Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Jaarverslag 2011

Voorwoord
Na zeven jaar nam de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG in 2011 afscheid van
haar directeur Willemijn Los, en was het aan mij de eer het stokje van haar over te
nemen. Van afstand heb ik zo nu en dan mogen zien hoe zij zich in die periode met hart
en ziel inzette voor de MDHG en vooral de leden, maar voor zover mij dat nog niet
duidelijk was hebben onze leden dat wel laten merken tijdens haar afscheid. Ze heeft
veel werk voor de MDHG verricht, en dat wordt zeer gewaardeerd.
Omdat het in de praktijk lastig onderscheid te maken is tussen verschillende groepen die
opgaan in de straatscène, en de problematiek en hulpvragen waarvoor men bij ons
aanklopt vaak los staan van middelengebruik, rekent de MDHG sinds 2010 niet enkel
druggebruikers tot haar doelgroep. Ook (ex) gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen
die op straat leeft of dreigt te komen en klanten van de maatschappelijke opvang zijn bij
ons welkom. De deur van ons kantoor staat open voor eenieder met een hulpvraag, een
telefoontje of een mailtje naar de instanties, of voor wie de positie van druggebruikers
en/of dak- en thuislozen wil verbeteren. Eens in de twee weken komen, al dan niet
gebruikende, leden en bezoekers van de MDHG bijeen voor de zogenaamde
bezoekerslunch, en spreken zij over onderwerpen die op straat leven. Om daar als
vereniging iets mee te doen.
In 2011 tekenden zich de contouren al af voor wat ons in 2012 te wachten stond: de
herijking van de maatschappelijke opvang, die toch bovenal een verarming lijkt te zijn.
Veel voorzieningen waar onze achterban gebruik van maakt dreigen te verdwijnen, of
moeten het met minder geld doen. Wij maken ons daar zorgen over en zijn 2012
ondertussen strijdbaar begonnen om vanuit ons perspectief de plannen kritisch te
bekijken. En voor iedereen op te komen die daardoor in de problemen komt.
Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging MDHG

Doelstellingen & kerntaken
In ons beleidsplan 2011 formuleerden we de volgende doelstellingen:

- Emancipatie en participatie bevorderen

- Onafhankelijke vertegenwoordiging
- Drugs uit het strafrecht
Emancipatie en participatie bevorderen
van (ex)gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen die op straat leeft of dreigt te komen en klanten
van de maatschappelijke opvang.

De MDHG staat voor verbetering van de positie van deze doelgroep. De MDHG is daar actief waar de
belangen van deze groep ter sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, het stadsbestuur, G4overleg. De MDHG 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 en inlopers.
In 2010 is de doelgroep* verbreed van enkel druggebruikers naar (ex)gemarginaliseerde
druggebruikers, iedereen die op straat leeft of dreigt te komen en klanten van de maatschappelijke
opvang.
*In de praktijk bleek dat het steeds moeilijker is onderscheid te maken tussen de verschillende groepen mensen die (soms
tijdelijk) opgaan in de straatscène. De problematiek en hulpvragen van de mensen die bij ons aankloppen hebben blijken grote
overlap te hebben met elkaar, los van het middelengebruik of het verbod op drugs

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 hulpverleningsorganisatie waar gebruikers terecht kunnen. De enige
onafhankelijke plek voor klachten. De enige plek waar drugsgebruikers terecht kunnen als ze
maatschappelijk in de knel komen. De MDHG fungeert in die zin als onafhankelijke
klachtenorganisatie. De MDHG onderschrijft het belang van een beleid waarin niet alles kan en mag,
maar is ongelukkig met het repressieve karakter hiervan. De rechten van de doelgroep staan onder
grote druk.

Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Dit dringt de criminaliteit terug en maakt de
samenleving veiliger. Alleen door druggebruik te decriminaliseren kunnen druggebruikers een
volwaardig deel van de maatschappij zijn.
De MDHG ondersteunt druggebruikers en instellingen met hun omgang met drugsgebruik.

