
Gedoseerd 
belangenbehartigen

Jaarverslag 2006 MDHG



Inhoudsopgave    
                                                             

Voorwoord  pag 2     

Doelstelling & kerntaken   pag 5

De vereniging pag  6                                                                                                     
 Samenstelling bestuur
 Leden

Activiteiten in 2006   pag 7
 Individuele belangenbehartiging 
 Cliëntondersteuning
 Themabijeenkomsten 
 Cliëntenraden 
 Veldwerk en onderzoek 
 Communicatie en voorlichting 
 Overlegvormen

Aandachtspunten  pag 15
 Dijkverbod
 Support
 ISD
 Longstay Drenthe                                      
                                                                                                                                                                                                      

1



2

Voor u ligt ons jaarverslag 2006. 

In 2006 werden weer veel nieuwe hulpverleningstermen gebezigd. Het hulpaanbod zelf veranderde, op een groter activerings-

aanbod na, echter nauwelijks. Wat wel wezenlijk veranderde in 2006 was het opjaagbeleid. Dachten we in 2005 dat de grenzen 

van repressie waren bereikt, in 2006 bleek dat het dijkverbod nog verder kon worden uitgebreid en de scene nog verder versnip-

perd, zonder dat er enige hulp tegenover stond. 

Vegen, vegen, vegen, was ook het motto van de sterke arm, maar waarheen? Vandaar dat we naast de gebruikelijke verslagleg-

ging van onze activiteiten, ook aandacht besteden aan het dijkverbod, de ISDmaatregel, support en aan opvangkamp Drenthe.

Moge 2006 u wel bekomen.  

team MDHG         



Jij druggebruiker, junk, overlastgever
Dakloze, thuisloze, instromer doorstromer 
uitstroom, maar not in my backyard, spreiding: 
van voorzieningen… zorgvoorzieningen
Jij zorgmijder! Zorgwekkende zorgmijder!

Jij overlastgever, jij veelpleger, 
draaideurcliënt, patiënt, crimineel,
je pleegt teveel, 
jij bent teveel
SOVen, ISDen, ga corveeën

Jij zorgmijder! Zorgwekkende zorgmijder!
Met je druggebruik en gejunk, jij problematisch persoon
Met je extreem problematische zorgproblematiek
Stroom eens door, en niet naar mijn portiek

Jij draaideurjunk, overlastgever
veelpleger, actieve veelpleger, jij zeer actieve veelpleger
actie actie vraagreactie
Ben jij actief? activering? ? ?
socialeactiveringdagbestedingmaatschappelijkeparticipatiereïntegratie

Zorgrecid ivisme-rap
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Jij draaideurjunk, overlastgever
veelpleger, actieve veelpleger, jij zeer actieve veelpleger
actie actie vraagreactie
Ben jij actief? activering? ? ?
socialeactiveringdagbestedingmaatschappelijkeparticipatiereïntegratie

Ga maar rondvegen naar of via het traject, 
met hulp van je veldwerker, maatschappelijk werker, 
casemanager, mentor of consulent
uit je zorgmanagement.

Traject...traject...traject
jij bent het subject, 
van de Melkertbanen idbanen participatiebanen 
Van wonen in een opvang naar wonen in een traject
Traject...traject...traject

Door de draaideur, draaideur draai doordoordraaien 
diagnose diagnose dubbele diagnose

Jij dubbele diagnose cliënt

Zoek zorg zoek zoek zoek zorg jij zoek, zoek

Jij druggebruiker, junk, jij overlastgever crimineel
je bent teveel
Met je zorgwekkende zorgproblematiek
Ga eens weg, en niet in mijn portiek

Zorgrecid ivisme-rap

WILLEMIJN LOS
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Uit onderstaande doelstellingen & kerntaken vloeiden onze 
activiteiten voort:

Positieverbetering en emancipatie van druggebruikers
De MDHG:
 -  staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. 
 -  is daar actief waar de belangen van drugsgebruikers ter
  sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, 
  het stadsbestuur, G4-overleg. 
 -  dient die belangen door directe belangenbehartiging, 
  maar ook door het geven van voorlichting, signaleren van 
  trends en ontwikkelingen, het doen van onderzoek en het
  geven van advies en praktische hulp.
  
