Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Verslag over 2012

De bestuurssamenstelling in 2012:
• Jaap Brandligt (voorzitter)
• Edvard Schouten (secretaris)
• Piet de Groot (penningmeester)
• Ineke Baas (sinds 1 november 2012)
• Willemijn Los (sinds 1 november 2012)
• Freek Polak
• Edsel Semeleer
• Joss Vermeer
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. Het team
MDHG bestond in 2011 uit drie vaste medewerkers, een tot twee stagiaires en een groot
aantal vrijwilligers.

De MDHG in 2012
De MDHG is een vereniging die staat voor het bevorderen van emancipatie en participatie
van (ex) gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen die op straat leeft of dreigt te
komen en klanten van de maatschappelijke opvang. De MDHG heeft drie doelstellingen:
1. Individuele belangenbeharting
2. Collectieve belangenbehartiging
3. Drugs uit het strafrecht
1. Individuele belangenbehartiging
Ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein staat aan de basis van al onze activiteiten.
Het is de meest laagdrempelige voorziening van Amsterdam. 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.
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. De MDHG is 48 weken per jaar
open, met 1.440 uur inloopspreekuur.
In 2012 hadden we te maken met een flinke stijging van het aantal bezoekers, met name
in de laatste maanden.
Getelde bezoekerscontacten 2012
Binnenshuis*:
januari t/m maart: 644 bezoekers
(634 bezoekers in het eerste kwartaal 2011)
april t/m juni: 872 bezoekers
(758 bezoekers in tweede kwartaal 2011)
juli t/m september: 843 bezoekers
(567 bezoekers in derde kwartaal 2011) **
oktober t/m december: 980 bezoekers
(484 bezoekers in vierde kwartaal 2011)
Totaal aantal bezoekerscontacten in 2012: 3.339 bezoeken. In 2011 bedroeg het aantal
2.443 bezoeken. We hadden dus te maken met een stijging van 896 bezoeken.
* 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.
** In augustus was de MDHG drie weken gesloten voor bezoekers. In december was de MDHG gesloten tijdens
de week van kerst en oud- en nieuw

Contacten op locatie: 3.364 personen
Ook dit betreft een stijging. In 2011 was het aantal contacten op locatie nog 2.819
personen
Totaal face to face contacten 2012: 6.703
Ten opzichte van 2011 (5.262) een stijging van 1.143 personen, circa 25 procent.

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.
Klachten van leden betroffen veelal de terreinen Financiën (Fibu), regiobinding, in-, dooren uitstroom en Justitie. In het jaarverslag 2012 wordt hier uitgebreider op ingegaan.
2. 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.
Het aantal overleggen waarvoor de MDHG wordt uitgenodigd is in 2012 sterk gestegen.
Dit komt deels door de grote veranderingen die er plaats vinden in de maatschappelijke
opvang, maar ook doordat men de weg naar de MDHG als gesprekspartner makkelijker is
gaan vinden. De MDHG heeft goed en regelmatig contact met haar achterban, iets wat
niet van alle belangenbehartigers gezegd kan worden.
Een belangrijk onderdeel om de mening van onze achterban te horen wordt –naast de
dagelijkse inloop- gevormd door de tweewekelijkse lunchvergaderingen op de
donderdagmiddag. De lunch staat open voor iedereen uit de doelgroep en vormt het
toneel van uitgebreide gesprekken over ontwikkelingen in de stad en de
maatschappelijke opvang. De lunches zijn in het leven geroepen als onderdeel van de
nieuwe opzet van het ambassadeursproject voor dak- en thuislozen, dat sinds eind 2011
van kracht is. Met het ambassadeursproject tracht de MDHG de positie van dak - en
thuislozen verbeteren, de doelgroep te informeren over daklozenproblematiek en de
uitwerking van het Plan van Aanpak G4, en de gemeente te informeren hoe de doelgroep
over de ontwikkelingen denkt en wat er aan verbeteringen volgens de doelgroep mogelijk
is.
De nieuwe opzet is een groot succes. De bijeenkomsten worden goed bezocht (door met
grote regelmaat rond de vijftien personen) en de gesprekken verlopen over het algemeen
in goede, constructieve sfeer, waarbij ook aandacht is voor mensen die normaliter niet
snel het woord nemen. Tijdens deze lunches worden tevens acties bedacht en daarbij
horende werkzaamheden verdeeld. Met regelmaat schuiven gasten aan, in 2012 onder
andere personen van Buddyzorg, het Groot M.O.-overleg, de GGD-vertrouwenspersoon,
iemand die een bejaardentehuis voor gebruikers wil beginnen en een
documentairemaker.

