende jeugdgroepen terechtkomen of leven van een uitkering 
en het opbouwen van schulden"5. 
 
De kleinschalige opzet van een Dushihuis is hierbij een duidelijk voordeel, en 
geeft ons de mogelijkheid om ‘zorg op maat’ te leveren. Dushihuis committeert 
zich voor onbepaalde tijd aan de zorgvraag van het kind. Afhankelijk van het 
kind wordt de zorg samengesteld, op maat, om het kind heen. Uit het rapport 
'Niet thuis kunnen opgroeien, en dan?' wordt duidelijk dat zorg op maat 
doorslaggevend is voor het succes bij het behandelen van kinderen met een 
hechtingsstoornis: "Kinderen met hechtingsproblemen of een chronisch trauma 
verdienen zorg op maat. Zowel ouders als professionals moeten aandachtig 
kijken en luisteren naar de behoeften en mogelijkheden van het kind. Dit is de 
belangrijkste les die zowel de praktijk als de theorie leert. De boodschap lijkt 
helder, maar is in werkelijkheid complex. Dit betekent dat er voor kinderen met 
hechtingsproblemen of een chronisch trauma geen uniforme aanpak bestaat. De 
juiste benadering vinden is iedere keer weer een zoektocht die geduld vergt, tijd 
en energie kost. Soms leveren al die inspanningen nauwelijks resultaat op. Of 
pas na lang proberen." 6  
 

6 Niet thuis kunnen opgroeien, en dan? K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd, K2 Next Generation en Stichting 

Maashorst, december 2014, p. 57 
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Dushihuis is van mening dat stilstand bereiken in plaats van verdere 
achteruitgang soms ook al een hele prestatie is. De dienstverlening van het 
Dushihuis strekt zich daarom, in tegenstelling tot de reguliere jeugdzorg, ook uit 
over de periode na het 18e levensjaar. Volgens orthopedagoge Marja Cozijn, 
(artikel Trouw, 17 oktober 2014, voorpagina): "Ze worden in het diepe gegooid, 
met de gewone zorgen die elke jongvolwassene heeft over geld, opleiding, 
huisvesting of werk. Maar ook met psychische problemen en overwerkte 
trauma's". Ook geeft Cozijn in dit artikel aan dat het ultieme doel van jeugdzorg 
niet altijd terugkeer naar 'thuis' moet zijn. Ze zegt hierover: "Elke mislukte 
plaatsing laat extra littekens achter."  
Dushihuis Follow Up voor 18+ jongeren ondersteunt Dushi jongeren op de 
maatschappelijke deelterreinen opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, 
samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken,) met als doel om deze 
jongeren op eigen benen te leren staan. 
Ook blijkt uit een meta-analyse van Pfeiffer en Strzelecki (1990) dat "de 
beschikbaarheid van hulpverlening of ondersteuning na vertrek van grote 
invloed is op het voortbestaan van positieve uitkomsten na vertrek"7.   
 

4.5 Kwalitatieve effecten  

Deze paragraaf bevat een opsomming van de kwalitatieve effecten van de 
opvang van een kind in het Dushihuis. Deze kwalitatieve effecten komen voort 
uit literatuuronderzoek, onderzoeken naar gezinshuizen en met name uit de 
interviews met de oprichter van het Dushihuis, (pedagogisch) medewerkers van 
het Dushihuis, oud bewoners van het Dushihuis, de leden van de Raad van 
Toezicht van het Dushihuis en doorverwijzers. Deze kwalitatieve effecten 
worden hieronder benoemd en toegelicht. 

                                                      
7 Residentiële jeugdzorg: wat werkt?, Boendermaker et al., 2013, p.21   

 
 
Sociaal netwerk 
Aristoteles schreef het al: "De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om 
alleen te leven" (Aristoteles, Grieks filosoof, 384 v.C. - 322 v.C.).  
Kinderen wonen in het Dushihuis, groeien op in een 'vervangend' gezin.  
Ter illustratie: momenteel gaan alle kinderen, met uitzondering van één kind, 
naar een reguliere school. Hier volgen zij onderwijs, maar maken zij ook 
vrienden. Vriendjes zijn altijd welkom om te spelen in Dushihuis. Binnen 
Dushihuis worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen zitten op een sportclub, hobbyclub of 
volgen muziekles.  
Dushihuis betrekt zoveel mogelijk de ouders, grootouders en andere 
familieleden bij de opvoeding, zodat een kind ook echt opgroeit in een 
gemeenschap en gemeenschapsgevoel ontwikkeld en een sociaal netwerk 
opbouwt. Een netwerk dat een positieve invloed heeft en voor de jongere 
daadwerkelijk tot steun leidt.  
 
