
Een thuis voor kinderen 
waar het leven  

mag worden gevierd
(de Dushi Methodiek)
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Alle kinderen verdienen een veilig thuis. Een 
thuis is een plek waar kinderen in veiligheid 
en geborgenheid kunnen opgroeien en 
gestimuleerd worden de wereld te ontdekken. 
Niet alle ouders zijn echter in staat hun 
kind(eren) zo’n thuis te geven. Kinderen en 
ouders hebben dan hulp en ondersteuning 
nodig en zo dicht mogelijk in de buurt van de 
eigen leefomgeving.

Dushi Huis biedt hulp in situaties waarin 
gevreesd moet worden dat ouders hun 
verantwoordelijkheden op het punt van 
zorg voor en opvoeding van hun kind(eren), 
ook op de langere termijn, niet aan kunnen. 
Dushi Huis biedt deze kinderen, die vaak 
ernstige hechtingsproblemen hebben, een 
nieuw thuis. Een plek waar ze ook na hun 
18e levensjaar nog op steun en begeleiding 
kunnen rekenen. Een plek waar kinderen in de 
eerste plaats professioneel begeleid worden 
en daarnaast een breed aanbod krijgen op 
het punt van stressreductie, identiteits- en 
talentontwikkeling. Ook de ouders worden 
waar mogelijk betrokken en begeleid.

Binnen Dushi Huis wordt alles in het werk 
gesteld de kinderen zo veel mogelijk mee 
te geven aan positieve en vormende 
ervaringen waarmee het vaak lage gevoel voor 
eigenwaarde weer opgebouwd kan worden. 
Het kind staat centraal, het aanbod wordt op 
maat gemaakt. Dat betekent dat in de eerste 
plaats gekeken wordt naar mogelijkheden, 
niet naar beperkingen of problemen. In de 
tweede plaats betekent het dat regels tot 
een minimum beperkt worden, dat vraagt 
lef want er zullen keuzes gemaakt moeten 

worden. In de derde plaats betekent het dat 
de kinderen vaak individueel begeleid worden. 
Zijn of haar individuele belangen zijn veelal 
niet ondergeschikt aan het groepsbelang. In 
de vierde plaats vraagt het iets bijzonders van 
medewerkers aan expertise, commitment en 
flexibiliteit. En ten slotte vraagt het iets van het 
netwerk. Niet alles kan bekostigd worden uit 
het reguliere tarief. Dushi Huis investeert in en 
koestert haar ‘vrienden’ die via fondsenwerving 
of vrijwillige inzet hun steentje bijdragen.  
‘It takes a village to raise a child’.

Dit document beschrijft de visie van Dushi 
Huis. Ook wordt een beeld geschetst van de 
kosten en de maatschappelijke opbrengsten 
of baten. Kinderen met hechtingsproblemen 
veroorzaken vaak tot op hoge leeftijd kosten in 
de samenleving omdat ze moeite hebben een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. De kans 
dat dat wèl lukt neemt toe naarmate ze beter 
begeleid zijn. Dushi Huis biedt een methodiek 
voor het optimaliseren van die begeleiding 
en dus het reduceren van maatschappelijke 
kosten.

Dushi Huis neemt een bijzondere positie 
in binnen het palet aan traditionele 
vormen van zorg en is voor gemeenten 
en jeugdzorgaanbieders in Nederland een 
kleinschalig woon alternatief. Zo wordt Dushi 
Huis gelukkig al door diverse gemeenten 
en instellingen gezien. We hopen dat u de 
visie van Dushi Huis kunt waarderen en 
ondersteunen.
 
Alex de Bokx, initiatiefnemer
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Dushi Huis neemt kinderen van 4 tot 18+ 
jaar op die al veel hebben meegemaakt in 
hun leven. Deze kinderen hebben een lange 
hulpverleningsgeschiedenis met meerdere 
plaatsingen en er is sprake van hechtings- 
problemen met daaruit voortkomende 
emotionele en gedragsproblemen (bron: 
De Dushi Methode, I. Bastiaanssen en L., 
Praktikon, 26 augustus 2014, pagina 8).