Dit vanuit het perspectief van onze leden, waar wij intensief 
contact mee onderhouden.

Onafhankelijke vertegenwoordiging
- De MDHG is dé vertegenwoordiger van druggebruikers in
 Amsterdam. De MDHG rekent zowel de oude als de nieuwe
 generatie druggebruikers tot haar achterban. We zijn in 
 Amsterdam de enige vereniging, de enige niet hulpverlenings-
 organisatie waar gebruikers terecht kunnen. De enige onaf-
 hankelijke plek voor klachten. De enige plek waar drug-
 gebruikers terecht kunnen als ze maatschappelijk in de 
 knel komen. De MDHG fungeert in die zin als onafhankelijke
 klachtencommissie. De MDHG onderschrijft het belang van
 een beleid waarin niet alles kan en mag, maar is ongelukkig
 met het huidig repressieve karakter hiervan. De rechten van
 druggebruikers komen in het geding. 

Drugs uit het strafrecht
- De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Alleen
 door druggebruik te decriminaliseren kunnen druggebruikers
 een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn.

Doelstellingen & kerntaken
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In 2006 bestond de vereniging 29 jaar.
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de direc-
teur en de staf. De staf bestond uit drie vaste medewerkers, een 
stagiaire en gemiddeld tien vrijwilligers. De staf biedt onder-
steuning aan de leden, aan het bestuur en aan de directeur. 
Deze ondersteuning bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, 
cliëntondersteuning en beleidsondersteuning.

Samenstelling bestuur
De bestuurssamenstelling december 2006 was: 
Jaap Brandligt(voorzitter), Piet de Groot(penningmeester), Frank 
Verheijen(secretaris), Simon Boerboom, 
Yolanda ten Hooven en Edvard Schouten

Leden 
Het aantal geregistreerde leden groeide van 816 naar 833

De vereniging MDHG in 2006Kerntaken
We formuleerden de volgende kerntaken:

 - Een belangenbehartiger voor druggebruikers zijn, 
  zowel voor de individuele gebruiker als voor de 
  groep in zijn geheel. 
 
 - Druggebruikers een stem geven door middel van 
  actieve deelname in de cliëntenraden van 
  instellingen en door het formeren van cliëntenpanels.
 
 - Monitoren en rapporteren over de kwaliteit van 
  instellingen die actief in verslavingszorg zijn, aan 
  betreffende instellingen en relevante beleidsinstanties.
 
 - Trends en ontwikkelingen rondom drugs, drugsbeleid en
  druggebruikers signaleren en monitoren en aan de hand
  van deze observaties 
 
 - Voorlichting en training geven aan belanghebbenden: 
  gebruikers, beleidsmakers, hulpverleners en eenieder die
  zich aanmeldt. 
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Onze activiteiten voerden wij uit op straat, in de inloopcentra 
en gebruikersruimten en op de eigen locatie. We zochten leden 
gevraagd en ongevraagd op en probeerden op afspraak te wer-
ken. We brachten de volgende onderverdeling in onze activitei-
ten aan:
 - Individuele belangenbehartiging 
 - Themabijeenkomsten 
 - Cliëntenraden 
 - Veldwerk en onderzoek 
 - Communicatie en voorlichting 
 - Overlegvormen

Individuele belangenbehartiging 
Onze individuele belangenbehartiging viel te onderscheiden in 
klachtbehandeling en cliëntondersteuning. Als belangenvereni-
ging trachten we de collectieve belangen te behartigen, maar 
we ontkomen er niet aan juist op het individuele vlak veel werk 
te verrichten. Ook al zijn veel van onze leden formeel in zorg 
ondergebracht, toch blijkt er geregeld een gapend gat te zitten 
tussen de straatscene en de veilige kantoormuren van de hulp-
verlening. Met onze straatkennis en goede netwerkcontacten 
bleken we vaak in staat deze kloof te dichten.

Klachtbehandeling: bemiddelen, opheldering vragen, ondersteu-
nen van cliënten bij (klachten)procedures, samen met cliënten 
klachten indienen.

