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Terugblik 2021

Het afgelopen jaar was een jaar vol beweging van externe invloeden die Dushi Huis niet
had voorzien. Deze invloeden hadden en hebben een behoorlijke impact en dwongen ons
regelmatig bij te sturen.

Net als elke andere organisatie kregen we te maken met de effecten van de
corona-maatregelen. De samenleving ging ‘online’. Het iedere keer aanpassen van de
veranderende richtlijnen door de COVID-19-pandemie, kinderen die voor verschillende
en langere perioden niet naar school konden, de besmettingen in de huizen, de extra
inzet, de impact op de kinderen door wisseling gezichten van collega Volwassenen uit
andere huizen en de organisatie van de bezoeken van de kinderen aan ouders/familie,
heeft veel gevraagd van de flexibiliteit van alle betrokkenen en geleid tot iets hoger
ziekteverzuim onder de Volwassenen.

Er is huiswerkbegeleiding en extra inzet van capaciteit ingezet, enerzijds om het
onderwijs thuis te begeleiden en anderzijds kwaliteit van zorg te handhaven. Zonder de
enorme inspanning van alle Volwassenen had dit niet gekund.

Afgelopen jaar kwam de samenwerking in de driehoek (gemeenten, voogden en Dushi
Huis) in twee regio’s onder druk te staan. Beide casussen hebben het eerste kwartaal
2022 ten positieve gekeerd. Verder was er de veranderende wetgeving per 1 januari
2022: het woonplaatsbeginsel. De implementatie heeft ons veel tijd gekost.

Dit alles heeft geleid tot de keuze onze focus voor 2022 de basis op orde te houden.

In het laatste kwartaal is de richting voor 2022 concreet uitgewerkt langs de vier
domeinen van de Balanced Scorecard:

● Klantperspectief
● Mensen en processen perspectief
● Financieel Perspectief
● Groei en Leer perspectief

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe locatie Dushi Next Step Den Haag zijn
gestart en het huis is voorjaar 2022 geopend. Ons voornemen uit te breiden in Waalwijk
is uitgesteld naar voorjaar 2023.

Graag dank ik alle Volwassenen voor hun inzet in een voor ons dynamisch jaar. Een jaar
waarin we met de kinderen vele geluksmomenten hebben beleefd, veel hebben geleerd
en met vertrouwen uitkijken naar 2022.

Alex de Bokx
Bestuurder
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Kinderen

De kinderen hebben een groot deel van het schooljaar online les gevolgd. Voor de
begeleiding zijn huiswerkbegeleiders aangetrokken. Voor een aantal kinderen kwam de
traditionele afsluiting van het school(jaar) van de basisschool of middelbare school te
vervallen. Alle kinderen op één na zijn ‘overgegaan’ of hebben hun diploma behaald.

De bezoekregelingen voor de kinderen hebben doorgang gevonden, maar wel in minder
grote samenstellingen of, indien mogelijk in de buitenlucht.

Zeven nieuwe kinderen zijn bij ons komen wonen en een aantal kinderen heeft de keuze
gemaakt na hun 18e jaar zelfstandig of bij familie te gaan wonen.

Vakanties hebben voornamelijk plaatsgevonden op de vakantielocatie Afferden.
Daarnaast is een aantal kinderen op kamp geweest, hebben gezeild of een bezoek aan
Zandvoort gebracht.

Een thuis voor vijf kinderen uit een andere regio per 1 januari 2021

Eind 2020 werden wij benaderd met de vraag of wij een thuis konden bieden aan vijf
kinderen uit een gezinshuis die jarenlang met elkaar hebben gewoond. Wij hebben ons
hard gemaakt de kinderen, als pleegbroers -zus bij elkaar te houden. Het alternatief was
namelijk dat zij én moesten verhuizen én gescheiden zouden worden doorgeplaatst.

