
Inleiding

Werd dit eerste jaar van het nieuwe millennium overal ter wereld uitbundig gevierd en 
waren de goede voornemens niet van de lucht, een terugblik op de situatie van de 
Amsterdamse druggebruiker stemt beduidend minder hoopgevend.

Bij het schrijven van het onderdeel <gevecht voor recht> hebben we ons moeten 
beheersen om niet het jaarverslag van 1980 te kopiëren. Wetgever en rechterlijke 
macht hebben hun goede voornemens achterwege gelaten of niet ten uitvoer 
gebracht. Aan de MDHG zal het niet liggen. Zij heeft het afgelopen jaar voortvarend 
gewerkt aan wat altijd al haar doelstelling was: legalisering van roesmiddelen.

In tegenstelling tot haar omgeving staat de MDHG bovendien niet stil. Er zijn een 
aantal nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de lancering van het eerste ’Media 
Awareness Project’  buiten de Verenigde Staten (MAP-NL), deelname aan de 
’Legalize! street rave tegen de drugsoorlog’ en het periodieke overleg ‘Gezond 
Drugsbeleid’.

De oplettende lezer zal het niet ontgaan dat wij er steeds beter in slagen een 
koppeling te maken tussen de ietwat diffuse doelstelling ‘legalisering’, en onze 
dagelijkse werkzaamheden als belangenbehartiger van de druggebruikende 
zorgvrager en justitiabele in Amsterdam. Met harm reduction alleen nemen we nu 
eenmaal geen genoegen.

Activiteiten in het kader van leefbaarheid worden beschreven in het hoofdstuk 
<support your local junkie>. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden is 
daarin niet alleen aandacht voor Support, het Amsterdamse netwerk van 
voorzieningen ten behoeve van overlastveroorzakers.

Onze daadwerkelijke kernactiviteit, <communicatie>, bestaat uit het inventariseren 
van het gedachtegoed van onze achterban en het naar buiten treden met 
verfrissende ideeën.

De vier pijlers (belangenbehartiging zorgvragers en justitiabelen, samenlevings-
opbouw en legalisering) bleken in 2000 uitstekend in staat om de MDHG te dragen. 
Het fundament, een soepel draaiende <organisatie> was sinds lange tijd weer 
aanwezig. In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent worden er dit jaar weinig 
woorden aan vuil gemaakt. 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag werden wij regelmatig gehinderd door 
flashbacks. Niet onder invloed van coke, maar van de keiharde werkelijkheid. Om de 
flash met u te delen hebben wij enkele fragmenten uit ons archief in de tekst 
opgenomen.
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<gevecht voor recht>

Opjagen
1978
Actie van bewoners,
burgemeester Van Thijn
sluit alle heroïnecafe’s.

1982
Zeedijkartikelen:
messenverbod, verwijderingsgebod.

1984
Dijkverbod:
geen samenscholing op 
de Wallen (8-uurs en 14-dagenverboden).

1987
Zomerplan.

1992
Uitbreiding samenscholingsverbod
in binnenstad en Zuidoost.

1995
Minister Dijkstal (BZ) waarschuwt
Patijn voor roekeloos gebruik van APV.

1996
Proces voor burgemeester Patijn: 
veertiendagenbevel werd als onrechtmatig
beoordeeld. De APV werd herzien.

1997
Registratiekamer uit twijfels
over bevoegdheid van burgemeester
om inzage te hebben in politiedossiers
(kritiek wordt om onduidelijke redenen
ingetrokken).

Het behoeft weinig toelichting dat het samenscholingsverbod door ons gehekeld 
wordt. Het gebruik van drugs mag geen reden zijn om iemand het verblijf op straat te 
ontzeggen. Overlast behoeft niet te worden ‘bestreden’, maar kan op humane wijze 
worden voorkomen. Het beste middel hiertoe is legalisering.