Kerntaken:
o
o
o
o
o
o
o

Een belangenbehartiger voor de doelgroep te zijn, zowel voor het individu 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 in de maatschappelijke
opvang actief zijn - aan betreffende instellingen en relevante beleidsinstanties.
Streven naar verandering van operationeel gedrag van instellingen binnen de context van
vraaggestuurde benadering.
Trends en ontwikkelingen rondom de doelgroep signaleren en monitoren en aan de hand van
deze observaties adviseren aan instellingen verslavingszorg en relevante beleidsinstanties.
Beïnvloeding gemeentelijk beleid.
Voorlichting en training geven aan belanghebbenden: doelgroep, beleidsmakers,
hulpverleners en een ieder die zich aanmeldt.

De vereniging MDHG in 2011
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. Het team
MDHG bestond in 2011 uit drie vaste medewerkers, twee stagiaires, acht vaste
vrijwilligers en een grote groep wisselende vrijwilligers van circa 30 personen.
Samenstelling bestuur
De bestuurssamenstelling in 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaap Brandligt (voorzitter)
Edvard Schouten (secretaris)
Piet de Groot (penningmeester)
Simon Boerboom (t/m 27 oktober 2011)
Marko de Haan (vanaf 27 oktober 2011)
Freek Polak (vanaf 27 oktober 2011)
Josh Vermeer
Edsel Semeleer

Op 1 oktober 2011 verving Dennis Lahey Willemijn Los als directeur.
Leden
Het aantal geregistreerde leden bleef stabiel rond de 850.
Openingstijden en bezoekerscontacten*
Realisatie spreekuur:
De MDHG is iedere dag open voor inloop van 10.30 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden
kunnen afspraken gemaakt worden met de medewerkers.
Realisatie openingsuren:
48 weken openstelling; 1440 uur inloopspreekuur.
Getelde bezoekerscontacten 2011
Binnenshuis*:
januari t/m maart: 634 bezoekers
april t/m juni: 758 bezoekers
juli t/m september: 567 bezoekers
oktober t/m december: 484 bezoekers
Totaal aantal bezoekerscontacten in 2011: 2.443 personen
Contacten op locatie: 2.819 personen
Totaal face to face contacten 2011: 5.262 personen
*Noot: Ons registratiesysteem voor bezoekers is nooit helemaal 100 procent geweest: een groot deel registreet
zich niet binnenkomst. Onze verwachting is dan ook dat het werkelijke bezoekersaantal een stuk hoger ligt. In
principe kunnen alleen leden naar binnen die voor een concrete hulpvraag binnen komen. Anderen verwijzen
we zoveel mogelijk door naar de reguliere inlopen of gebruikersruimten.

Ondersteuning ambassadeursproject voor dak- en thuislozen
Met de adoptie van het ambassadeursproject voor dak- en thuislozen sinds 2010, rekent
de MDHG ook deze groep tot haar doelgroep. Daarmee heeft de MDHG ook de
doelstellingen van het ambassadeursproject eigen gemaakt:




De positie van dak - en thuislozen verbeteren.
De doelgroep informeren over daklozenproblematiek en de uitwerking van het
Plan van Aanpak G4.
De gemeente informeren hoe de doelgroep over de ontwikkelingen denkt en wat
er aan verbeteringen volgens de doelgroep mogelijk is.

Eind 2011 is het ambassadeursproject kritisch tegen het licht gehouden. Op basis
daarvan is besloten het ambassadeursproject uit te breiden en het aantal activiteiten dat
wordt ondernomen te vergroten, gedragen door meer personen. Er is actie ondernomen
om nieuwe en meer mensen bij het ambassadeursproject te betrekken. De basis van is
de tweewekelijks lunch op donderdagmiddag bij MDHG. De lunch staat open voor
iedereen uit de doelgroep en wordt inmiddels goed bezocht. Tijdens deze lunches wordt
uitgebreid gesproken over ontwikkelingen in de stad en de maatschappelijke opvang.
Hiervan worden verslagen gemaakt, die geïnteresseerde partijen de mogelijkheid biedt
kennis te nemen van de gedachten van de ambassadeurs. De lunches kennen een
bijzonder karakter. Met name de laagdrempeligheid om aanwezig te zijn én mee te
spreken, en de gestructureerde, doch open wijze waarop de gesprekken verlopen zorgen
er voor dat de bijeenkomsten niet uit de “beroepsvergaderaars uit de doelgroep”
bestaan. Tijdens deze lunches worden tevens acties bedacht en daarbij horende
werkzaamheden verdeeld. De ambassadeurs geven aan wat zij willen doen en worden tot
aan de uitvoering van deze activiteit ondersteund.
De ondersteuning van de ambassadeurs door de MDHG bestaat onder andere uit het
faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten, het wijzen op interessante
bijeenkomsten (zoals inspreekmogelijkheden) en het scheppen van (al dan niet
creatieve) mogelijkheden om opinies te uiten, zoals publicaties, kunstzinnige projecten
en demonstraties. Met de gemeente worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd
waarbij ambtenaren in gesprek gaan met ambassadeurs.

