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Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 22 oktober 2015
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Inleiding
Ook in 2014 stegen onze bezoekersaantallen weer: 652 unieke bezoekers legden gezamenlijk 4.124
bezoeken aan ons kantoor af. Als u bedenkt dat we met hetzelfde personeelsaantal in 2009 nog 1.730
keer de deur openden om 363 bezoekers te verwelkomen, dan snapt u dat het weer een pittig jaar
was. Met meer individuele hulpvragen en vele signalen en beleidswijzigingen die om collectieve
belangenbehartiging vroegen.
Om aan de groei tegemoet te komen hadden we voor 2014 een aanvraag ingediend die een
bescheiden maar noodzakelijke uitbreiding inhield. Tot onze spijt werd dat extra deel afgewezen,
zodat we het nog een jaar met dezelfde middelen –en vooral hetzelfde aantal personeelsledenmoesten doen. Hoe we dat gedaan hebben leest u in dit jaarverslag.
Gelukkig bleek de gemeenteraad in de loop van het jaar in te zien dat de rek er nu wel echt uit was.
Een aangenomen motie voor meer gelden voor cliëntondersteuning betekent dat we in 2015 wat
kunnen groeien .
De toekomst geeft daarom hoop.

Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
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1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2014
Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2014 uit:
• Ineke Baas (voorzitter)
• Edvard Schouten (t/m 23 oktober, secretaris )
• Victor dos Santos (lid, sinds 23 oktober secretaris)
• Willemijn Los (penningmeester)
• Marko de Haan
• Dirk Korf (sinds 23 oktober)
• Freek Polak
• Eva Timisela (sinds 23 oktober)
• Henk Wooldrik (sinds 23 oktober)
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. Het team bestond in
2014 uit drie vaste medewerkers, een tot twee stagiaires en een groot aantal vrijwilligers.
Directeur: Dennis Lahey
Beleidsmedewerker: Annet Vogelaar
Beheerder: Peter van de Gragt
Wegens ziekte is Annet Vogelaar enige tijd voor één dag in de week vervangen door Aukje Polder. Van
augustus tot en met december is Jordy Taytelbaum in dienst geweest als medewerker individuele
belangenbehartiging.
Eind 2014 is begonnen om de vrijwilligerspoule uit te breiden en de vrijwilligers beter op te leiden om
deel te kunnen nemen aan vergaderingen, voorlichtingen te geven, in te spreken et cetera. Sara
Woods is gevraagd een opleiding daarvoor op poten te zetten, waarvan de afronding in 2015 zal
plaatsvinden.
Voor “routinematige computerproblemen” die niet de server betreffen, had de MDHG tot dit jaar een
overeenkomst met het werkervaringsproject de Computerloods. Aangezien dit project opgehouden is
te bestaan, sturen we de vrijwilligers die werkzaam voor ons waren nu zelf aan.
De MDHG biedt ieder jaar plek aan circa vijf zogenaamde snuffelstagiaires vanuit het ROC, die voor
een dag in het werkveld willen meekijken.
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De MDHG in 2014
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:
-

individuele belangenbehartiging

-

collectieve belangenbehartiging

-

drugs uit het strafrecht

Drukte tot op de gang tijdens de algemene ledenvergadering 2014
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2. Individuele belangenbehartiging
2.1