Acties in 2000:
 Middels het standaardbezwaarschrift kunnen gebruikers nu de opgelegde 

dijkverboden voor een hoorcommissie ter discussie stellen.
 Thema-avond over APV en Dijkverboden door de politie van bureau 

Nieuwmarkt.
 Publicaties Spuit 11.
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<<Zolang de APV van kracht is zijn er 
processen gevoerd. Gerard Hamer, toen 
de huisadvocaat van de MDHG, had er 
een dagtaak aan. Processen werden 
gewonnen en verloren. Maar bij winst 
werd het verbod steeds weer bijgesteld. 
Zo tikte het Europees Hof de gemeente 
op de vingers omdat zij mensenrechten 
schond. Mensen werden berecht zonder 
proces want er was geen tussenkomst 
van de Officier van Justitie. Bij een van 
de volgende acties van de politie was er 
een Officier van Justitie aanwezig en 
werd het veertiendaags straatverbod 
weer gewoon gehanteerd.>> 
Uit: L. de Jonge; 20 jaar in een roes van 

overwinning

Er is weinig veranderd, ook in 2000 
hebben wij de steun van Gerard Hamer, 
strafrechtadvocaat,  weer nodig gehad. 
Er is een standaardbezwaarschrift 
opgesteld inzake de Dijkverboden. Het 
proces voor de Meervoudige Kamer 
tegen een vrijwilliger werd verloren.

Job Joris Arnold, coördinator MDHG, liep 
in 2000 ook tegen een dijkverbod aan 
wegens deelname aan een 
samenscholing van meer dan vier 
personen met een druggerelateerd 
karakter. Hoewel het Openbaar 
Ministerie zijn zaak seponeerde, ging de 
MDHG in beroep bij de bestuursrechter. 



<gevecht voor recht>

Strafkicken
1988
Straatjunkenproject.

2000
Amsterdam omarmt de
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden.

De Eerste Kamer besloot op 12 december 2000 tot invoering van het wetsvoorstel 
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Ook de gemeente Amsterdam heeft 
deze maatregel omarmd. 

Sinds het voorjaar van 2000 heeft de MDHG getracht de landelijke besluitvorming 
over het omstreden wetsvoorstel te beïnvloeden.

De MDHG is tegenstander van deze maatregel. Afkicken onder dwang is een illusie, 
de straf staat niet in verhouding tot het gepleegde delict en voor de bestrijding van 
maatschappelijke overlast zijn betere alternatieven. Onze motivatie staat nader 
omschreven in ‘Een veelomvattende kritische beschouwing op de Strafrechtelijke 
Opvang Verslaafden’.

In 2000 heeft de MDHG in het kader van haar kritiek de volgende acties 
ondernomen:

 nauwgezet volgen van ontwikkelingen in landelijke en lokale besluitvorming, 
 inspreken gemeenteraadscommissie Algemene Zaken,
 medeauteur van ‘Een veelomvattende kritische beschouwing op de 

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden’ (mei 2000), 
 medeauteur van de reactie op het memorie van antwoord dat de minister van 

justitie gaf op vragen uit Eerste Kamer (juli 2000),
 publicaties in Spuit 11,
 standpuntbepaling met andere belangenverenigingen,
 oriënterende gesprekken met lokale betrokkenen en potentiële uitvoerenden,
 het organiseren van thema-avonden voor potentiële kandidaten.

<gevecht voor recht> 

Afstand tussen handel & gebruik
De reden waarom mensen geen gebruik (meer) maken van de verblijfruimten 
varieert: detentie, ziekte, verhuizing of een gebrek aan motivatie. Dit laatste wordt 
door gemeente en hulpverlening ‘verklaard’ als onbekendheid met de voorziening. 
De MDHG heeft het ontbreken van de verkrijgbaarheid van drugs binnen de ruimten 
genoemd als een belangrijke verklaring. Hierop werd met terughoudendheid 
gereageerd: de hulpverlening kan onmogelijk verantwoording nemen voor de 
verkoop van drugs binnen de door hen beheerde ruimten. Ook werd de door de 
MDHG voorgestane noodzaak van verkrijgbaarheid binnen de verblijfruimten 
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betwijfeld: “Het bemachtigen van drugs is vandaag de dag een minder groot 
probleem dan de problematische personen op straat ons willen doen geloven”. 

Om zicht te krijgen op de hindernissen waarmee het kopen van drugs gepaard gaat 
is in 2000 een mini-onderzoekje verricht naar het koopgedrag van de bezoekers van 
de verblijfruimten. De MDHG deed een tegenonderzoek onder druggebruikers die 
deze plekken niet bezoeken. Dit onderzoek is betrokken bij het advies van de 
werkgroep verblijfruimten aan het platformoverleg. 