Dushi Huis kinderen vangt ook kinderen 
op met het foetaal alcoholsyndroom (FAS). 
Kinderen wonen in een huis met eigen kamer, 
een kleinschalige leefomgeving met 8 kinderen 
en met een klein professioneel zorgteam 
dat de dagelijkse continuïteit biedt. Dit 
zorgteam wordt ondersteund door een team 
van specialisten, bestaande uit onder meer 
een orthopedagogen, psychologen en een 
kinderpsychiater.

Alex de Bokx is oprichter van Dushi Huis. Hij 
is de drijvende kracht, bron van inspiratie en 
bewaker van de Dushi Methodiek. Dushi Huis 
bestaat bijna 20 jaar, in die tijd zijn er al veel 
kinderen geweest die onder de Dushi-vleugels 
hun sociaal-emotionele achterstand voor een 
groot deel ingehaald hebben.

De kinderen leren binnen Dushi Huis 
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, Dushi Huis voegt zich naar het kind. 
Dushi Huis is bij uitstek geschikt voor kinderen 
waarvan verwacht mag worden dat ze zich 
niet goed (meer) aan kunnen passen. Dushi 
Huis 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 Dushi Huis blijven wonen, 
hij of zij hoeft niet meer te verhuizen. Dat geeft 
veiligheid en voorkomt verdere beschadiging 
en traumatisering. Deze veiligheid biedt de 
juiste basis voor een behandeling teneinde 
het vertrouwen van de kinderen in zichzelf en 
anderen weer op te bouwen.

Binnen Dushi Huis gaat men uit van de 
talenten en de mogelijkheden van het kind 
en niet in de eerste plaats van zijn of haar 
problemen. 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 meepraten en zodoende zich een 
positie verwerven tussen andere kinderen en 
volwassenen. Dat draagt in belangrijke
mate bij aan de versterking van het 
basisvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde. 
Beiden zijn noodzakelijk om op eigen benen 
te leren staan en zelfstandig te kunnen 
functioneren. De kinderen binnen Dushi Huis 
gaan in principe naar een reguliere school en 
nemen deel aan sport- of andere clubjes.
 

Dienstverlening
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Doelgroep Dushi Huis
Dushi Huis onderscheidt vier 
leeftijdscategorieën en zorgvormen. 
Kinderen van: 
• 4 tot 12 jaar, Dushi Basis Huis
• 12 tot 16+ jaar, Dushi Next Step
• 16-18+ jaar, Dushi Next Step+
•  18 jaar en ouder, Dushi Follow Up 

(Ambulant)

Dushi Basishuis (4-12 jaar)
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen terecht in 
een Dushi Basishuis. Als de kinderen in het 
Dushi Huis komen wonen zijn ze bijna altijd 
tussen de 4 en 12 jaar oud.

Dushi Next Step (12-16 jaar)
Jongeren vanuit het Dushi Basishuis stromen 
vanaf 12 jaar door naar Dushi Next Step met 
de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen 
die nodig zijn voor het op termijn zelfstandig 
wonen en het vergroten van kansen op de 
arbeidsmarkt. Deze stap is nodig om op 
onderdelen te werken aan zelfstandigheid, 
maar vooral omdat de ervaring heeft geleerd 
dat kinderen vanaf ongeveer 12 jaar een 
loyaliteitsconflict ontwikkelen. Enerzijds zijn 
de kinderen gehecht geraakt aan het Dushi 
Basishuis, anderzijds is de loyaliteit jegens 
ouders enorm. Om deze spagaat te voorkomen 
is het goed deze kinderen een overstap te 
laten maken naar Dushi ‘Next Step’. Hier leren 
zij hun taken en activiteiten te plannen.

Dushi Next Step+ (16-18+ jaar)
Jongeren vanuit Next Step die bij Dushi 
Next Step+ wonen, worden gestimuleerd 
een bijbaan te zoeken tijdens hun (vervolg)

1. Basisvertrouwen en stressreductie
Binnen Dushi Huis is er veel aandacht 
voor het ontwikkelen van basisvertrouwen 
en stressreductie. Kinderen met 
hechtingsproblemen ervaren veel stress bij 
onduidelijkheden en veranderingen door de 
dag heen; thuis, op school en in contact met 
anderen. Het kind heeft veel energie nodig 
voor school en sociale contacten, temeer 
Dushi kinderen zoveel mogelijk naar een 
reguliere school en clubjes gaan.
Dit vraagt veel organisatie en afstemming 
in huis maar het vraagt ook om speciale 
technieken om tot rust te komen. In het Dushi 
Huis wordt gebruik gemaakt van verschillende 
methoden en therapieën die de opvoeders 
en de kinderen hierbij kunnen helpen. Verder 
wordt binnen Dushi Huis gewerkt met (stress-
reducerende en vertrouwen versterkende) 

communicatie-principes o.b.v. ‘Basic Trust’. 
Alle Dushi-medewerkers zijn opgeleid in de 
Dushi-methodiek en werken mee aan de 
programma’s voor stressreductie.