Algemeen

De MDHG wil de meest toegankelijke organisatie voor haar achterban zijn, met het kantoor aan het
Jonas Daniël Meijerplein als basis van onze activiteiten. Omdat het pand intensief wordt gebruikt en
veel slijtage steeds zichtbaarder werd, hebben we eind 2014 het pand opgeknapt: alles is weer
geverfd, de trap met steeds gevaarlijkere traptreden is hersteld en irritante mankementen zijn
hersteld.
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,
dan ondersteunen we graag. De MDHG wordt vertrouwd en leden vertellen anderen die ons nodig
hebben over ons bestaan. De flyers en de aanstekers met informatie die we dit jaar hebben laten
maken zijn aardige communicatiemiddelen, maar de meeste bezoekers komen via mond tot
mondreclame.
Veel bezoekers komen bij ons wanneer ze het idee hebben niet goed geholpen te worden door de
verschillende instanties. Onterechte of te zware schorsingen, onvoldoende toegang tot de zorg en
onheuse bejegening vragen om bemiddeling, dan wel het inzetten van een klachtenprocedure. We
helpen veel leden die moeite hebben met aanvragen bij en correspondentie met financiële instanties
als DWI, CJIB, verzekeringsmaatschappijen, deurwaarders, de Belastingdienst en schuldsaneerders.
Klachten van leden betreffen veelal de terreinen financiën (Fibu), regiobinding, in-, door- en
uitstroom bij de maatschappelijke opvang en Justitie.
Belangenbehartiging vs maatschappelijk werk
De MDHG is geen voorziening voor maatschappelijk werk, maar de scheidslijn tussen individuele
belangenbehartiging en maatschappelijk werk is in de praktijk vaak dun. Veel problemen zijn terug te
leiden op onvoldoende inzicht in de eigen situatie en onvoldoende kennis van het maatschappelijk
veld en de eigen rechten. Voordat dit geconstateerd kan worden en de vraag ons helder is, dient vaak
al veel maatschappelijk werk verricht te worden. Veel mensen die bij ons aankloppen zijn bovendien
gelabeld als zorgmijders, die met relatief simpele handelingen enorm geholpen kunnen worden zodat
grotere problemen vermeden worden. De MDHG ziet het als haar taak deze personen zo veel
mogelijk naar andere instanties door te verwijzen, maar zal er in veel gevallen toch voor kiezen deze
personen wel te helpen. Omdat het anders niet gebeurt. Vooral ook omdat het aanbod van het
maatschappelijk werk sterk is afgenomen, iets waar wij ons grote zorgen over maken.
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Bezoekersaantallen
De laatste jaren kent de MDHG een sterke groei van het aantal bezoekers. Telde de MDHG in 2009
nog 1.730 bezoeken aan ons kantoor, in 2013 was dit aantal ruimschoots verdubbeld (2,2 keer zoveel)
tot 3.817 bezoeken1. Ook het aantal unieke bezoekers is in die periode sterk gestegen. In 2009 ging
het om 363 unieke personen; in 2012 om 615 personen. De toename van het aantal bezoekers levert
een aantal structurele problemen op, waarvan met name de groei van de beheerscapaciteit een
ongewenste is.
Omdat de stijging in 2014 op eenzelfde wijze bleef toenemen en extra financiering achterwege bleef,
moest een vrij radicale beslissing worden: de openingstijden werden aangepast. Dit heeft in de
tweede helft van het jaar de bezoekersaantallen enigszins weten terug te dringen.
Bezoekersaantallen MDHG
Op locatie

Buiten de deur

Totaal

2009

1730

3216

4946

2010

2960

2203

5163

2011

2819

2443

5262

2012

3339

3364

6703

2013

3817

3604

7421

2014

4124

3712

7836

Bezoekersaantallen op locatie 2014
1e kwartaal

1165

2e kwartaal

1180

3e kwartaal

893

4e kwartaal

886

Totaal

4124

1
Bezoekers die de MDHG vaker dan 1 keer per dag bezoeken, worden slechts als 1 bezoek geregistreerd.
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Aantal unieke bezoekers 2
2009

363

2012

465

2013

615

2014

652

Openingstijden
De MDHG was tot aan de zomersluiting (28 juli t/m 16 augustus) iedere werkdag geopend voor inloop
van 10.30 uur tot 16.30 uur. Na de zomervakantie zijn de tijden aangepast, waarbij tussen 10 en 12
uur en 15.30 en 16.30 uur vrije inloopuren zijn, de MDHG tussen 12 en 12.30 uur gesloten is en
tussen 12.30 en 15.30 uur “alleen op afspraak” wordt gewerkt. Tijdens de donderdagen waarop (om
13.00 uur) een bezoekerslunch wordt gehouden, zijn we voor deelnemers aan deze lunches open van
10.00 uur tot 14.30 uur.
De aanpassing van de openingstijden leidde tot protesten van met name de vaste bezoekers die de
MDHG als inloopfaciliteit zagen. Een discussie in de algemene ledenvergadering hierover leidde niet
tot nieuwe aanpassing van de tijden, met name omdat ruimere vrije inloopuren dan tijd voor
individuele hulpvragen en collectieve belangenbehartiging zouden verdringen. Een aanpassing is na
die discussie wel gedaan in de wijze waarop we omgaan met het “alleen op afspraak”-deurbeleid.
Iedereen die tussen 10.00 en 16.30 uur aanbelt met een serieuze hulpvraag, wordt -indien dat ook
maar enigszins mogelijk is- toegelaten en geholpen.