Deelname aan onderwijs, arbeid, etc. 
De kinderen in het Dushihuis gaan naar school in de buurt. Hier volgen zij zoals 
alle andere kinderen regulier onderwijs. Ook in Next Step gaan jongeren naar 
school. Dushihuis stimuleert en begeleidt jongeren en spreekt hen hierbij ook 
aan op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Als jongeren spijbelen 
worden zij hiermee geconfronteerd, maar als zij dit blijven doen, moeten zij zelf 
de consequenties hiervan aanvaarden. Intensieve begeleiding om hen te 
weerhouden van "misstappen" is cruciaal. 
 
Deelname arbeid 
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Jongeren worden, als de studie is afgerond, gemotiveerd en ondersteund bij het 
zoeken naar werk. Dit gebeurt in Dushihuis Next Step en Dushihuis Follow Up. 
Een van de krachten van Dushihuis is dat de zorg ook uitstrekt na de 18e 
verjaardag, zodat deze jongeren, ook al zijn ze voor de wet volwassen, toch nog 
ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning is voor elk kind van groot belang, en 
fungeert als sociaal vangnet.  
 
 
Vermindering schulden  
"Kinderen met meervoudige en complexe problemen die niet opgroeien in het 
gezin van herkomst, een stabiel pleeggezin of een gezinshuis lopen het risico op 
veelvuldige verplaatsingen, voortijdige en ongewenste beëindiging van de hulp 
en op ongewenste uitkomsten op de langere termijn als zwerven, in criminele 
circuits en/of overlast gevende jeugdgroepen terechtkomen of leven van een 
uitkering en het opbouwen van schulden" (Van der Steege, 2013; De Lange, 
Van Dam, Dresen, Geurts & Knorth, 2011).8  

                                                      
8 Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen. Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Baan 

et al. Publicatie Gezinspiratieplein, 2015, pagina . 

Kinderen die gemotiveerd 
worden hun school af te ronden 
en een diploma te halen (zoals 
bij Dushihuis gebeurd), hebben 
meer kans op een baan. 
Mensen met een baan, een vast 
inkomen, zullen minder snel 
schulden hebben dan mensen 
wel met een baan.  
 
Vermindering zorg (minder 
psychische/lichamelijke 
ziektes) 
Kinderen die hebben geleerd 
vertrouwen te hebben en die 
trauma's hebben verwerkt, 
zullen minder snel psychische 
problemen hebben. De kinderen 
van Dushihuis krijgen een nieuw 
'thuis', met een sociaal 
netwerk/vangnet hebben, een 
diploma, en hopelijk een baan 
zodat ze een stabiele basis 
hebben van waaruit zij een 
leven kunnen opbouwen in de maatschappij. 
 
Vermindering criminaliteit 
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Jongeren hebben een nieuw thuis, Dushihuis. Een thuis waar zij 
onvoorwaardelijk en ongeacht leeftijd op terug kunnen vallen. Dushihuis is de 
basis van waaruit zij hebben geleerd op mensen te vertrouwen, weten wie ze 
zijn, wat ze goed kunnen en wat ze leuk vinden. Ook hebben ze geleerd te 
voelen en deze gevoelens te benoemen en hiermee om te gaan. Deze basis 
zorgt ervoor dat zij als volwaardig lid van de samenleving de wereld kunnen 
ontdekken. Verslavingen, schulden, criminaliteit zullen hierdoor niet of 
nauwelijks aan de orde zijn. 
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Het eerste Dushihuis is op 12 oktober 2004 opgericht door Alex de Bokx in 
Ellecom. Inmiddels zijn er ook Dushihuis Huizen in Dordrecht en Den Haag en 
zijn er vergevorderde plannen voor meer Dushihuis Basishuizen en Dushihuis 
Next Steps. Voor de 18+ers worden leer-werk organisaties opgezet (The Bokx 
Factory, Dushihuis Fabrics). Sinds 2015 is er ook een Dushihuis Kenniscentrum, 
bekend onder de naam Dushi Leerhuis. 
 