Activiteiten in 2006

Hoewel veel instellingen een eigen klachtencommissie en 
klachtprotocol hebben, bleek het voor veel van onze leden ook 
in 2006 moeilijk om op eigen kracht een klacht in te dienen of 
in goede samenspraak te zoeken naar een oplossing voor een 
gerezen probleem.
In 2006 konden we voor 45 van onze leden opkomen en hen on-
dersteunen bij het indienen en behandeld krijgen van een vraag 
of klacht. Veel klachten kwamen voort uit het gevoel onheus 
bejegend te zijn. Wat opviel, was het groot aantal mensen dat 
geschorst werd bij een instelling, en dit niet terecht vond. 
Het overgrote deel van de klachten (25) had betrekking op 
de GGD. De GGD nam dit signaal serieus en hield 2007 een 
kwalitatief-kwantitatief cliënttevredenheidsonderzoek.

Wat ook opviel, was dat er slechts een klacht over de FIBU kon 
worden genoteerd, en dat terwijl erg veel leden zich geregeld 
zeer ergerden aan deze dienst. Veel gehoorde geluiden: slechte 
telefonische bereikbaarheid, late betalingen, onduidelijke 
betalingsoverzichten, politiecontrole bij de uitgang en weinig 
dienstverlening bij schuldsanering. Na 4 maanden vragen 
bleken uiteindelijk twee FIBU medewerkers bereid tijdens een 
themamiddag tekst en uitleg te geven over de werkwijze van 
deze dienst.

Over de DWI/CED noteerden we slechts twee klachten. Maar 
ook over deze dienst heerste onder onze leden veel onvrede. 
Een greep:het door wethouder Aboutaleb als daklozenfraudeur 
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worden neergezet, het fouilleren van vrouwelijke Herengracht-
bezoekers door mannelijke beveiligers, het roemruchte struikbe-
zoek van CED controleurs bij buitenslapers, het slechts met een 
geldige legitimatie kunnen ophalen van de eigen post, het geen 
uitkering toegekend krijgen wegens tippelactiviteiten.
Tijdens een commissievergadering van Werk en Inkomen bleken 
dan ook maar liefst 12 leden bereid in te spreken om zo hun 
ongenoegen te uiten. Na overleg met het DWI management, 
heeft het CED een vrouwelijke beveiliger aangesteld en ons aan-
geboden onze vrijwilligers te trainen in ondersteuning bij het 
aanvragen van een daklozenuitkering.

Over de politie werd veel geklaagd, maar werden slechts vier 
klachten ingediend. De voornamelijk oudere gebruikers ervoe-
ren het als zeer vernederend door jonge ‘eenstreepjes’ respect-
loos te worden opgejaagd. Buurtregisseur Tim van der Velde was
bereid om tijdens een themamiddag over boetes het politieper-
spectief te belichten. Om de nieuwe lichting agenten kennis te 
laten nemen van het gebruikersperspectief, komen beide buurt-
regisseurs geregeld langs op de MDHG met hun stagiaires.

Ook werd er heel veel geklaagd over de rigide huisregels in de 
gebruikersruimten om de ‘beheersbaarheid’ te garanderen. We 
kunnen niet anders dan blijven pleiten voor het werken met 
huisdealers, al mag ons pleidooi niet gehoord worden.

Overzicht klachten

GGD:                    25  
Politie:                   4  
Leger des Heils:      3  
Regenboog:           3  
VNO (Regenboog): 1  
CED / DWI:            2  
FIBU:                    1  
Supportmentor:      2  
Reclassering:          2  
Fokke Simonshuis:  1  
HVOQuerido:         1  

Overzicht bezwaarschriften

Bezwaarschrift dijkverbod / boetes: 11  
Verzoek tot voorlopige voorziening: 1  
Bezwaarschrift tegen schorsing: 16  
(bij Regenboog/LdH/ MSU/PNP/GGD)