De discussie over handel in verblijfruimten wordt door de MDHG op alle fronten 
gestimuleerd. Het is een telkens terugkerend issue tijdens ontmoetingen met 
gesprekspartners. Wij onderbouwen ons pleidooi met ervaringen uit Rotterdam, waar 
de zelfgereguleerde handel zich goed ontwikkelt. De Amsterdamse politiek en politie 
zijn dankzij de MDHG nauwkeurig geïnformeerd over de Rotterdamse ervaringen 
met zelfgereguleerde handel. Begin 2000 vatten wij onze visie samen in de 
“Startnotitie huisdealers”. Een discussiestuk waarvan de werkgroep verblijfruimten 
(Support) dankbaar gebruik heeft gemaakt om tot een advies aan het Platform te 
komen.

<gevecht voor recht>

Overig
 Juridisch advies: elke donderdagavond is Erik van der Maal van het 

Adviesburo voor Kriminaliteit & Strafrecht beschikbaar om onze achterban van 
juridisch advies te voorzien. 

 BONJO-lidmaatschap: Bond van Niet-Justitiegebonden Organisaties.

 Legalize! Street Rave: de MDHG trad op als woordvoerder bij deze 
jaarlijkse demonstratie tegen de drugsoorlog.

 Klachten politieoptreden: De MDHG biedt ondersteuning bij het 
indienen van een klacht. In 2000 hebben wij veel zorg besteedt aan de 
promotie van deze dienst. Onder andere door het organiseren van thema-
avonden, publicaties in Spuit 11 en mondelinge overdracht. Tijdens de inloop 
is onze sociaal juridisch medewerker (in opleiding) beschikbaar om te 
ondersteunen bij het indienen van een klacht. Hiervan maakte niemand 
gebruik. Is het contact tussen agent en gebruiker verbeterd of brengt onze 
achterban na jarenlange repressie geen incidenten meer ter sprake? 

 Voorlichtingen: vanzelfsprekend onderdeel van onze voorlichtingen aan 
stu denten, hulpverleners, beleidsmakers en politici is het benadrukken van de 
desastreuze effecten van prohibitie. Natuurlijk leggen wij daarbij de link met de 
Amsterdamse situatie en de discriminatoire wetten in het ‘noodgebied’.
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<support your local junkie>

Support
Als belangenbehartiger van druggebruikende consumenten van instellingen voor  
verslavingszorg en maatschappelijke opvang neemt de MDHG deel aan Support.
Om onze onafhankelijkheid daarbinnen te bewaren behoren wij niet tot de 
convenantondertekenaars. Toch zijn we bij de organisatie betrokken, middels 
deelname aan een aantal werkgroepen en het& bijwonen van het platformoverleg, de 
periodieke vergadering van directies van instellingen die het Support-convenant 
hebben ondertekend:

 deelname aan werkgroep Zorg
Toegevoegde waarde: pleidooi voor sociaal-maatschappelijke zorg, als aanvulling op het 
dominante medisch perspectief.

 deelname aan werkgroep Dagbesteding
Toegevoegde waarde: pleidooi voor dagbesteding op maat, met meerwaarde voor de directe 
omgeving (waarvan mogelijk betrokkenheid van de buurt moet worden afgedwongen).

 deelname aan werkgroep Gebruiksruimten
Toegevoegde waarde: pleidooi voor het verkleinen van de afstand tussen handel en gebruik, 
(zie ook het vorige hoofdstuk).

 deelname aan werkgroep Communicatie
Toegevoegde waarde: de werkgroep is ineffectief. De doelgroep bleek uiteindelijk van onze 
inloop en thema-avonden afhankelijk om kennis te nemen van Support.

Big Brother supports your local junkie

Binnen het platformoverleg hebben wij de nadruk gelegd op:

 Privacyreglement: 
in nauw overleg met advocaat Gerard Hamer zijn een aantal kanttekeningen geplaatst bij het 
conceptprivacyreglement. Onze betrokkenheid bij de opzet hiervan was voor de convenant-
ondertekenaars geen vanzelfsprekendheid, wij signaleerden enige huiver. Wellicht terecht 
want de MDHG had aanzienlijke bezwaren op het conceptreglement. Het betrof onder andere 
onduidelijkheid in begripsbepaling, de omvang van de registratie, de invloed van de cliënt op 
het gegevensbeheer en de beschikbaarheid van gegevens voor OM, politie en Sociale Dienst. 
Een definitieve versie van het reglement wordt in 2001 verwacht.