De activiteiten 2011
Onze activiteiten voeren wij uit op onze eigen locatie aan het Jonas Daniël Meijerplein, op straat, in de
inloopcentra en gebruikersruimten. We zoeken de leden gevraagd en ongevraagd op en trachten op
afspraak te werken. De MDHG behartigt de belangen van zijn leden/cliënten daar waar nodig is en
stimuleert zo de noodzakelijke verbeteringen. We brengen de volgende onderverdeling in onze
activiteiten aan:
o
o
o
o
o

Individuele belangenbehartiging
Collectieve belangenbehartiging
Themabijeenkomsten
Cliëntenraden
Communicatie en voorlichting

Individuele belangenbehartiging
Ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein is zeer laagdrempelig. Een belangrijke
reden dat onze leden ons weten te vinden, is de mogelijkheid om te bellen of gebruik te
maken van internet. Tijdens onze laagdrempelige inloopspreekuren handelen veel van
onze bezoekers tamelijk gemakkelijk hun eigen zaken af. Mocht dit om wat voor reden
dan ook niet lukken, ondersteunen we graag.
Veel problemen die in voorgaande jaren aan de orde waren, zijn nog niet verbeterd.
Uitgesplitst op categorieën:
- Financiën
De bereikbaarheid van Fibu vormt nog steeds een probleem, hoewel daar dankzij
structureel overleg wel wat maatregelingen zijn genomen. Zo hebben wij een lijst met
directe nummers van medewerkers gekregen en worden terugbelverzoeken beter
gehonoreerd. Ook blijven de uitkeringsoverzichten lastig leesbaar. Het Fibu kwam dit jaar
na aandringen met de toezegging dat opgelegde boetes wegens het niet tijdig betalen
van rekeningen die Fibu had moeten overmaken, door Fibu betaald zullen worden.
Veel leden hebben moeite met aanvragen en correspondentie met financiële instanties
als DWI, CJIB, verzekeringsmaatschappijen, deurwaarders, de Belastingdienst en
schuldsaneerders. Hoewel wij dit niet direct tot onze taakstelling rekenen en deze
problematiek eigenlijk via het maatschappelijk werk moet verlopen, blijken we leden
relatief gemakkelijk verder te kunnen helpen, vooral waar men het maatschappelijk werk
(nog) niet voldoende vertrouwd. Vandaar dat we ook hier met enige regelmaat de
helpende hand bieden.
- Regiobinding
De eis tot regiobinding om toegang verleend te krijgen tot het maatschappelijk werk leidt
nog tot veel problemen. De focus ligt veel te veel op de eis dat je van de afgelopen drie
jaar er tenminste twee in de gemeente ingeschreven moet hebben gestaan, terwijl de
focus van de gemeente en hulpverlening –zoals ook afgesproken in de plannen rondom
regiobinding- veel meer zou moeten liggen bij de vraag in welke regio iemand de meeste
kansen/binding heeft. Gemeenten zijn geneigd mensen over de stadsgrenzen heen te
gooien, daarbij vaak dankbaar gebruik makend van de onwetendheid bij cliënten wat hun
rechten zijn. Bovendien blijft de zogenaamde “warme overdracht”, waarbij de ene
gemeente de persoon overdraagt aan de andere, veelal achterwege. Daarnaast kent de
stad nou eenmaal ook van oorsprong buitenlandse dak- en thuislozen, die met een
gewijzigd beleid niet zomaar verdwenen zijn. Uitsluiting van voorzieningen zal de
problemen waar deze groep mee te maken heeft alleen maar vergroten.
- Door- en uitstroom
Leest u er een willekeurig verslag uit de Maatschappelijke Opvang op na: zowel de
instroom als de uitstroom is nog steeds problematisch. Ook wij waren er weer druk mee
mensen geplaatst te krijgen.