Governance  
De Dushihuis Huizen zijn onderdeel van Stichting Kind aan Huis. De Stichting 
heeft geen winstoogmerk, en besteedt zoveel mogelijk de middelen aan de 
begeleiding en zorg van de kinderen. De stichting is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Kind 
aan huis beschikt over een WTZi-toelating. 

De stichting wordt bestuurd door de oprichter, Alex de Bokx. Verantwoording 
wordt afgelegd aan een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

De besturingsfilosofie van de organisatie is eenvoudig. Er wordt uitgegaan van 
zoveel mogelijk zelfsturing op basis van taakvolwassenheid en 
rolbeschrijvingen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag 
mogelijk in de organisatie neergelegd. Sturing op taakvolwassenheid vindt 
plaats door voortdurende intervisie-programma’s en een intensief 
opleidingsprogramma voor nieuwe en bestaande medewerkers. Het Dushihuis 
Leerhuis vervult hierin een belangrijke rol 

 
Uitvoeringsorganisatie  
Het succes van een goede werking van het Dushihuis zit opgesloten in de kracht 
en verantwoordelijkheid van de individuele medewerker en het team. 

Het personeelsbeleid voor alle medewerkers staat hoog op de agenda. 
Werknemerschap bij Dushihuis start met een stevige ambitie en het doorstaan 
van een stevig assessment, zodat gemotiveerde medewerkers met de juiste 
instelling kunnen worden aangetrokken. 

Per 2017 zijn ca 40 medewerkers (30fte) in vaste dienst van de stichting. 

Bij Dushihuis werken 25 personen in de zorg voor de kinderen. Dit zijn 
voornamelijk gediplomeerde pedagogisch medewerkers (HBO en MBO), die het 
opleidingsprogramma van Dushihuis hebben gevolgd. In de dagelijkse praktijk 
worden de medewerkers ondersteund door orthopedagogen. Indien de kinderen 
extra behandeling nodig hebben, dan wordt deze betrokken bij reguliere 
zorgaanbieders. In elk Dushihuis is een vaste gastvrouw aanwezig die zorg 
draagt voor het koken. Daarnaast is er een kleine kantoorstaf (4 personen) ter 
ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie. Door de organisatie Dushihuis 
Vriend worden bijdragen voor de extra’s voor de kinderen ingezameld.  
 
Het Dushihuis heeft sinds haar oprichting in Ellecom zo'n 60 kinderen 
opgevangen (inclusief weekend- en crisisopvang). 
 
Financiën 
Stichting Kind aan Huis streeft ernaar om te werken met een sluitende 
geconsolideerde begroting. Zij heeft geen winstoogmerk maar steekt zoveel 
mogelijk geld in het begeleiden en behandelen van kinderen. Per Dushihuis 
wordt een voor dat huis passende jaarbegroting opgesteld. 

Bijlage I         
Het Dushihuis      
in Getallen 
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Onderstaand een overzicht van de financiën in de jaren 2015, 2016 en 2017.  

 

 

Het boekjaar 2015 is afgesloten met positief resultaat. De solvabiliteit per 31 
december 2015 bedraagt 118%. Het boekjaar 2016 is met een negatief resultaat 
afgesloten, vooral veroorzaakt door de groei die is gerealiseerd. Deze groei ging 
gepaard met veel vooruitbetaalde ontwikkelings- en investeringskosten, terwijl 
de baten nog niet op het gewenste niveau waren. De prognose 2017 is 
gebaseerd op de resultaten t/m mei. In deze prognose over 2017 is goed te zien 
dat de baten de gewenste stijging laten zien. 