Voorbeelden van overleggen waarin we participeren:
Overlegvormen met cliënten
Algemene Ledenvergadering van de MDHG, Vrijwilligersbijeenkomsten
(ambassadeurslunch), BADT vergadering, Groot M.O.-overleg, COMO plenair, COMO G4
kerngroep
Overlegvormen Gemeente & instellingen
BPM-overleg (BADT-POA-MDHG-overleg), Winternachtopvang overleg, Overleggen met
GGD (o.a. de begeleidingscommissie van de Centrale Voorziening Centrum), Breed
signaleringsoverleg Amsterdamse Ombudsman, overleggen met DWZS, de
Screeningscommissie Dichtersbuurt, overleggen met DWI en Fibu, Gemeente
bijeenkomst preventie, Workshop nachtopvang, Workshop trajecthouders, Workshop
gemeente doorstroom uitstroom, bijeenkomsten met politie en MDHG-leden, overleg met
Jellinek, Bijeenkomsten over functionering gebruikersruimtes, overleggen met de
burgemeester.
Overige bijeenkomsten
Klankbordgroep makelen in ervaringsdeskundigheid, Stichting Drugsbeleid, Drugsdebat
Tweede Kamer, Bijeenkomsten Daklozendag, vergaderingen van de Vereniging Opheffing
Cannabisverbod, Stoelenproject overleggen, Workshop OGGZ, Informatiebijeenkomst
begeleid wonen, Kantlijn schrijfclub, ISD-meetings.
Cliëntenraden
GGD Cliënten Advies Raad, Bezoekersoverleg instroomhuis, Cliëntenraad overleg met
Regenboog, Clientenraad DWI, DWI voorlichtingsbijeenkomst
Symposia, conferenties en netwerkbijeenkomsten
Daklozendag, Participatiedag, Mainline Harm reduction conferentie, SOA-AIDS
Conferentie, Opening Sociaal Juridisch Steunpunt, Kleurcoach bijeenkomst, Lunch
Cliëntenraden, Opening Corverskelder, diverse nieuwjaars- en afscheidsrecepties.
3. Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit er voor om drugs uit het strafrecht te halen, een doelstelling die door de
leden als zeer essentieel voor haar positieverbetering wordt gezien. Het pleidooi is –naast
voorlichting over het leven op straat en in de maatschappelijke opvang- een belangrijk
onderdeel tijdens de vele voorlichtingen die de MDHG verzorgd, aan onder andere
scholieren, studenten en werknemers in de zorg uit binnen- en buitenland. In 2012
ontving de MDHG circa 500 personen voor voorlichtingsbijeenkomst. Daarnaast werden
gastcolleges over dit onderwerp gegeven aan studenten van de Universiteit van
Amsterdam en de Vrije Universiteit.
Op dit onderwerp laat de MDHG zich ook regelmatig horen in de media. In 2012 onder
andere met ingezonden brieven in Het Parool en De Volkskrant, interviews bij Hart van
Nederland (SBS6), Sportzomer (Radio 1) en een Chinees televisiestation.
De MDHG was dit jaar aanwezig tijdens de VN Drugs conferentie in Wenen, waar de
European Coalition for Just and Effective Drug Policies (Encod) een persconferentie en
een demonstratie organiseerde om een alternatieve benadering van het drugsbeleid voor
het voetlicht te brengen. Op initiatief van de MDHG tekenden belangenverenigingen uit
circa twintig verschillende landen een petitie waarin de Nederlandse regering wordt
opgeroepen weer een voortrekkersrol op zich te nemen als het gaat om drugsbeleid. De
petitie werd onder belangstelling van de pers op 3 juli in de Tweede Kamer overhandigd
aan de betreffende woordvoerders van de Tweede Kamerfracties.
De MDHG heeft sowieso goed contact met organisaties uit binnen- en buitenland die
drugshervorming voor staan. Behalve via organisaties als ENCOD en INPUD

(International Network of People who Use Drugs) is dat contact in 2012 verlopen via
bezoeken aan de MDHG van onder andere de Bosnische drugverenigingsorganisatie PROI
en de Drug User Union Zweden.
Het kantoor van de MDHG werd gebruikt door Stichting Legalize!, Stichting OPEN en de
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). De MDHG is adviseur van
Stichting Drugsbeleid en vergadert in die functie mee met het bestuur van de stichting.
Via MAP-NL heeft de MDHG bovendien een belangrijke functie als informatievoorziening.
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. Het
aantal ontvangers is in 2012 met een derde gestegen tot 200 ontvangers, 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). Het aantal verzonden nieuwsberichten is in 2012 sterk toegenomen. Werden
er in 2011 nog 75 MAP NL-Digests verstuurd, in 2012 bedroeg dit aantal 122.
4. Overige activiteiten
Spuit 11: Na tijden van afwezigheid is de Spuit 11 in 2012 weer verschenen met een
voorjaars- en een najaarseditie. Het tijdschrift is een belangrijk communicatiemiddel van
en voor de MDHG-leden, maar ook richting iedereen die werkzaam in het veld is. In het
tijdschrift is aandacht voor de visie van de MDHG op het beleid, de werkzaamheden van
het ambassadeursproject en het leven van de leden.
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.
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. De dag werd dit
jaar op 6 juni georganiseerd in samenwerking met de Diaconie, BADT en de
Daklozenambassadeurs
Exposities: De panelen voor de ramen van het kantoor van de MDHG lenen zich goed
voor kunstexposities, waarvan er dit jaar twee hebben gehangen.