KLACHTEN
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Cliëntondersteuning 
Zoveel leden, zoveel wensen. Aangezien we in ons nieuwe pand 
geen inloop in de traditionele vorm meer hebben, houdt dit in 
dat de mensen die wel mogen binnenkomen, altijd iets van ons 
verwachten. Niet elke verwachting kunnen we inlossen, maar 
toch hebben we een groot aantal mensen op verschillende gebie-
den kunnen bijstaan.
We hebben onze leden onder andere ondersteund bij: de corres-
pondentie met sociaal maatschappelijke instanties, het vinden 
van een passend hulpaanbod, het maken van afspraken, het 
nakomen van afspraken, het telefoneren met sociaal maatschap-
pelijke instanties, het aanvragen van een uitkering, het aanvra-
gen van een IDkaart, het verkrijgen van een geschikte advocaat, 
lotgenotencontact, het invullen van formulieren, het onderhou-
den van contact tijdens detentieperioden, het bemachtigen van 
een slaapplaats, het werken met een computer, het achterhalen 
van de eigen supportmentor en het aanmelden voor een gebrui-
kersruimte.

Overzicht hulpvragen
Opvragen gegevens CJIB: 21 
Zoeken van onderdak: 16 
Bemiddeling bij woningbouw: 4 
Aanmelding bij sociaal pension: 1 
Bemiddeling DWI: 14 
Aanvraag uitkering: 7 
Opvragen dossier / behandelplan:  5 
Bezwaar langdurigheidstoeslag: 1 
Problemen met de FIBU: 4 
Problemen met budgettering: 8 
Bemiddeling incassobureau/deurwaarder: 3 
Bemiddeling UWV / GAK: 4 
Aanvragen ID kaart: 3 
Aanmelden gebruikersruimte: 2 
Juridische bijstand: 2 
Hulp bij invullen formulieren: 2 
Bemiddeling GGD: 28 
Opvragen dossier / behandelplan: 5 
Hulpvraag bij CARMGGZ (GGD):  4 
Bemiddeling bij huisarts: 3 
Bemiddeling met Supportmentor: 8 
Aanvraag Supportmentor: 9 
Aanvraag andere mentor/behandelaar: 6 
Aanvraag zorgverzekering: 2 
Bemiddeling Jellinek: 1 
Bemiddeling Regenboog: 1 
Machtigen MDHG voor geld / post: 2 
Indienen van gratieverzoek: 2 
Aanvragen verblijfsvergunning: 1
 

HULPVRAGEN
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OPENINGSTIJDEN en 
BEZOEKERS-
AANTALLEN

Cliëntenpanels: De MDHG organiseert discussiebijeenkomsten tussen 
ervaringsdeskundigen en belanghebbenden over actuele maatschappe-
lijke thema’s. In 2006 zijn er diverse geanimeerde bijeenkomsten geweest 
over dagbesteding, wonen, ISD, dijkverbod, G4 beleid & WMO en waren er 
bijeenkomsten ten behoeve van de oprichting van een politieke partij voor 
daklozen en druggebruikers. De levendigste bijeenkomsten waren echter 
de vijf workshops ‘’cocaïne verstrekking’’. Tijdens deze workshops bogen 
we ons over allerlei aspecten van cokegebruik en werkten ervaringsdes-
kundigen uit de G4 aan een model om te komen tot gereguleerde cocaïne 
verstrekking. De uitkomsten van deze sessies presenteerden we tijdens 
een door Stichting Drugsbeleid georganiseerde en drukbezochte ‘’work-
shop coke ‘’ discussiemiddag. De GGD en AIAR besloten naar aanleiding 
van deze bijeenkomst te zoeken naar mogelijkheden om een onderzoeks-
voorstel te doen voor medische cocaïneverstrekking.

Informatiebijeenkomsten: De MDHG organiseert cursussen en infor-
matiebijeenkomsten voor druggebruikers, hulpverleners en belangstel-
lenden. In 2006 zijn er bijeenkomsten geweest met de politie, met dienst 
Openbare Orde en Veiligheid, zijn er twee thema avonden over de verkie-
zingen gehouden, is er een cursus gegeven over de wet op de geneeskundi-
ge behandelingsovereenkomst(WGBO) en is er een middag gediscussieerd 
over de longstay kliniek in Drenthe.

Schrijfclub BaseMail: Elke week schreven vrienden en bekenden uit de 
scene onder begeleiding van een vrijwilliger een brief of kaart naar gede-
tineerde druggebruikers te sturen. Gemiddeld 20 kaarten per week.