- Justitie
Veel van onze leden zijn gedetineerd, vooral in de ISD. Het willen plaatsen van personen
in de ISD is ook veelal een motivatie is om een persoon extra te beboeten. Wanneer
iemand bij naam wordt genoemd door een agent die vervolgens vraagt of hij of zij zich
kan legitimeren, gebeurt dat niet omdat men wil weten wie het is. Passende hulp tijdens
en opvang na het doorlopen van de maatregel blijft nog veelal achterwege en zou een
grotere zorg moeten zijn. Veel ISD’ers zijn het afgelopen jaar “gewoon” op straat
gekomen, om vervolgens weer terug te vallen in het oude levenspatroon. Openstaande
‘oude’ boetes motiveren niet een nieuwe leefstijl aan te wenden. Wij hielpen onze leden
met beroep aantekenen, boetes opvragen, ordenen van boetes, beroep aantekenen,
bezwaarschriften schrijven, advocaten vinden, juridische bijstand vinden etc. De
oprichting van het Juridisch Steunpunt heeft ons wat dat betreft enigszins verlicht,
hoewel wij bang zijn dat wegens een te hoge werkdruk binnenkort ook het Juridisch
Steunpunt weer verlicht dient te worden.
Collectieve belangenbehartiging
Naast individuele belangenbehartiger is de MDHG een collectieve belangenbehartiger. Dat
doen we door veel in gesprek te gaan met bijvoorbeeld instellingen, ambtenaren en
beleidsmakers en deel te nemen aan allerlei soorten overlegvormen, waar we voor
uitgenodigd worden of ons zelf voor uitnodigen. We bekijken de plannen zoveel mogelijk
door de ogen van onze doelgroep, bespreken die met de doelgroep zelf, en voorzien die
van relevant en opbouwend commentaar. En we zijn aanwezig op evenementen waar de
beroepsgroep of leden aanwezig zijn om daar onze visies te delen, van afscheidsrecepties
tot de Amsterdamse participatiemarkt.
Voorbeelden van overleggen waarin we participeren:
Signaleringsoverleggen
- het breed signaleringsoverleg van de Gemeentelijke Ombudsman
- ontwikkelingen in de Amsterdamse drugsscene: overleg met De Regenboog Groep,
Adviesburo Drugs, Veldwerk, Jellinek en de GGD.
Begeleidingscommissies
- de begeleidingscommissie van de Centrale Voorziening Centrum:
begeleidingscommissie waar de MDHG het gebruikersperspectief belicht.
- de focusgroep patiëntenparticipatie van de richtinglijn opiaatverslaving
Belangenbehartigers
BADT: BADT en MDHG hebben intensief overleg met elkaar. Waar mogelijk werken we
samen.
Daklozenvakbond: Een aantal MDHG-leden zijn lid geworden van de vakbond om via de
vakbond een postadres te kunnen krijgen.
Platform COMO: Het platform Cliënten Organisaties in de Maatschappelijke Opvang
(COMO) van de vier grote steden (G4) is een samenwerkingsverband ter wille van de
belangenbehartiging voor en door mensen in de G4 die te maken hebben (gehad) met
dakloosheid en verslaving. De directeur van de MDHG is de Amsterdamse
vertegenwoordiger in dit overleg.
Groot-MO overleg: een overleg tussen belangenorganisaties, cliëntenraden van
instellingen MO-GGZ en DZS .
ENCOD: Europese koepelorganisatie van diverse Europese organisaties die vanuit
verschillende achtergrond pleiten voor een effectief en rechtvaardig drugsbeleid (lees:
harmreduction). De MDHG is lid en heeft regelmatig contact met de Europese
zusterorganisaties.