2. Grondtoon en leefklimaat
De panden van Dushi Huis 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 zich in rust en 
stilte 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, worden 
feestjes en uitjes met en voor de kinderen 
georganiseerd en gaan ze regelmatig met 
vakantie. Ook worden groenten verbouwd in 

opleiding. Zij hebben in deze leeftijd net iets 
meer aandacht nodig naar die zelfstandigheid. 
Zij worden verder getraind in de zelfstandigheid 
t.a.v. planning, financiën maar bijvoorbeeld 
ook om voor zichzelf en andere bewoners de 
maaltijd voor te bereiden, van inkopen tot en 
met koken van de maaltijd. 

Dushi Follow Up (18+)
Dushi Huis laat jeugdigen niet los wanneer zij 
de leeftijd van 18 jaar bereiken en zelfstandig 
gaan wonen. Althans, niet wanneer de 
jeugdige in kwestie gebaat is bij verdere hulp/
begeleiding in zijn of haar leven. Voorheen 
werden de jongeren in de reguliere jeugdzorg 
vanaf die leeftijd in het diepe gegooid met de 
gewone zorgen die elke jongvolwassene heeft 
op het punt van identiteit, geld, opleiding, 
huisvesting en werk, maar vaak ook zonder 
een sociaal vangnet dat veel andere kinderen 
wel hebben. Zij zijn dan vaak niet in staat 
hun leven volledig zelfstandig in te richten en 
lopen het risico op eenzaamheid, psychische 
en emotionele problemen, werkloosheid, 
verslaving en/of criminaliteit. Met alle 
persoonlijke gevolgen en maatschappelijke 
kosten van dien.

 
Bouwstenen en opleiding
De vijf bouwstenen van Dushi Huis 
zijn:
1. Basisvertrouwen en stressreductie
2. Grondtoon en leefklimaat
3. Pedagogisch handelen en opvoeden
4. Persoonlijke kracht en zelfregie
5. Ouders en loyaliteit
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de moestuin om kinderen bewust te maken 
van wat zij eten en wat gezonde voeding is. 
De inrichting en het huis zijn onlosmakelijk 
verbonden met de filosofie van Dushi Huis om 
kinderen te prikkelen en te stimuleren zodat ze 
gaan voelen.
Een kind moet voelen en ervaren dat hij 
of zij belangrijk is. Daarom is een vrolijk en 
warm leefklimaat de basis. Huisdieren zijn 
bijvoorbeeld belangrijk als onvoorwaardelijke 
vriend, maar ook voor het herkennen en 
verwerken van emoties.
Alle Dushi Huis medewerkers werken mee aan 
het in stand houden van het genoemde warme 
leefklimaat en kennen en onderschrijven de 
respectvolle en oplossingsgerichte grondtoon.

3. Pedagogisch handelen
Hoe ga je als opvoeder of pedagogisch 
medewerker om met brutaal gedrag? Laat 
je een kind in zijn pyjama naar school gaan 
omdat hij dat wil? Hoe vaak mag een kind 
zijn oma bellen of op zijn telefoon? Hoe 
reageer je op een slaande ruzie tussen twee 
kinderen? Wat is belangrijker, het individuele 
belang of het groepsbelang? Binnen Dushi 
Huis zijn de hechtingsproblemen van de 
kinderen voor een groot deel leidend in het 
pedagogisch handelen, daarin worden de 
medewerkers opgeleid. Maar dan nog blijft 
er genoeg over om over van mening te 
verschillen en van gedachten te wisselen. 
We bespreken dat in ons zorgoverleg en in 
de intervisiebijeenkomsten. Er wordt overleg 
en afstemming gezocht op het punt van 
autonomie en begrenzen, informeren en 
communiceren, begeleiden van onderlinge 
interacties en groepsdynamica.

andere familieleden. Loyaliteitsgevoelens en 
processen van rouw om het verlies spelen een 
belangrijke rol bij zowel het kind als de ouders. 
Ook dat staat op de ‘opleidingsagenda’. De 
opvoeders leren hoe ze met ouders kunnen 
samenwerken, hoe ze gevoeligheid kunnen 
ontwikkelen voor processen tussen henzelf en 
de ouders en tussen de ouders en het kind.