Vrouwenochtend: Een wekelijks bijpraatochtend met ontbijt, mas-
sage, kapster voor druggebruikende vrouwen. Gemiddeld 7 vrouwen per 
ochtend,48 dagdelen van drie uur.

Themabijeenkomsten

realisatie spreekuur 
30 uur inloopspreekuur per week
 
realisatie openingsuren
48 weken openstelling; 1440 uur inloopspreekuur 

doorverwijzingen
gemiddeld acht per inloopspreekuur; 
2400 verwijzingen
 
bezoekerscontacten
januari t/m maart:        
985 unieke bezoekerscontacten  
april t/m juni:            
1042 unieke bezoekerscontacten    
juli t/m september:      
1255 unieke bezoekerscontacten     
oktober t/m december:
1378 unieke bezoekerscontacten 

Totaal aantal bezoekerscontacten 2006: 4660

activering
25 verschillende vrijwilligers zetten zich in voor 
diverse projecten in 2006
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Door middel van inzet van onze eigen leden versterkt de MDHG 
de cliëntenraden van de relevante instellingen. We ondersteu-
nen en scholen onze deelnemers in de diverse raden en stimule-
ren cross-overcontacten. 

 - Drie MDHG leden namen plaats in de Cliënten Advies
  Raad MGGZ.
 - MDHG leden praatten mee tijdens de BADT 
  lunchbijeenkomsten.
 - De MDHG nam deel aan de cliëntenraad Streetcornerwork
  Zuidoost.
 - MDHG leden namen deel aan de diverse G4overlegvormen
  vanuit cliëntperspectief.
 - De MDHG ondersteunde de Regenboog cliëntenadviesraad
  in oprichting.
 - De MDHG onderhield contact met de HVO cliëntenraad en  
  de Leger des Heils cliëntenraad.
 - Ook werd er contact gezocht met de Jellinek cliëntenraad. 
  Door voor ons onduidelijke redenen kwam dit contact niet
  van de grond.
 - De Volksbond bleek geen cliëntenraad te hebben. De Volks-
  bond werkt hieraan. De MDHG positioneert haar leden in
  deze raad.

Cliëntenraden 

De MDHG medewerkers en vrijwilligers gaan de straat op en de 
instellingen langs om de kwaliteit van dienstverlening en ont-
wikkelingen in de scene te volgen. Onze bevindingen rapporte-
ren wij aan de instellingen en de beleidsinstanties. 
In 2006 leken het toegenomen cameratoezicht, de ISD maatre-
gel en de uitbreiding van het dijkverbod hun effect te sorteren 
op de vaste Zeedijkscene; deze scene werd steeds kleiner en het 
was steeds lastiger scoren op de gebruikelijke plekken. Zodoen-
de beleefden we in Amsterdam in navolging van Rotterdam de 
opkomst van de ‘mobiele’ dealer en de verplaatsing en fragmen-
tarisering van de scene.
Zo bleek in toenemende mate het niemandsland tussen Water-
looplein en Weesperplein een toevluchtsoord te worden voor 
allerlei randgroepen. Ook verplaatste een gedeelte van de scene 
zich naar het Oosterpark en de Transvaalbuurt. En ook Wester-
park beleefde een toename van het aantal dealers en gebruikers. 
Ons voorgenomen onderzoek naar het functioneren van de FIBU 
konden we door gebrek aan mankracht helaas niet doorzetten.

Veldwerk en onderzoek 
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De MDHG weet als eerste wat er speelt in de stad en deelt haar 
kennis graag met anderen. Het naar voren brengen van het 
gebruikersperspectief doen we op zoveel mogelijk manieren; via 
onze website, MAP-NL, Spuit 11, contacten met media, via voor-
lichtingen aan Nederlandse en buitenlandse belangstellenden 
en via vele overlegvormen en netwerkcontacten.
 
www.mdhg.nl & Media Awareness Project (MAP-NL): 
MAP-NL biedt door middel van gratis verzonden artikelen over 
drugs en drugsbeleid aan MAP-NL abonnees inzicht in de wijze 
waarop de media verslag doet over het drugsbeleid. Dit door 
vrijwilligersgedraaide project voorzag 130 mensen van actuele 
informatie. Het betrof 1300 artikelen. Voor onze website zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die deze actueel willen houden

Spuit 11: Ons eigen anarchistische opinieblad voor iedereen die 
met drugsgebruik en -beleid te maken heeft verscheen dit jaar 
twee keer. Met spraakmakende artikelen die door vele media 
gequoted werden. 