Per 1 januari 2021 zijn de kinderen tijdelijk op de vakantielocatie in Afferden komen
wonen. Gedurende het jaar bleek de samenwerking met de voogden en de gemeente
moeizaam. Een visieverschil tussen Dushi Huis en voogden in zorg voor de kinderen lag
daaraan ten grondslag. Daarnaast kwam de gemeente na 6 maanden haar financiële
verplichtingen niet na. De verhoudingen in de driehoek zorgverlener, voogden en
gemeente zijn op scherp komen te staan. Begin januari 2022 hebben wij afscheid
genomen en zijn zij elders gehuisvest. De impact van de komst en vertrek van de
kinderen op de organisatie was groot, in aandacht, inzet van capaciteit en financieel.

Deze casus is voorjaar 2022 door VPRO Argos NPORadio1 onderzocht en heeft geleid tot
de uitzending: Uithuisgeplaatst: vijf kinderen, een huis en hun voogd
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KIND INFORMATIE per 31 december 2021

Aantal en verblijfsduur 2021

Eind 2021 wonen 47 kinderen bij Dushi Huis
waarvan 2 kinderen ambulant worden
begeleid. Daarnaast is actief contact met
kinderen die zijn uitgestroomd waar geen gelden
tegenover staan.

12 van de 47 kinderen zijn broertjes en zusjes.
Zij wonen bijna allemaal bij elkaar in hetzelfde
huis.

Gemiddeld verblijf huidige kinderen
per 31-12-2021

40 maanden = 3,3 jaar
(langst verblijvende op dit moment 143
maanden uit ‘eerste’ lichting kinderen met
langdurig verblijf).

(2020: 109 maanden = 9 jaar)

Instroom 2021: 7 kinderen

Schoolopleiding kinderen 2021

Schoolprestaties 2021

Uitstroom kinderen per 31-12-2021
10 kinderen(2020: 11 kinderen)

Uitstroom 2021 - schoolniveau

Uitstroom in regio’s
4  Haaglanden
6  Gelderland
(2020: Uitstroom in regio’s 3 Haaglanden 1 Zuid
Holland Zuid 7 Centraal Gelderland)
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Organisatie in de context
Dushi Huis is meer zichtbaar geworden. In 2021 hebben wij vijf huizen met
bijna 80 volwassenen voor 47 kinderen tussen de 4 en 18+ jaar gezorgd. Dit doen we
langs de lijnen van de Dushi Methodiek, de Dushi cultuur en met behoud van het
kleinschalige karakter van onze kindgerichte zorg.

Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest: onder invloed van diverse (externe)
factoren en een enorme inspanning van de Volwassenen hebben we forse stappen gezet
in de verdere professionalisering van de organisatie.

Context Dushi Huis

De sector jeugdzorg is volop in beweging. Het ministerie van VWS stimuleert verandering
door gelden beschikbaar te stellen voor initiatieven die verandering binnen de sector
moeten aanjagen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoeken dat binnen de jeugdzorg nog
steeds veel misstanden plaatsvinden, zoals: rechtspraak, publicatie ‘kinderen van de
staat’, uithuisplaatsing door de Toeslagen affaire, vertraagde afschaling gesloten
instellingen.

Gemeenten en jeugdzorg

Gemeenten hebben een structureel tekort op jeugdzorg. De behoefte aan grip op
gemaakte kosten neemt toe en leidt tot een toenemend aantal vragen naar
onderbouwing van geboden zorg en daarmee tarieven. Daarnaast bestaat de wens vanuit
gemeenten met een aantal grote aanbieders te werken. Gesprekken gaan helaas meer
over geld en bezuinigingen en voldoen aan de key indicatoren, dan over kwaliteit van
zorg en kinderen.

Wij hebben ervaren dat wij lange tijd te bescheiden zijn geweest in hoeveel wij aan zorg
leveren voor de kinderen. Onze langdurige zorgverlening door zorgprofessionals in een
kleinschalige woonomgeving blijven wij daarom concreet aan gemeenten toelichten.