Leerhuis en kwaliteitsontwikkeling
Interne opleiding, waar veel aandacht aan 
wordt besteed, vindt voornamelijk plaats op 
basis van deze bouwstenen. Per bouwsteen 
is een specifieke Dushi theorie beschrijving 
ontwikkeld en een opleidingsmodule die 
ook voor externen beschikbaar is. Deze 
opleidingen worden aangeboden door het 
Dushi Leerhuis. De Dushi opleiding is een 
integrale opleiding. Alle onderdelen zijn 
op elkaar afgestemd en in eigen beheer 
ontwikkeld zodat de Dushi Methodiek sterk 
blijft en niet ‘verwatert’. We laten ons uiteraard 
wel door anderen inspireren. Binnen het Dushi 

4. Persoonlijke kracht en zelfregie
Van de pedagogisch medewerker wordt 
zeer veel gevraagd. Kinderen tonen 
grensoverschrijdend gedrag, voeren soms 
eindeloos strijd, tonen heimelijk en openlijk 
agressie. Op die manier leggen ze bewust of 
onbewust, kwetsbaarheden van opvoeders en 
pedagogisch medewerkers bloot. Binnen de 
Dushi-opleiding gaan we in op de wijze waarop 
je als opvoeder jouw valkuilen herkent, die 
met je collega’s kunt bespreken en jezelf op dit 
punt kunt versterken. 
 
5. Ouders en loyaliteit
Een goede samenwerking met ouders is 
cruciaal voor de ontwikkeling van het kind, 
ook als er in het verleden veel is misgegaan. 
Binnen Dushi Huis gaat daarom veel aandacht 
en zorg uit naar de relatie met ouders, ook als 
ouders zelf problematisch gedrag vertonen. 
In het contact met ouders kan veel, kinderen 
worden daar waar mogelijk ondersteund 
en begeleid bij hun bezoek aan ouders of 

Leerhuis wordt niet alleen gewerkt aan in- en 
externe opleidingen, maar ook aan verdere 
ontwikkeling en verspreiding van de Dushi 
Methodiek en verdere organisatieontwikkeling.

Wat verder een rol speelt in de 
kwaliteitsontwikkeling binnen Dushi Huis 
en het Leerhuis is het Dushi-assessment 
(testen van geschiktheid om binnen een 
Dushi Huis werkzaam te kunnen zijn) en de 
Dushi-teambuilding (een Dushi-team vereist 
een specifieke teamsamenstelling en een 
specifieke werkhouding). 
Dushi Leerhuis heeft een praktijkopleider die 
de stagiaires en BBL-ers onder haar hoede 
heeft en deze medewerkers treden na hun 
afstuderen regelmatig in dienst van Dushi Huis.
Stichting Kadushi heeft haar eigen erkende 
leerwerkplek bij B&B Kadushi in Braamt. 
Hier kunnen Dushi Huis kinderen of andere 
jongvolwassenen met afstand tot de 
arbeidsmarkt meelopen en het vak leren in de 
keuken, het restaurant en de B&B.
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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”1.

De huidige 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 uit 
huis plaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, 
bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt 
geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het 
belang is van de jeugdige2.

Dushi Huis 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 
juiste plaatsing van het kind is cruciaal. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat over- en 
doorplaatsingen vaak schadelijke gevolgen 
met zich meebrengen voor de ontwikkeling 

Dushi Huis biedt een alternatief in dit 
continuüm. Dushi Huis is vaak de laatste plek 
waar kinderen terecht kunnen voordat zij in 
een gesloten residentiële voorziening geplaatst 
worden. Dushi Huis heeft de kennis, ervaring 
en geschikte methodiek om kinderen met 
ernstige hechtingsproblemen te helpen.