Media:We stonden allerlei media te woord over allerlei actuele 
zaken en achtergrondinformatie op met terrein van drugge-
bruik, drugsbeleid, drugshulpverlening en optreden van politie 
& justitie ten opzichte van gebruikers.
Het aantal mediacontacten liep in de vele tientallen. AT5 kwam 
ons vier maal bevragen over overlast en over onze ideeën over 
cocaïneverstrekking. RTV Noord Holland wist ons twee maal te 

Communicatie en voorlichting 
vinden, over cocaïneverstrekking en heroïneverstrekking. Ook 
MultiFM diende zich aan, over de Basemail-schrijfclub en over 
daklozen. Verder waren er radioprogramma’s, IKON, RTVN, 
Amsterdam FM, die ons uitnodigden onze visie te geven over 
cocaïne- en heroïneverstrekking en over gedwongen opname 
(ISD). En zeker in 20 krantenartikelen konden we onze mening 
naar voren brengen over zo ongeveer alles wat met druggebruik 
en drugsbeleid te maken heeft.

Voorlichting aan groepen: 
Zoals reeds genoemd staat onze deur open voor de agenten in 
opleiding om hen kennis te laten maken met de MDHG en haar 
doelgroep. In 2006 zijn zo een aantal malen groepen aspirant 
agenten onder begeleiding van de buurtregisseurs op bezoek ge-
weest. Maar er zijn veel meer groepen die graag onze visie horen 
op het Amsterdams drugsbeleid. Het gaat daarbij om mensen in 
opleiding of werkzaam bij maatschappelijke organisaties, in de 
politiek, wetenschap of gezondheidszorg. In 2006 ontvingen we 
zo 19 groepen. Daarnaast werden we regelmatig gevraagd deel 
te nemen aan paneldiscussies.



 Gratis heroïne en een beloning toe

 
door Michiel Wetzer 

De GGD gaat drugsgebruikers die heroïne krij-

gen voorgeschreven, betalen als ze daarnaast 

geen cocaïne gebruiken. 

Nieuwe deelnemers aan de heroïneverstrek-

king in Den Haag, Enschede en Amsterdam-

Zuidoost kunnen straks wat bijverdienen. 

Als van deelnemers aan het ’contingency 

management’-experiment de urine met regel-

maat negatief op bijgebruik van cocaïne wordt 

getest, kan deze beloning oplopen tot 56 euro 

per week. 

„Dit zijn de maximale verdiensten”, zegt hoog-

leraar verslavingszorg Wim van den Brink van 

de Centrale Commissie Behandeling Hero-

ïneverslaafden. Uit recent onderzoek blijkt 

dat voor veel verslaafden aan opiaten, zoals 

heroïne en methadon, cocaïne de belangrijkste 

drug is. Van den Brink verwacht dan ook niet 

dat veel gebruikers dit maximumbedrag zullen 

halen. 

Drugsgebruikers zelf zien de humor in van 

het experiment. „Geldverstrekking op dok-

tersvoorschrift”, grinnikt belangenbehartiger 

MDHG. „Bijna niemand beperkt zich nog tot 

heroïne. Men neemt meerdere middelen tot 

zich, waaronder veelal base-coke, methadon 

en alcohol. Maar deze omkoperij roept wel in-

teressante vragen op.” 

De MDHG stelt in een reactie ’dat het net een 

echte baan is’. „We kunnen nu als een ware 

vakbond gaan strijden voor pensioen, gevaren-

geld, spaarloon en acht procent vakantiegeld. 

Trouwens, wat als je arbeidsongeschikt raakt? 

Kun je dan naar het CWI voor een uitkering?” 

De verslavingszorg zit al jaren met cocaïne in 

zijn maag. Er is zicht noch grip op het groeien-

de knelpunt. „Er moet veel aandacht voor zijn. 