 Missie & visieontwikkeling van Support:
In een gezamenlijke brief met Mainline heeft de MDHG benadrukt dat Support niet mag 
worden ingezet als een instrument voor openbare orde en veiligheid: “…een keuze voor zorg 
betekent dat deze eerste prioriteit in woord en daad door alle convenantondertekenaars en het 
gemeentebestuur moet worden uitgedragen…”. Deze brief is besproken tijdens een 
platformoverleg en heeft ertoe geleid dat missie & visie terugkeren op de agenda.

Afgezien van onze betrokkenheid bij de organisatie van Support, komt dit 
maatpakket van intensieve zorg ook terug in onze dagelijkse belangenbehartiging. 
Tijdens inloop en Open Avond informeren wij stelselmatig naar ervaringen met 
Support. Deze informatie gebruiken wij binnen de werkgroepen en in de vele, 
regelmatige contacten met medewerkers van instellingen die bij Support betrokken 
zijn.
Daarnaast informeren wij onze achterban over inhoud, werkwijze en ontwikkelingen 
van Support. Dit gebeurd ad hoc, maar ook middels thema-avonden die in het teken 
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staan van Support of zich toespitsen op een van de vijf domeinen. Een thema-avond 
wordt verzorgd door een of meerdere gastsprekers, doorgaans medewerkers van 
instellingen die deskundig zijn op het betreffende terrein. De MDHG draagt het 
voorzittersschap en zorgt voor de faciliteiten.

Thema’s in 2000 die direct of indirect betrekking hebben op Support: 
 werkwijze en doel van Support door het Ambulant Medisch Team (AMT) van 

de GG&GD;
 aanbod van het Dag Activiteiten Centrum door Hulp voor Onbehuisden (HvO);
 aanbod en visie van PUK, het daklozenuitzendbureau van Stichting Voilà;
 Gezondheidsvoorlichting door Mainline;
 Kwaliteit spuitomruil in Amsterdam door Stichting de Regenboog en het 

Landelijk Steunpunt Druggebruikers (LSD).

<support your local junkie>

Gebruiksruimten
In het Beleidsplan 1999/2000 werden gebruiksruimten vermeld als speerpunt. Het 
voornemen was onderzoek te verrichten naar huisregels, toegankelijkheid, veiligheid 
en kwaliteit. Halverwege het jaar 2000 is het Landelijk Steunpunt Druggebruikers 
(LSD) in samenwerking met het Trimbos-instituut gestart met de ontwikkeling van 
een handreiking voor de opzet en het dagelijks functioneren van deze ruimten. De 
MDHG is -via de nauwe banden met het LSD- betrokken bij de totstandkoming 
hiervan. Een eigen systematisch onderzoek kreeg zodoende minder prioriteit en is 
uiteindelijk niet uitgevoerd.

In het stuk over onze bijdrage aan Support werd al duidelijk dat gebruiksruimten nog 
steeds onze aandacht hebben. De voorzieningen worden regelmatig door ons 
bezocht en we bespreken de ervaringen van onze achterban binnen de werkgroep 
verblijfruimten van Support. 

Overige activiteiten in het kader van gebruiksruimten in Amsterdam:
 ondersteunen van de cliëntenraad van Stichting Streetcornerwork in hun 

nimmer aflatend gevecht voor gebruiksruimten in Amsterdam Zuidoost;
 thema-avond over de gebruiksruimte van Stichting de Regenboog in 

Westerpark (gasten: politie Westerpark en Stichting de Regenboog);
 deelname aan werkgroep gebruiksruimten (zie pagina..);
 diverse publicaties over dit thema, zoals de Startnotitie Huisdealers en 

artikelen in Spuit 11;
 bezoeken van de talloze buurtbijeenkomsten in de stad die in het teken staan 

van leefbaarheid en drugsoverlast. Daar houden wij een pleidooi voor 
gebruiksruimten -inclusief huisdealer- als mogelijke oplossing;

 deelname aan de begeleidingscommissie gebruiksruimten in de binnenstad.
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<support your local junkie>

Inkomensbeheer
Veelvuldige en regelmatige klachten van druggebruikers vormden voor de MDHG 
aanleiding een onderzoek naar werkwijze en bejegening van instanties voor 
inkomensbeheer te verrichten. Feiten en ervaringen werden op schrift gesteld en 
gepubliceerd. Het rapport ‘Je Geld En Je Leven! - knelpuntennota inkomensbeheer 
Amsterdam’ werd in 2000 gepubliceerd en vormde de basis voor een drietal 
bijeenkomsten met de partijen die bij het inkomensbeheer zijn betrokken. De ernst en 
het bestaan van de geschetste problematiek werden erkend en de intentie om hierin 
verbetering aan te brengen was aanwezig. 