Kinderen komen, als ze uit huis geplaatst 
worden, vaak eerst in een crisisopvang  
terecht. Tijdens deze crisisopvang (die 

1 Artikel 20 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.
2 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  Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen. Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Baan et al. Publicatie  

Gezinspiratieplein 2015, p 7.

van kinderen (fysiek, gedrag, cognitief, 
sociaal-emotioneel) (McCall et al, 2012; Jones 
et al, 2012). Ook ontstaat er een verhoogd 
risico op problemen in de volwassenheid, 
zoals psychische of verslavingsproblemen en 
antisociaal of crimineel gedrag (Van den Bergh 
& Weterings, 2010).

Als 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, en er geen sprake is van een 
mogelijk te volgen behandeling dan rest 
slechts een gesloten leefgroep (wonen, school 
en leven op één terrein).

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 het figuur 
hiernaast afgebeeld.

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, aangezien dit het meest dichtbij een 
gezinssituatie ligt. Sommige kinderen kunnen, 
vanwege de complexe problemen, niet terecht 
in een pleeggezin. Dan wordt gekeken of 
opvang mogelijk is in een gezinshuis of open 
leefgroep. 

Markt/positionering

Pleeggezin Gezinshuis
Open 

leefgroepDushi Behandel
groep

Gesloten 
leefgroep

Besloten 
leefgroep

Mate van specialistische behandeling of begeleiding kind en/of ouders
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In onderstaande 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. Landelijk is het voornemen 
de grote gesloten residentiele voorzieningen 
af te schalen en meer kleinschalige 
woonvormen te bieden voor kinderen met 
o.a. hechtingsproblemen. Deze afschaling 
loopt vertraging op. De vraag is welke impact 

een verblijf in een residentiele voorziening 
heeft op de kinderen (en uiteindelijk ook op de 
samenleving aan zorg zal kosten) aangezien 
kinderen met ernstige hechtingsproblemen 
altijd ondersteuning nodig blijven hebben 
indien niets aan het probleem wordt gedaan. 
Plaatsing bij Dushi Huis voorkomt dat de 
kinderen terechtkomen in een uitkering of 
schuldsanering.

Soort zorg 

Eigenschappen
Pleeggezin Gezinshuis Dushi Huis Open 

leefgroep Behandel groep Besloten 
leefgroep

Geslo-
ten leef-
groep

1. Begeleiding 
door professionals

Nee

(pleegzorg 
ouders)

Ja

(gezinshuis-
ouders)

Ja

(PM)

Ja

(PM)

Ja

(PM)

Ja

(PM)

Ja

(PM)

2. Groepsgrootte

1-X (ook  
afhankelijk van 
aantal kinderen 
in gezin)

3-6 6-8 8-10 Ca. 8 Ca. 8 Ca. 8

3. Kinderen heb-
ben (ernstige) 
problemen

Soms,  
hoeft niet

Soms, hoeft 
niet Ja Soms, 

hoeft niet Ja Ja Ja

4. Verblijfsduur*

(richtsnoer)
onbepaald 1 tot 5 jaar onbepaald

Zo kort mogelijk 
en maximaal 12 
mnd

Ca. 9 
maanden

5. Behandeling 
standaard aan-
wezig Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja

Soort zorg →

Eigenschappen↓
Pleeggezin Gezinshuis Dushi Open 

leefgroep Behandelgroep Besloten 
leefgroep

Geslo-
ten leef-
groep

6. Visie op kind - 
groep

Kind is onder-
deel van het 
gezin

Kind draait 
mee in het 
gezinsleven

Kind centraal

Waarin maakt Dushi Huis het verschil? 
Biedt een onvoorwaardelijk en langdurig thuis 
tot 23 jaar. Plaatst waar mogelijk broertjes/
zusjes bij elkaar. Biedt een warm thuis door 
haar leefklimaat. Heeft een vast team van 
professionele opvoeders. Zet in op persoonlijke 
kracht van het kind om te groeien naar een 
stabiele jongvolwassene. Omarmt ouders 
(loyaliteit), zij worden meegenomen in de 
opvoeding. Biedt en investeert in een sociaal 
netwerk. Biedt ook na vertrek bij Dushi Huis 
een blijvend contact indien het kind dat wenst 
en/of intensieve ambulante begeleiding. 
Investeert in haar opvoeders om kinderen 
te laten ontplooien. Viert het leven met de 
kinderen. Maakt geen gebruik van uitzend- of 
oproepkrachten.