Het is een groot probleem en de hulpverlening 

heeft geen goed aanbod”, erkent verslavings-

deskundige Van den Brink. 

Het experiment, dat veertien maanden bestrijkt, 

vindt plaats in het kader van wetenschappelijk 

onderzoek. Er is ruim 500.000 euro voor uit-

getrokken. Copyright: Wetzer, Michiel

maandag 19 juni 2006 Dagblad Trouw
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In 2006 hielden de diverse soorten supportoverleg (Platform 
Support, Klein Support) op te bestaan. Plots hadden wij geen 
gezamenlijke overlegmomenten meer met de GGD, Jellinek, 
Regenboog, HVO, Leger des Heils, politie, DWI etcetera. 
Deelname aan het platformoverleg, waar de directeuren van 
de betrokken organisaties eens per drie maanden aanschoven, 
stelde de MDHG in staat het niveau van de zorg en de onderlin-
ge samenwerking van dichtbij te volgen en ter plekke van com-
mentaar te voorzien. Tijdens Klein Support, werden de details 
van het project op middle management-niveau besproken. Klein 
Support bood een mogelijkheid om informatie uit te wisselen 
en misstanden aan de kaak te stellen.
Ondanks de vele overlegvormen waar we aan deelnemen, mer-
ken we dat om onze taken goed te vervullen een supportachtig 
overleg, waar de hele zorgketen vertegenwoordigd is, dringend 
gewenst is.
Met DMO (later servicepunt WMO) en ambtenaren van stadsdeel 
centrum wilden we graag structureel overleg, maar dit kwam in 
2006 niet van de grond.

Met wie overlegden we dan wel?
Bewoners/begeleidingscommissies: Bewonersraad De Halve 
Wereld;Princehof begeleidingscommissie; MSU/PNP begelei-
dingscommissie
Ervaringsdeskundigen: BADT;ENCOD;BONJO
Drugsbeleiddeskundigen: Stichting Drugsbeleid;TNI
Gemeente: Pilot WMOoverleg

Overlegvormen
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Instellingen: POA-overleg 
Netwerkcontacten:politici, politie, GGD, Jellinek, Leger des 
Heils, DWI, Regenboog, Streetcornerwork, Mainline, Adviesburo 
Drugs, AMOC, HVO-Querido, Z-Magazine



Tijdens het jaar 2006 waren er een aantal ontwikkelingen die 
onze aandacht vroegen. We staan er even bij stil.

Dijkverbod
Per 1 april 2006 werden de drugsoverlastgebieden centrum en 
de drugsoverlastgebieden Zuidoost verbonden, waardoor zowel 
centrum als zuidoost bestempeld waren tot een groot aaneen-
gesloten overlastgebied. Druggebruikers en andere verschoppe-
lingen konden nu na een APV overtreding in het overlastgebied 
een gebiedsontzegging krijgen voor de duur van 24 uur (was 
voorheen 8 uur). Na drie keer een 24 uursverbod te hebben 
gekregen, volgt automatisch een twee weken gebiedsontzegging 
(was voorheen na vijf keer een 8 uursverbod te hebben gekre-
gen). Daarnaast beleefden het maand- en drie maanden verbod 
in 2006 hun primeur, als overtreffende trap van het twee weken 
verbod.
Ondanks ons verzet via onder andere inspreken in de com-
missie Zorg en de commissie AZ en ondanks onze bezwaren 
(waterbedeffect, meer gejaag, versnippering) was deze ontwik-
keling niet te stoppen. Dwang & drang bleek te bestaan uit meer 
repressie & nauwelijks zorg. Onze pogingen om door middel van 
bezwaarschriften en de kantonrechter een aantal dijkverboden 
ongegrond te laten verklaren liepen op niets uit. En ondanks 
toezeggingen bleek voor diegenen die een maand of langer 
verbod hadden geen adequaat hulpaanbod voorradig.