INPUD: International Network of People Using Drugs. Een aantal MDHG leden zijn
geregistreerd lid van INPUD en onderhouden contact via de mailinglist.
BONJO: de MDHG is lid van BONJO (Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties)
en zoekt samen met BONJO naar wegen om druggebruikende gedetineerden na detentie
een goede start te bieden.
Stichting Drugsbeleid: De talrijke bestuursleden en adviseurs van SDB beschikken over
uitgebreide netwerken en worden door beleidsmakers veelvuldig geconsulteerd. MDHG
heeft binnen het bestuur van SDB een adviserende rol.
Legalize!: Op het MDHG kantoor houdt Legalize! haar bijeenkomsten.
Stichting Open: Stichting OPEN stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar alle facetten
van de psychedelische ervaring en maakt in de weekenden regelmatig gebruik van de
kantoorruimte van de MDHG.
Adviesburo Drugs: Met het adviesburo drugs van August de Loor is regelmatig contact
over actuele thema’s binnen de drugsscene.
Correlation Network: Een Europees Netwerk voor ‘social inclusion’ en gezondheid. De
MDHG was aanwezig tijdens een driedaagse conferentie in Slovenië over harm
reducation.
Instellingen
BPM-overleg: regelmatig overleg van de MDHG, BADT en de Daklozenvakbond met de
directie van HVO, Volksbond, Leger des Heils en Regenboog, om de klachten en ideeën
van onze achterban en de signalen uit het veld naar deze instellingen terug te koppelen.
Winternachtopvangoverleg: een overleg met de aanbieders van de winternachtvang, de
veldregie en met BADT en MDHG. Voor de winter is de voorbeschouwing, na de winter de
nabeschouwing.
Netwerkcontacten
We voeren geregeld overleg met individuele vertegenwoordigers van instellingen of
organisaties in Amsterdam, zoals politie, politici, DZS, GGD, instroomhuis, Veldwerk
Amsterdam, DWI, drugspastoraat, Leger des Heils, Regenboog, Streetcornerwork, HVOQuerido, Mainline, Arkin, Diaconie. Tijdens deze contacten kaartten we zoveel mogelijk
de door ons gesignaleerde knelpunten aan.

Themabijeenkomsten
De MDHG organiseert voorlichting en discussiebijeenkomsten tussen
ervaringsdeskundigen en belanghebbenden over actuele maatschappelijke thema’s.
Bezoekerslunch: Iedere twee weken organiseert de MDHG een vergadering met
bescheiden lunch voor haar leden, bezoekers en ambassadeurs voor de dak- en
thuislozen. Tijdens dit uur komen verschillende actuele thema’s aan de orde, veelal in het
bijzijn van gasten die zich met een specifiek onderwerp bezig houden. De vergaderingen
verlopen in een prima en zeer constructieve sfeer.
Schrijfclub BaseMail: Elke week schrijven vrienden en bekenden uit de scene kaarten
naar gedetineerde druggebruikers, naar bewoners van de kliniek voor Duurzaam Verblijf
te Beilen en naar mensen in de afkickkliniek.
Vrouwenmiddag: De wekelijkse bijpraatmiddag met lunch en massage voor
druggebruikende vrouwen. De middagen zijn per september gestopt wegens
teruglopende belangstelling.
Daklozendag: De Daklozendag is inmiddels een traditie geworden en buitengewoon
populair onder onze leden. Het is een ontspannen ontmoetingsdag tussen dak- en
thuislozen, maar ook met mensen die in het beroepsveld werkzaam zijn. Met een chill
out-ruimte, een kapper, een masseur, een ‘tuttelhoek’ en muziek. De dag werd dit jaar
op 6 juni georganiseerd in samenwerking met de Diaconie, BADT en de
Daklozenambassadeurs. Andere activiteiten waren onder andere een wedstrijd onder
inloophuizen voor het “thuiste gevoel” en een debat.
Daklozenkaravaan: Onder de naam van het “DAK”(Daklozen Actie Kollectief)
organiseerden wij op 12 en 13 juli een daklozenkaravaan en buitennachtopvang in
Amsterdam. Het DAK is samengesteld uit een groep verontruste daklozen, hulpverleners
en belangenbehartigers die met deze actie aandacht wilden geven aan het opjaagbeleid
van de politie, de inkrimping van laagdrempelige (nacht)opvang en de toekomstige
bezuinigingen voor de inloophuizen.
Exposities: De panelen voor de ramen van het kantoor van de MDHG lenen zich goed
voor kunstexposities, waarvan er dit jaar twee hebben gehangen. Beide exposities zijn
feestelijk geopend in aanwezigheid van de kunstenaars.
Cliëntenraden
Hoewel uitzonderingen de regel bevestigen, functioneren veel cliëntenraden van
instellingen waar wij mee te maken hebben nog niet naar behoren. De ondersteuning van
de raden laat te wensen over; cliënten weten de raden niet te vinden en vice versa;
relevante stukken worden niet naar de raden gestuurd en adviezen worden niet serieus
genomen. Vandaar dat de MDHG zich ook met cliëntenraden bemoeit en MDHG-leden
zitting hebben in een aantal cliëntenraden van relevante instellingen.
De Cliëntenraad DWI is een uitzondering op de regel. De raad adviseert de directie van
de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de gemeente Amsterdam over beleid en uitvoering
van de Wet werk en bijstand. Een enthousiaste vrijwilliger van de MDHG heeft namens
MDHG en BADT zitting in deze raad. Bij de Cliënten Advies Raad MGGZ is de MDHG met
vier leden vertegenwoordigd en heeft de directeur van de MDHG een aantal
vergaderingen bijgewoond na negatieve berichten over het functioneren van de raad. De
GGD lijkt de afgegeven signalen ondertussen opgepakt te hebben en werkt aan
verbeteringen van de raad.
De maandelijkse bijeenkomsten van de cliëntenraad van het instroomhuis leken in het
slop geraakt te zijn: bij een aangekondigde bijeenkomst bleek er niets te gebeuren, en is
de MDHG in gesprek gegaan met het instroomhuis over hoe men dit wilde oppakken.
Dankzij passende maatregelen van het instroomhuis lijkt dit nu weer goed te gaan.