Investering in en organisatie om het kind 
heen
Dushi Huis organiseert en investeert 
onvoorwaardelijk in de zorg om het kind heen, 
in de levensfase waar het kind uithangt. 
Dushi Huis is een gezinshuis met 8 kinderen 
met een professioneel zorgteam en wordt 
door gemeenten als een open residentiële 
woonvorm beschouwd. Bij Dushi Huis 
wonen en leven kinderen langdurig en met 
perspectief en biedt meer dan dagelijkse 
en persoonlijke ondersteuning. Dushi Huis 
biedt: een onvoorwaardelijk warm thuis, 24/7 
zorg, opvoeding en coaching, dagstructuur, 
programma’s, persoonlijke verzorging, rituelen 
en gewoontes, begeleiding en organisatie 
netwerkbegeleiding/-bezoeken, anti stress 
massages, sport, beweging en zwemlessen en 
huiswerkbegeleiding. 
In ‘producttermen’: 24/7 verblijf, individuele 
begeleiding, groepsbegeleiding, ouder-
begeleiding en specialistische zorg.
Dushi Huis blijft afhankelijk van sponsors, de 
specifieke zorgtrajecten als PMT, Theraplay, 
Paardencoaching, Dagbesteding, Budotherapie 
e.d. omdat de zorgverzekering deze niet 
vergoedt.
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Het eerste Dushi Huis is op 12 oktober 2004 
opgericht door Alex de Bokx in Ellecom. 
Inmiddels zijn er Dushi Huizen in Den Haag, 
Doetinchem, Dordrecht, Den Haag en is er een 
vakantie- en trainingslocatie in Afferden en zijn 
er vergevorderde uitbreidingsplannen. 

Governance
De Dushi Huizen zijn onderdeel van Stichting 
Kind aan Huis. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en besteedt de middelen 
zoveel mogelijk 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 verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zo laag mogelijk in de 
organisatie. Sturing op taakvolwassenheid 
vindt plaats door voortdurende 
intervisie-programma’s en een intensief 
opleidingsprogramma voor nieuwe en 
bestaande werknemers. Het Dushi Leerhuis 
vervult hierin een belangrijke rol. Het 
succes van een goede werking van het 
Dushi Huis 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 Dushi Huis start met het doorlopen van 

de Dushi Huis Carrousel incl. een stevig 
assessment. Eind 2020 zijn 76 medewerkers 
(50,53 fte) in dienst van de stichting. Er 
wordt geen gebruik gemaakt van uitzend- of 
detacheringskrachten.

Uitvoeringsorganisatie
Per 2021 werken bij Dushi Huis 63 personen 
(41,86 fte) in de zorg voor de kinderen. Dit zijn 
voornamelijk gediplomeerde MBO- en HBO-
pedagogisch of universitaire medewerkers 
die het opleidingsprogramma van Dushi Huis 
hebben gevolgd. In de dagelijkse praktijk 
worden de medewerkers ondersteund 

door orthopedagogen, psychologen en een 
kinderpsychiater. Dushi Huis maakt gebruik van 
diverse therapieën en indien de kinderen extra 
behandeling nodig hebben, dan wordt deze 
betrokken bij reguliere zorgaanbieders.
In elk Dushi Huis is voor de zorg aan 
kinderen een professioneel zorgteam van 
6 volwassenen werkzaam. Daarnaast is 
er een kantoorstaf (13 personen, 9 fte) ter 
ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie.
Dushi Leerhuis is in een aparte juridische 
entiteit ondergebracht. De opleiding Dushi 
Methodiek is gewaardeerd op 54,5 SKj punten. 

Dushi Huis is ISO gecertificeerd.
Stichting Kadushi heeft bij B&B Kadushi in 
Braamt de juridische entiteit ondergebracht. 
Hier wordt centraal gekookt voor alle Dushi 
Huizen en gelegenheid geboden werkervaring 
op te doen in de keuken, restaurant en de 
B&B. 
Bij de opstart van een nieuw Dushi Huis wordt 
een nieuw team vooraf intensief getraind en in 
het huis begeleid door de meest ervaren Dushi 
Huis medewerkers.