Om naleving van de goede voornemens te bewaken zijn de volgende activiteiten 
verricht:

 voorstel om een dak/thuisloze te laten deelnemen aan de cliëntenraad van de 
Sociale Dienst. Hiervan was reeds sprake, het contact met de persoon is 
gelegd en wordt onderhouden;

 deelname aan de BAD-steungroep en BAD-lunch, waarbij het 
inkomensbeheer en de postadressen prominent op de agenda staan;

 hoewel wij –vanwege de krappe personele bezetting- geen zitting hebben in 
de werkgroep ‘inkomen’ onderhouden wij wel contacten met individuele 
deelnemers.

Een van onze I/D-medewerkers volgt de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 
en heeft in de loop van 2000 het inkomensbeheer in zijn takenpakket opgenomen. 
Deze persoon fungeert nog voornamelijk als aanspreekpunt voor onze achterban, 
maar zal in de toekomst ook contacten binnen het werkveld voor zijn rekening gaan 
nemen.

<support your local junkie>

Gebruikerspanel Harddrugs
In 1999 is de MDHG in samenwerking met het Instituut voor Gebruikersparticipatie 
en Beleid (IGPB) gestart met het Gebruikerspanel Harddrugs. In 2000 vormde de 
continuïteit van dit bijzondere onderzoek een belangrijke investering voor zowel 
medewerkers als twee vrijwilligers. 

Het gebruikerspanel sluit exact aan op de normaliserings- en emancipatiefilosofie 
van de MDHG: druggebruikers interviewen elkaar over hun ervaringen met hulp- en 
dienstverlening. Het project wordt verricht in opdracht van de Dienst Welzijn en stond 
in 2000 in het teken van de thema’s ‘wonen’ en ‘dagbesteding’. De definitieve 
rapportage volgt in 2001.
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 Activiteiten voortvloeiend uit het Gebruikerspanel Harddrugs:
 werving en selectie van interviewers, de zogenaamde ‘werkgroep’;
 ondersteuning bij de interviewtraining van de werkgroep (in beginsel verzorgd 

door het IGPB);
 globale inventarisatie van het bestaande aanbod op de terreinen ‘wonen’ en 

‘dagbesteding’. Hiertoe zijn vijf ronde-tafelbijeenkomsten met gevestigde 
instellingen belegd en is overleg geweest met ‘alternatieve’ aanbieders van de 
twee domeinen;

 gedurende een aantal maanden wekelijks overleg met de werkgroep;
 individuele begeleiding van deelnemers aan de werkgroep;
 tussentijdse rapportages.

Twee vrijwilligers hebben deelgenomen aan de werkgroep en maken in hun 
dagelijkse werkzaamheden voor de MDHG nog steeds gebruik van de sociale en 
communicatieve vaardigheden die zij in de interviewtraining hebben geleerd. 

<support your local junkie>

Overig
 Heroïne-experiment: deelname aan de begeleidingscommissie, thema-avond 

met GG&GD en het CCBH als speciale gast, publicaties Spuit 11, 
klachtenbemiddeling; 

 Mentorendag Support: voordracht rond het thema ‘Support vanuit 
cliëntenperspectief’;

 Regiovisie Namens de klankbordgroep Verslavingszorg van het Noord-
Hollands Patiënten/Consumenten Platform NHPP, nam de MDHG deel aan de 
bovenprovinciale werkgroep verslavingszorg voor de Regiovisie.
De Regiovisie vormt het kader voor het lokale beleid in de komende jaren.

 Referent Zorg Onderzoek Nederland (ZON)
 Pleidooi voor het Minnesota Model: dit kwam incidenteel ter sprake tijdens 

contacten met Jellinek. De MDHG heeft een pleitbezorgster van dit model een 
tijd lang gevolgd en ondersteund. Komt terug in beleidsplan 2001.