Woonplaatsbeginsel: verandering in de wet met ingang van 1 januari 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel)
verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze wet is op 1 januari 2022 ingegaan. In de
voorbereiding bleek het niet eenvoudig te achterhalen welke gemeente vanaf 2022
(financieel) verantwoordelijk is. Niet alle dossiers zijn tijdig overgedragen naar de
nieuwe gemeenten. Tot op heden zijn nog niet alle contracten afgesloten en daarmee de
financiën nog niet geregeld voor elk kind.

Organisatie

In 2021 is de organisatie verder geprofessionaliseerd. Er is een nieuw introductie- en
inwerkprogramma ontwikkeld en geïmplementeerd. Nieuwe Volwassenen leren het
pedagogisch kader van Dushi met name in de praktijk door voordoen, samendoen en
zelfdoen.

We hebben de gesprekkencyclus geformaliseerd en gekoppeld aan de leerlijnen,
waardoor Volwassenen in staat zijn zelf regie te nemen over hun loopbaan en we hen
kunnen volgen in hun ontwikkeling.

In afstemming met de Volwassenen van Dushi hebben we een
personeelsvertegenwoordiging, de Dushi Huntu, ingericht en geïmplementeerd.

Ondanks de beperkingen vanuit corona maatregelen zijn de trainingen in onze Methodiek
online doorgegaan. Daarmee heeft de digitale ontwikkeling en integratie binnen de
organisatie een enorme boost gekregen.
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In het dynamische jaar dat achter ons ligt, zijn we geconfronteerd met diverse
ontwikkelingen van buiten die een forse impact hadden op kindwelzijn en inzet van
capaciteit en bedrijfsvoering. Wij  hebben veel geleerd: inhoudelijk op zorg aan onze
kinderen, over onze positie binnen jeugdzorg, over ons pedagogisch kader, de Dushi
Methodiek, en over de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd ook vanuit de voogden en vanuit
wetenschap de bevestiging gekregen dat een kleinschalige woonvoorziening als Dushi
Huis waar een kind zo gewoon als mogelijk mag opgroeien, uniek is en ons onderscheidt
van de reguliere jeugdzorg.

ORGANISATIE INFORMATIE per 31 december 2021

Aantal volwassenen 2021: 77 (49,96 fte), waarvan 66 (42,51 fte) zorg
2020: 75 (49,8 fte), waarvan 55 (40,7 fte) zorg

Overige volwassenen 2021: 7 (onderzoek)stagiaires en 10 BBL-ers
2020: 8 (onderzoek)stagiaires en 3 BBL-ers

Ziekteverzuimpercentage 2021: 3,93% (landelijk 7,5%)
2020: 3,4% (landelijk 6,4%)

Zorg incidentmeldingen 2021: 23
2020: 22

BHV ontruimingsoefeningen 2021: in alle vijf huizen 1
2020: in alle vijf huizen 1

Kwaliteit In 2021 is de overstap gemaakt van ISO 9001 naar HKZ
certificering. Er zijn twee bezoeken geweest. HKZ certificaat is
voorjaar 2022 ontvangen.

Medezeggenschap|Huntu Vanaf mei 2021 maandelijkse online Huntu bijeenkomst.

Aantal huizen 2021: 5 + Next Step+ Den Haag + vakantielocatie
2020: 5 + vakantielocatie

Aanbestedingen 2021: H10 toegekend, Noord Limburg afgewezen. In gang
gezet: regio Achterhoek (gehonoreerd), regio
Zuid-Holland-Zuid en Hart van Brabant.
2020: In gang gezet Haaglanden, Dommelvallei en Noord
Limburg.

RvT bijeenkomsten 9 x (online) bijeen geweest naast het regelmatig ‘digitaal’
bijpraten.
Voorzitter Samantha Dinsbach heeft per 31 december afscheid
genomen van Stichting Kind aan Huis. Voorlopig neemt één
van de leden van de RvT waar.

Fondsenwerving 136.445 euro bij Stichting KaH tbv de aanloopkosten als
werven, selecteren en trainingen nieuwe medewerkers voor
het ev huis, maar ook voor therapie, garderobe vijf kinderen,
laptops, een stacaravan en fietsen.
6.565 euro bij Stichting Dushi Vriend tbv vakanties SKaH
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