Kwaliteitsbewaking 
De kwaliteitsbewaking krijgt binnen Dushihuis veel aandacht. In de eerste plaats 
de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers binnen 
Dushihuis ondergaan een uitgebreid assessment via GITP. In dat e-assessment 
wordt gekeken naar werk- en denkniveau, de belangrijkste karakter- en 
persoonlijkheidseigenschappen en competenties die nodig zijn om binnen de 
complexe context van Dushihuis goed te kunnen functioneren. Het werk- en 
denkniveau wordt getest, dit in verband met het analytisch vermogen en het 
abstractieniveau dat gevraagd wordt bij het verwerven van inzicht in de 
problematiek van de kinderen maar ook bij het houden van overzicht in 
complexe situaties. Medewerkers van Dushihuis schaken op verschillende 
borden en dat vraagt veel. Het e-assessment verscherpt het zelfinzicht van 
medewerkers, sterke punten en ontwikkelpunten worden boven water getild. 
Tevens kan met behulp van de assessmentresultaten de rolverdeling binnen de 
groep gestalte krijgen.  
In 2017 heeft Dushihuis zich aangemeld om het ISO 9001 Keurmerk Gezinshuis 
te verkrijgen. 
 
  
 

realisatie realisatie  begroting prognose

2015 2016 2017 2017

Vergoedingen

Ontvangen vergoedingen 898.432 1.360.602 1.715.461 1.998.304

Overige ontvangsten 98.771 0 167.280 51.517

997.203 1.360.602 1.882.741 2.049.821

Kosten

Kosten huishouding 264.324 287.072 358.355 282.797

Personeelskosten

Lonen en salarissen 398.462 567.316 895.963 961.187

Sociale lasten 65.086 144.929 161.273 166.558

Pensioenpremies 23.980 53.362 62.717 61.156

487.528 765.607 1.119.954 1.188.901

Afschrijvingen (123.141) 19.099 12.300 18.612

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 23.976 21.544 55.225 99.222

Huisvestingskosten 160.602 148.949 197.166 225.741

Exploitatiekosten 9.654 2.454 2.400 11.832

Autokosten 47.596 34.755 39.202 29.071

Verkoopkosten 0 37.913 9.300 28.896

Kantoorkosten 34.371 29.681 17.208 33.233

Algemene kosten 29.392 66.912 41.496 73.542

305.591 342.208 361.997 501.538

Bankkosten 5.707 3.803 8.220 5.197

Doorbelasting algemene kosten

Doorbelast vanuit kenniscentrum 0 6.080 0 0

Resultaat 57.194 (63.267) 21.915 52.777

alle bedragen in €€
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Kenniscentrum 
Dushihuis heeft ook een eigen kenniscentrum ontwikkeld. Wij noemen dit het 
Dushi Leerhuis. De basis van dit kenniscentrum wordt gevormd door een 
assessment- en  opleidingsprogramma waarin de drie pijlers van het Dushihuis 
uitgebreid terugkomen inclusief regels, afspraken en ideeën met betrekking tot 
het leefklimaat. Er wordt veel tijd besteed aan persoonlijke ontwikkeling en het 
opbouwen van persoonlijke en creatieve kracht. Deze zijn noodzakelijk om goed 
in te spelen op de behoeften van de kinderen en het juiste voorbeeld te zijn. 
Medewerkers worden intensief getraind in het omgaan en communiceren met 
kinderen met hechtingsproblemen en het voorkomen en reduceren van stress bij 
de kinderen. Verder voorziet het kenniscentrum in opleidingsmodules (trainingen 
en workshops) die de medewerkers ondersteunende kennis en vaardigheden 
bijbrengen zoals, ‘oplossingsgericht werken’, ‘omgaan met biologische ouders’, 
‘geweldloos verzet’, ‘multi-problem gezinnen’ 
 
De Dushihuis-opleidingsmodules worden opgebouwd volgens een bepaalde 
visie op leren en een specifiek didactisch model dat hieronder kort toegelicht 
wordt, maar uitgebreid beschreven is in het document 'Ontwerp 
Opleidingsprogramma Dushihuis'9. De Dushihuis opleiding is geaccrediteerd met 
50,5 punten in het SKJ register. In 2017 is een start gemaakt met uitbreiding van 
het opleidingsaanbod met onder meer een specifieke training ouderbegeleiding, 
en de Dushimethode gericht op Pubers. 
.  
 