 Klachten: screening van bestaande klachtenprocedures bij instellingen voor 
maatschappelijke opvang en verslavingszorg, de kwaliteit hiervan ter 
discussie stellen. Ook: bemiddelen bij individuele klachten (dit leidde slechts 
een enkele keer tot een procedure).

 Cliëntenraad GG&GD: stelselmatig het ontbreken hiervan aan de orde 
gesteld en advies geleverd over mogelijke opzet.

 Uitvalsbasis voor wetenschappelijk onderzoek: Trimbos-instituut en 
studenten van de Hogeschool Amsterdam bezochten de MDHG in het kader 
van hun onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van zorg en de prevalentie 
van ziekten onder druggebruikers.

 Crisisinterventie bij bezoekers van de inloop en Open Avond.
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<communicatie>

Thema-avond
De wekelijkse Open Avond op donderdag is een traditie. In de loop van het jaar 2000 
is weer begonnen met het organiseren van thema-avonden. Een aantal daarvan 
kwamen in dit jaarverslag al aan de orde. 

De procedure rond het organiseren van thema-avonden heeft zich al doende 
ontwikkeld. Het thema kan een suggestie van bezoekers betreffen, maar ook door de 
medewerkers worden voorgedragen. Het betreft dan zaken waarvan de MDHG vindt 
dat de achterban op de hoogte moet zijn, zoals het heroïne-experiment en 
bijvoorbeeld de SOV. 

Zowel achterban als de aanwezige gastsprekers ervaren de avonden als waardevol. 
Bijzondere meerwaarde is dat er naast informatieverschaffing ook sprake is van een 
dialoog tussen de verschillende partijen. 

Media
In 2000 was sprake van een stijgende lijn in de frequentie van berichtgeving over 
onze activiteiten. De op Amsterdam georiënteerde pers (Het Parool, AT5) besteedde 
nogal wat aandacht aan onze acties tegen de Dijkverboden, in het bijzonder het 
Dijkverbod voor de coördinator van de MDHG trok belangstelling. Overige thema’s 
waarbij de MDHG haar standpunt voor de pers mocht verkondigen waren Support, 
de SOV en Legalize! en het standbeeld voor de Onbekende Gebruiker.
De coördinator volgde een mediatraining en fungeert als perswoordvoerder.

MAP-NL
Het jaar 2000 was de start van de Nederlandse variant op het in de Verenigde Staten 
ontwikkelde Media Awareness Project (MAP-NL). Een bundeling van artikelen over 
drugsbeleid en drugsproblematiek uit de Nederlandse geschreven pers, die wekelijks 
via email worden verspreid onder geïnteresseerden. Een aantal vrijwilligers van de 
MDHG fungeerden als ‘nieuwsjager’, zij verzamelden artikelen en plaatsten deze op 
‘het web’. Daarnaast reageerde de MDHG -evenals andere personen en organisaties 
in Nederland- via de MAP op opzienbarende artikelen middels een ingezonden brief 
naar het betreffende medium.

Voorlichtingen
Er hebben vijftien voorlichtingen aan groepen studenten, hulpverleners, 
beleidsmakers en politici plaatsgevonden. Het betrof hier afgevaardigden uit de 
volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Australië, Ierland, Oostenrijk, Japan en 
natuurlijk Nederland. 
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<communicatie>

Spuit 11
Spuit 11 is in 2000 vier keer verschenen. Deze continuïteit is mede te danken aan de 
inzet van een professionele, uit vrijwilligers bestaande redactie. Steeds vaker waren 
journalisten of wetenschappers bereid een bijdrage aan ons blad te leveren door een 
artikel beschikbaar te stellen of op verzoek te schrijven. De grafisch vormgever en de 
drukker werken voor een vriendenprijs.

Door vrijwilligers van de werkvloer is -na een training communicatieve vaardigheden- 
een klanttevredenheidsonderzoek verricht onder lezers van Spuit 11. De reacties 
waren overwegend positief. 

In 2000 telde Spuit 11 ongeveer honderd betalende abonnees. Onze geregistreerde 
leden ontvangen Spuit 11 gratis. 