MDHG-leden participeerden tevens in Regenbooggroep Cliënten Adviesraad, de
Cliëntenraad van het Leger des Heils en de Cliëntenraad Streetcornerwork Zuidoost.
Groot MO-overleg:
Een overleg om de diverse cliëntenraden, belangenbehartigers en
cliëntvertegenwoordigers en gemeente bij elkaar aan tafel te brengen. Eén gekozen
afgevaardigde uit het MO-overleg heeft een stoel bij het Proceshoudersoverleg. Hoewel
de MDHG een trouw deelnemer is aan “het Groot M.O.” en op deze manier veel relevante
stukken ter inzage krijgt, hebben we wel flinke kritiek op het functioneren van het
overleg. Vergaderingen zijn niet efficiënt, veel discussies keren telkens weer terug zonder
dat er iets uit komt en het lukt het Groot MO-overleg maar niet om eigen punten te
agenderen. Omdat dit ook binnen het overleg zelf wordt onderkend, heeft de MDHG
samen met de coördinator van het overleg gesprekken gevoerd over hoe dit verbeterd
kan worden. Voorlopige uitkomst is dat het Groot MO-overleg naast de gebruikelijke
agenda ook eens per zes weken bijeenkomt om eigen agendapunten –los van die van de
gemeente- te bespreken.
Communicatie en voorlichting
Het naar voren brengen van het gebruikersperspectief doen we op zoveel mogelijk
manieren; via onze website, via MAP-NL, contacten met media, voorlichtingen aan
Nederlandse en buitenlandse belangstellenden en via de 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
abonnees inzicht in de wijze waarop de media verslag doet over het drugsbeleid. De circa
150 ontvangers zijn veelal personen die hier professioneel in geïnteresseerd zijn. De
berichten kunnen direct, of verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests ontvangen
worden (circa 10 tot 15 berichten per keer). In 2011 werden 75 MAP NL-Digests
verstuurd.
Voorlichting aan groepen
Regelmatig krijgen we het verzoek om voorlichting te geven over onze vereniging, het
drugsbeleid, het leven als dak- of thuisloze, als druggebruiker etc. We geven in de regel
graag gehoor aan deze verzoeken, ook omdat uit de reacties blijkt dat men dit als
buitengewoon waardevol beschouwd.
Met name vanuit hogescholen en universiteiten komen veel verzoeken, waarbij we
groepen studenten uit binnen- en buitenland ontvangen, maar ook bijvoorbeeld
gastcolleges geven. Het gaat meestal om groepen studenten die opgeleid worden om
later in het beroepsveld werkzaam te worden.
Media
De MDHG wordt al jaren makkelijk gevonden als
er drugsgelateerde onderwerpen in de media
spelen. Het Noord-Hollands Dagblad interviewde
ons over drugsgebruik in de gevangenis. De Vara
sprak met ons over de problemen in de
maatschappelijke opvang. Een schrijfster wilde
meer weten over bemoeizorg. Radio NoordHolland interviewde ons over een voorstel van
GroenLinks om de APV aan te passen. Het
televisieprogramma “Hart van Nederland” maakte
bij ons een reportage over een grote partij
gevonden heroïne.