2
Het aantal unieke bezoekers is in de jaren 2010 en 2011 niet berekend.
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2.2 Veel voorkomende problemen
Nachtopvang, door en uitstroom
De problemen van onvoldoende door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang, waar de MDHG
al jaren op wijst, zijn nog steeds niet opgelost en dreigen onder het huidige beleid een gebed zonder
eind te worden. Daardoor blijven mensen veel te lang in een traject zonder echt toekomstperspectief,
en zitten instanties met een te hoge caseload.
De problemen zijn het gevolg van met name twee ontwikkelingen. Ten eerste is het een gevolg van
het succesvolle Plan van Aanpak van de vier grote steden (in twee fasen), waardoor -mede dankzij
een besef van urgentie, extra geld en een gecoördineerde aanpak- veel daklozen van straat in de
maatschappelijke opvang terecht konden. Dat betekent dat er nu dus extra veel mensen in de
maatschappelijke opvang zitten. Ten tweede moeten we constateren dat het aantal sociale
huurwoningen sterk afneemt en huurprijzen zijn gestegen, waardoor het perspectief van een
betaalbare eigen woning aan het einde van de rit voor velen een illusie lijkt.
De eerste fase van het Plan van Aanpak (2006-2011) richtte zich op het terugdringen van dakloosheid
en kon een succes worden genoemd. De tweede fase (2011-2014) was vooral gefocust op preventie
van dakloosheid, kwaliteit van zorg en opvang en maatschappelijk herstel, maar werd met beduidend
minder enthousiasme gerealiseerd. Het zou mooi zijn wanneer het Plan van Aanpak nog een derde
fase zou mogen kennen, waarbij met hernieuwd gevoel van urgentie de problemen bij de uitstroom
worden aangepakt.
Onze visie op de uitvoering van het Plan van Aanpak hebben we uitgesproken tijdens diverse
evaluaties die er dit jaar –o.a. door het Trimbos- zijn uitgevoerd. Tijdens de slotbijeenkomst van het
Plan van Aanpak in Madurodam in Den Haag waren we naast staatssecretaris Van Rijn (VWS) en
wethouder Van de Burg (Amsterdam, WZS) een van de sprekers.
De problemen met door- en uitstroom beginnen steeds meer door te werken bij de zogenaamde
instroom, waar de druk door de financiële crises sowieso al toeneemt. Er zijn te weinig plekken in de
nachtopvang, zodat daklozen tegen hun zin in weer daadwerkelijk op straat moeten slapen. Tijdelijk
onderdak vinden bij vrienden, familie of bekenden is vaak niet mogelijk vanwege bureaucratische
regels, waarbij de uitkering van de dakloze of degene die tijdelijk een plek biedt in gevaar komt. Deze
problematiek verdient een aanpak waarbij de verschillende gemeentelijke en landelijke diensten over
hun grenzen heen kijken.
Het tekort aan nachtopvang brengt met zich mee dat er keuzes worden gemaakt. De MDHG werd dit
jaar door de gemeente uitgenodigd om mee te denken over criteria die moeten bepalen hoeveel
dagen per maand, en volgens welke criteria daklozen voor deze essentiële levensbehoefte in
aanmerking komt. Hoewel de MDHG graag constructief meedenkt, hebben wij hier volstaan met de
opmerking dat een dak boven je hoofd geen gunst, maar een mensenrecht is. Er moeten dus
simpelweg meer plekken in de nachtopvang komen. De uitspraak van het Europees Comité voor de
sociale rechten (ECSR) van 10 november onderstreepte dat. Volgens het comité brengt het
ondertekenen van het Europees Sociaal Handvest met zich mee dat aan daklozen noodopvang
geboden moet worden in de vorm van bed, bad en broodvoorzieningen.
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De openstelling van de winterkoudeopvang (wko) voor de winterperiode 2014/2015 was een stap in
de goede richting. Het zorgde er niet alleen voor dat mensen in deze koude periode een dak boven
hun hoofd hadden, maar tevens dat zij gemakkelijker een uitkering of postadres konden aanvragen.
Daarvoor is het tenslotte noodzakelijk op te geven waar je 's nachts (op een controleerbare plek)
verblijft, wat in het geval van dakloosheid veelal buitengewoon ingewikkeld is.