Organisatie
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Het geloof in de eigen methodiek bij zorg voor 
kinderen met ernstige hechtingsproblemen 
maakt dat Dushi Huis een groeiambitie heeft. 
We zien graag dat alle opvangvoorzieningen 
voor kinderen met vergelijkbare problemen 
de Dushi Methodiek omarmen. Het streven is 
erop gericht de methodiek op grote schaal te 
introduceren.

Dushi Huis kiest er bewust voor een 
bescheiden groei te realiseren. Deze groei kent 
een grens omdat de dagelijkse begeleiding 
van de kinderen uitsluitend past bij een 
kleinschalige opzet. Dushi Huis wordt geen 
instituut met anonieme begeleiders van de 
kinderen en wil geen bureaucratie zijn met 
een dure overhead. Dushi Huis kiest voor een 
kleinschalige organisatiegraad waarbinnen 
langdurige arbeidsrelaties bestaan met 
inhoudelijk betrokken medewerkers. Het is 
deze kleinschaligheid die borg staat voor het 
goede leefklimaat voor de kinderen en het 
goede werkklimaat voor alle medewerkers.

Voor een effectieve bedrijfsvoering en 
professionalisering van de zorg is een bepaalde 
omvang echter wel wenselijk. Met name 
het creëren van de noodzakelijke flexibiliteit 
in het primaire proces (zoals de personele 
planning) vergt een iets grotere schaalomvang. 
Dushi Huis streeft naar een omvang van 
circa twaalf huizen. Met deze schaal kan nog 
steeds worden voldaan aan de gewenste 
kleinschaligheid in het leefklimaat en kan 
tegelijkertijd een gezondere bedrijfsvoering 
worden gerealiseerd. Clustering van de huidige 
locaties in Ellecom en Den Haag is hiervan 
een voorbeeld. Daarnaast is het belangrijk 

netwerken te ontwikkelen nabij de thuisbases 
van de Dushi Huizen.

Zelf doen of uitbesteden
De eerste jaren heeft Dushi Huis 
deels in onderaanneming gewerkt van 
jeugdzorginstellingen. Dushi Huis is nu 
rechtstreeks aanbesteed bij de (regio)
gemeenten waar zij is gehuisvest. 

Dushi Huis heeft een waardevol netwerk van 
Gelijkgestemden waar zij een beroep op kan 
doen voor de kinderen en de organisatie in 
haar geheel. 

Dushi Huis kiest voor kwaliteit en kleinschaligheid  
en niet voor snelheid of materiele ambities 

Meerjaren perspectief
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Stichting Kind aan Huis werkt met een 
sluitende begroting. Zij heeft geen 
winstoogmerk maar streeft er naar zoveel 
mogelijk geld te steken in het begeleiden van 
de kinderen.
In 2020 bedroegen de baten, bestaande uit 
ontvangen vergoedingen voor de kinderen 
alsmede giften en andere kleine ontvangsten, 
ongeveer 4 mln. Besteding hiervan bestond 
voor 20% uit directe kosten van de kinderen, 
60% loonkosten volwassenen en overige 
personeel en 10% uit huisvestingskosten. De 
algemene kosten bedroegen ongeveer 10%. 
 
Voor 2021-2022 wordt een groei van ongeveer 
30% verwacht door het opstarten van nieuwe 
locaties. 
Naar verwachting wonen eind 2022 circa 
75-80 kinderen in een Dushi Huis en worden 
gemiddeld 5 jongvolwassenen via Dushi Follow 
Up ambulant begeleid.
De controle over de financiële huishouding 
wordt gevoerd door een extern 
accountantskantoor dat jaarlijks rapporteert aan 
de bestuurder en de Raad van Toezicht.

Dushi Huis besteedt rechtstreeks aan bij 
gemeenten.

Financiën

Postbus 68, 6990 AB Rheden  
www.dushihuis.nl | info@dushihuis.nl
IBAN: NL43RABO0101829590  
AGB-code: 42-424792 | KVK: 09145825

Met dank aan:

GITP
KplusV



www.dushihuis.nl

Rheden, mei 2021