Aandachtspunten
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Ook in 2006 volgden we de ontwikkelingen rondom de ISDmaat-
regel op de voet door middel van het bijwonen van ISDzittingen 
en door het corresponderen met en bezoeken van ISDers. Onze 
voorspelling dat de ISDmaatregel voornamelijk ingezet zou 
worden als twee jaar durende opbergbox in plaats van als reso-
cialisatieprogramma kwam helaas uit. Wat ons opviel was het 
groot aantal mensen dat tot ISDveroordeeld werd als gevolg van 
opiumwetovertredingen. (Veel gehoorde uitspraak op ISDzittin-
gen:’’ Wij van de Jellinek adviseren Jellinek.’’)
De vervolgens door de GGD aangeboden heroïnebehandeling 
kon echter niet zonder sancties binnen de gevangenismuren 
worden geconsumeerd. 

ISD

‘’Support is dood, lang leve support’’. Zoals eerder gemeld 
werden in 2006 diverse vormen van supportoverleg opgeheven, 
zonder enige analyse over de gevolgen hiervan. Op het laatste 
Platform Supportoverleg lichtten we de resultaten van het door 
ons uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek toe. Niet erg 
verrassend bleek er nog wel een en ander te kunnen verbeteren 
aan het supportconcept (zie www.mdhg.nl/publicaties), maar op 
de uitvoering hiervan konden we door opheffen van de overleg-
vormen nauwelijks meer sturen. In 2006 ontstond de merkwaar-
dige situatie dat in de binnenstad support dood werd verklaard, 
terwijl in Zuidoost support juist meer leefde dan ooit.

Support

Na jarenlang proefballonnen blazen werd begin 2006 duidelijk 
dat er een nieuwe soort van voorziening stond aan te komen; de 
instelling voor duurzaam verblijf. Deze zou eerst in Hooghalen 
gevestigd worden, maar na protesten van omwonenden werd 
dit Beilen. Over de doelgroep bestond verwarring; veel MDHG 
leden vreesden dat ze via het strafrecht voorgoed naar Drenthe 
zouden worden afgevoerd, maar Rotterdamse en Amsterdamse 
wethouders verklaarden dat de longstay voorziening bedoeld 
was voor drugsgebruikende psychiatrisch patiënten. Den Haag 
en Utrecht zagen af van deelname. De MDHG besloot om in 
2007 contact op te nemen met de betrokken partners en een 
cliëntpanel Drenthe te vormen.

Longstay Drenthe
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‘Denk je dat we ooit afgelopen zijn, eekhoorn?’ vroeg de mier op een keer.
  De eekhoorn keek hem verbaasd aan.
‘Nou, zoals een feest afgelopen is,’ zei de mier. ‘Of een reis.’
  De eekhoorn kon zich dat niet voorstellen.
Maar de mier keek uit het raam naar de verte tussen de bomen en zei:’Ik weet het niet, ik weet
  het niet...’ Er verschenen rimpels in zijn voorhoofd.
	 	‘Maar	hoe	zouden	we	dan	moeten	aflopen?’	vroeg	de	eekhoorn.
  Dat wist de mier niet.
  ‘Als een feest is afgelopen gaat iedereen naar huis,’ zei de eekhoorn. ‘En als een reis   
   is afgelopen wrijf je in je handen en kijk je of er nog een potje honing in je kast   
  staat. Maar als wij zijn afgelopen...’
  De mier zweeg. Hij maakte een raar geluid met zijn voelsprieten.
  ‘Wat is dat voor een geluid?’ vroeg de eekhoorn.
    ‘Knakken,’ zei de mier.
  Daarna bleef het lange tijd stil.
 De mier stond op en begon, met zijn handen op zijn rug, door de kamer heen en weer te lopen.
  ‘Denk je erover na?’ vroeg de eekhoorn.
‘Ja,’ zei de mier.
  ‘Weet je het al?’
‘Nee.’
  De mier ging ten slotte weer zitten.
‘Ik weet het niet,’ zei hij. ‘Ik weet vrijwel alles, dat weet je, eekhoorn...’
  De eekhoorn knikte.
‘Wat	ik	niet	weet,’	ging	de	mier	verder,	‘mag	geen	naam	hebben.	Maar	of	wij	ooit	aflopen...’
  Hij schudde zijn hoofd.
De eekhoorn schonk nog een kopje thee in. Die mier nam een onzeker slokje.

TOON TELLEGEN
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