Landelijk Overleg Gebruikersgroepen
 (LOG)

Vier keer per jaar ontmoeten belangenbehartigers uit Nederlandse steden elkaar bij 
de MDHG. Onder voorzitterschap van het LSD worden relevante thema’s besproken 
en ervaringen uitgewisseld. Het Landelijk Overleg Gebruikersgroepen is een initiatief 
van het LSD.
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<organisatie>

Organigram

Leden
In een vereniging controleert de ledenvergadering het bestuur en kiest de 
bestuursleden. De leden hebben daarmee de eindcontrole over de bedrijfsvoering. 
Het ledental van de MDHG passeerde in 2000 de 300-grens. Voor het overgrote deel 
bestaat deze achterban uit actieve, veelal gemarginaliseerde druggebruikers.

Lidmaatschap vereist een minimale jaarlijkse bijdrage van ƒ 25 voor hen die het 
missen kunnen. Leden ontvangen iedere drie maanden Spuit 11.

Bestuur
In 2000 is de constructie met het ‘bestuur op afstand’ gecontinueerd. In maandelijkse 
bijeenkomsten legt de coördinator in grote lijnen verantwoording af over de 
activiteiten op de werkvloer. Incidenteel vindt tussentijdse consultatie plaats, waar 
nodig kan de coördinator een beroep doen op bestuursleden om ondersteuning.

Landelijk Steunpunt Druggebruikers
Het LSD is de landelijke koepelorganisatie voor gebruikersorganisaties. Deze koepel 

is begonnen als MDHG-project en actief betrokken bij de oprichting van tal 
van clubs in het land, nu zo’n twintig in totaal. Het LSD exporteert de 
opgedane expertise ook. Onder andere in Slovenië, Macedonië en 
Rusland werden belangenverenigingen opgestart. 

Het LSD wordt onder meer gefinancierd door het Ministerie van VWS en is statutair 
onafhankelijk van de MDHG sinds 13 juli 2000 (oprichting stichting met eigen 
bestuur).

13

beleidsmedewerkers

bestuur

coördinator

I/D-medewerkers

leden

Landelijk Steunpunt Druggebruikers

vrijwilligers stagiaires

denktank



<organisatie>

Denktank
Naar aanleiding van de publikatie van Jaap van der Stels onderzoek in opdracht van 
een tweetal adviesorganen van het Ministerie van VWS naar de impact van het 
verbod op drugs en de voor-en nadelen van legalisering, heeft de MDHG contact 
gezocht met een aantal vooraanstaande deskundigen en hervormers. Acht maal per 
jaar komt deze bonte verzameling wijze mannen nog altijd bijeen en voorziet de 
vereniging van de nodige expertise en historische input als spin off van de discussies 
over hoe de strijd tegen de bierkaai in het voordeel van de twijfelaars te beslechten.

Coördinator
De (parttime) coördinator is belast met de algehele leiding van de organisatie en is 
hiervoor verantwoording schuldig aan het bestuur. Hij kan taken en 
verantwoordelijkheden delegeren naar medewerkers van de vereniging.

Met ingang van 1 februari is Stan Ritzer als interim-manager vervangen door Job 
Joris Arnold, voordien beleidsmedewerker. Aan hem de taak de ingezette lijn van 
professionalisering te bestendigen en verder uit te bouwen.

Beleidsmedewerkers
Twee (parttime) beleidsmedewerkers ontwikkelen de visie van de MDHG en zorgen 
voor continuïteit en kwaliteit in alle werkzaamheden die verricht worden ten behoeve 
van de belangenbehartiging van druggebruikers. Zij sturen de I/D-medewerkers en 
de vrijwilligers aan.

I/D-medewerkers
In juni is een tweede medewerker aangenomen in het kader van de 
werkervaringsregeling Instroom/Doorstroom van de NV Werk. Naast een beheerder 
kwam er nu ook een sociaal-juridisch medewerker die opleiding en werkervaring bij 
de MDHG combineert. Beide I/D’ers hebben een voltijdsdienstverband.

Vrijwilligers
Liefst veertien vrijwilligers waren behulpzaam bij de uitvoering van de diverse 
activiteiten. Nog eens acht mensen zetten zich onbezoldigd in om de Spuit 11 te 
maken. Voor het merendeel betreft het hier actieve druggebruikers die vanuit hun 
ervaringsdeskundigheid een onmisbare aanvulling op het personeelsbestand 
vormen.

Stagiaires
Om zich volledig toe te kunnen leggen op het versterken van de interne structuur is 
er in 2000 voor gekozen geen stagiaires aan te nemen.
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