                                                      
9 Ontwerp Opleidingsprogramma Dushihuis. Proeve van Bekwaamheid, M. 
Engelen, 2015 p. 6. 

Om de Dushimethode duurzaam te verankeren, neemt de rol van het 
kenniscentrum onmiskenbaar in belang toe. Door het open karakter van het 
kenniscentrum is dit ondergebracht in een aparte juridische entiteit. 
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De kinderen in een Dushihuis ontvangen therapie op maat. Echter, voor 
kinderen met hechtingsproblemen heeft Dushihuis een aantal relevante 
therapieën samengebracht in de ‘Dushimethode’. Deze 
standaardbehandelingen zijn: 

 Mindfullness 
 Basic Trust 
 Therapeutische massage 
 Muziektherapie 
 Theraplay 
 Dierentherapie (paarden, social dog) 
 Klankschaaltherapie 

 
Mindfullness is erop gericht om de kinderen in het hier en nu te laten zijn, en 
prikkels te verminderen. Uitwerkingen hiervan zijn: ademtechnieken en 
massage. Opvoeders en kinderen volgen gezamenlijk het trainingsprogramma 
dat vooral gericht is op ademtechnieken die systematisch fysieke en emotionele 
stress verminderen.  
Massage brengt ontspanning en rust, stimuleert het zelfvertrouwen en zorgt 
voor een aanvaardbaar lichaamsbeeld. De frequentie is afhankelijk van het 
stressniveau van het kind. Omdat binnen Dushihuis vaak kinderen wonen die in 
hun verleden grensoverschrijdend zijn benaderd, wordt alleen over kleding heen 
gemasseerd. De massage wordt uitgevoerd door pedagogisch medewerkers en 
door externe professionals.  
Tevens zijn er therapieën waarbij kinderen emoties kunnen ervaren en leren 
reguleren. Binnen Dushihuis wordt gewerkt met muziektherapie. De 
muziektherapie wordt individueel en op maat gegeven. De muziek is een 
intermediair waardoor basale emoties van het kind aangeraakt kunnen worden 
in alle rust en veiligheid.  

In het Dushihuis zijn honden, zogenaamde social dogs, die de emoties van de 
kinderen kunnen duiden en kenbaar kunnen maken aan de pedagogisch 
medewerkers, zodat zij in staat zijn de kinderen te helpen. Daarnaast geeft het 
zorgen voor een dier en het hebben van een 'onvoorwaardelijk vriendje' de 
kinderen een nuttige ervaring.  
De paardentherapie, die met name voor kinderen met agressieproblemen heel 
effectief is, vindt plaats op een manege waar het opbouwen van een band 
tussen het kind en het paard centraal staat. Wekelijks bezoekt een groep 
kinderen de manege samen met een pedagogisch medewerker. De omgang 
met de paarden bestaat uit verzorgen, contact maken en daarna eventueel 
spelen en rijden. Spelenderwijs leren kinderen hoe ze via hun eigen 
lichaamstaal met het paard kunnen communiceren.  
Theraplay onderscheidt zich van andere behandelmethoden in de manier 
waarop ouders betrokken zijn bij de behandeling. Het therapeutisch proces richt 
zich daarmee zowel op de ouder als op het kind. In de behandelingen worden 
ouder en kind aangemoedigd tot speels en afgestemd contact, gedeeld plezier 
en aandacht voor elkaar, passend bij een gezonde, veilige onderlinge relatie. De 
therapeut heeft de leiding en fungeert als model voor de interactie. 
Ouders worden geholpen om de signalen van hun kind (beter) op te pakken en 
te begrijpen en empathisch te reageren. Door de onderliggende behoeften van 
hun kind te herkennen, zijn ze beter in staat het kind te reguleren en het gedrag 
te sturen. 
Klankschaaltherapie is erop gericht om een kind weer te leren voelen. Een klank 
is een vibratie, een trilling. Ons lichaam is ook een vibratie. Door de 
klankschalen, die een zuivere toon hebben, bij ons lichaam te houden kan het 
lichaam de klank voelen. Dit kan een eerste aanzet zijn voor een kind om weer 
te voelen. 
 

Bijlage II Therapieën 
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