ZIT ZORG VOOR KINDEREN IN JE BLOED EN KRIJG JE ENERGIE
VAN BETEKENISVOL ZIJN? KOM DAN IN ONZE DUSHI RAAD VAN TOEZICHT!

VACATURE Voorzitter Raad van Toezicht
Dushi Huis is een kleine, waardegedreven residentiële jeugdzorg organisatie met
perspectief, waar op dit moment in 5 Dushi Huizen, ca. 50 kinderen wonen. Wij stellen
altijd, onvoorwaardelijk, het welzijn en de toekomst van onze kinderen voorop.
De kinderen in een Dushi Huis kunnen, om wat voor reden dan ook, niet meer thuis
wonen. Vaak hebben zij al een lange geschiedenis in de hulpverlening, met meerdere
plaatsingen in residentiële instellingen en/of pleeggezinnen en gezinshuizen. Bij alle
kinderen is er sprake van hechtingsproblemen en trauma’s met daaruit voortkomende
emotionele- cognitieve- en gedragsproblemen.
Bijna 20 jaar geleden richtte Alex de Bokx Dushi Huis op. Dit deed hij vanuit de
overtuiging dat ieder kind het recht heeft op een veilig en warm thuis. Alex heeft zijn
eigen visie op zorg voor kinderen en zijn ervaringen met het leven met de kinderen
vastgelegd in de Dushi Methodiek. Kinderen vinden bij Dushi Huis een thuis, ‘zo thuis als
mogelijk’. De documentaire gemaakt door Brandpunt+ uitzending van 25 september
2018 geeft een mooi beeld van ons.
Binnen de sector Jeugdzorg vervult Het Dushi Huis een niche. De sector is de laatste tijd
veel in het nieuws geweest. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan verandering.
Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we binnen de keten het vakmanschap vergroten en
meer samenwerken met het belang van de kinderen voorop er meer mogelijk is.
Vanwege het vertrek van onze huidige voorzitter, zoeken wij per 1 januari 2022 een
gedreven Voorzitter van de Raad van Toezicht voor een termijn van 4 jaar. De Raad van
Toezicht bestaat inclusief de voorzitter uit 4 personen en komt 6 tot 12 keer per jaar bij
elkaar. Bij Dushi Huis ben je als voorzitter van de Raad van Toezicht, onderdeel van het
team rond de kinderen.
We zoeken iemand die zich in de volgende kenmerken herkent:
● Je hebt hart voor onze Dushi kinderen.
● Je bent een verbindende persoonlijkheid die gericht is op samenwerking.
● Je stelt onvoorwaardelijk het welzijn en toekomst van de kinderen voorop, in
relatie tot wat het het jeugdzorgsysteem van ons vraagt.
● Je hebt een breed (bestuurlijk) netwerk op het gebied van Jeugd.
● Je bent bereid om je onbezoldigd voor de kinderen van Dushi in te zetten.
● Je durft actief mee te bouwen aan een jeugdzorgorganisatie die het anders wil
doen, met alle uitdagingen die daarbij horen.
● Je hebt bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en conformeert je aan de
governance code.
Wil je meer informatie of wil je reageren?
Kijk op www.dushihuis.nl of neem contact op met Samantha Dinsbach (06 - 34 49 25
88) of Arie Teeuw (06 - 46 14 12 52).
Reacties kunnen naar: sollicitaties@dushihuis.nl t.a.v. Samantha Dinsbach o.v.v.
vacature voorzitter RvT (motivatie en CV).
Bij wederzijdse interesse volgt een uitgebreide kennismaking met de huidige Rvt leden,
met de bestuurder, en een afvaardiging van de staf en de kinderen.

Plezier maken gezien worden kennis delen vooruitdenken lef tonen vertrouwen winnen
aandacht geven verder groeien erbij horen kwaliteit leveren visie ontwikkelen tijd nemen