Foto van de tuin achter de MDHG, gemaakt in 2013 op de dag dat de Winterkouderegeling stopte
omdat het weer warm genoeg zou zijn.

De langere openstelling van de winterkoudeopvang is in een laat stadium besloten, waardoor met
grote snelheid omgeschakeld moest worden van een locatie die naar alle waarschijnlijkheid slechts
enkele dagen tot enkele weken open zou zijn, naar een locatie die verscheidene maanden dienst
moest doen. Dit brengt een andersoortige organisatie met zich mee, zodat er veel klachten bij ons
binnen kwamen over de kwaliteit van de opvang. Volgens gebruikers van de wko liet de hygiëne te
wensen over en was het soms zelfs buitengewoon vies. Groepen bezoekers van wie het de vraag is of
ze de wko wel echt nodig hadden, of dit slechts als een goedkope overnachtingsplek zagen,
domineerden en intimideerden andere bezoekers, die de plek daarom vermeden. Een betere
screening is daarom aan te raden. Bezoekers werden bestolen en er werd veel geschorst. De MDHG
pleit er voor de volgende jaren te kijken naar meerdere locaties die minder grootschalig zijn. Het zou
er voor zorgen dat problemen eerder geconstateerd worden en bezoekers meer in de gelegenheid
worden gesteld mee te werken bij de wko, iets wat velen aangeven graag te willen doen.
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Regiobinding
De problemen met de toepassing van regiobinding door de gemeente Amsterdam hebben ons ook in
2014 veel werk opgeleverd. Amsterdam hanteerde –net als veel andere gemeenten- het criterium dat
mensen tenminste twee van de afgelopen drie jaar in de gemeente gewoond moeten hebben om in
aanmerking te komen voor de maatschappelijke opvang. Dat is in strijd met de handreiking die
binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de regiobinding is gemaakt en in strijd
met het recht op de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang.
De MDHG heeft veel lobbywerk verricht om de gemeente hiervan te doordringen, wat begin 2015
leidde tot nieuwe toegangscriteria. Daarnaast hebben wij geprobeerd professionals in de sector
duidelijk te maken hoe de criteria uitgelegd dienen te worden, omdat steeds duidelijker werd dat
daklozen ten onterecht gezegd werd dat zij geen regiobinding zouden hebben. Bijvoorbeeld omdat ze
de afgelopen drie jaar niet tenminste twee jaar in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven
stonden. Zonder toetsing door de GGD, zonder beschikking en zonder perspectief op hulp bleven
deze Amsterdammers hierdoor zonder verdere hulp rondzwerven in de stad.
Schorsingen
We hebben het afgelopen veel te maken gehad met schorsingen van leden bij andere instellingen.
Daarbij constateerden wij dat in sommige gevallen de redenen dubieus waren en vergelijkbare
gevallen sterk wisselend gestraft werden. Bij de Regenboog Groep hebben we gevraagd om
herziening van het schorsingsprotocol, dat hopelijk in 2015 geëffectueerd zal worden.
FIBU
Er lijkt enige verbetering op te treden bij FIBU, hoewel de organisatie nog steeds met stip op nummer
1 staat van organisaties waar onze leden over klagen. De bereikbaarheid blijft dramatisch, en
terugbelverzoeken worden tegen de afspraken in met grote regelmaat niet binnen 24 uur gedaan. Er
blijven casussen komen waarbij fouten van de organisatie tot grote problemen bij onze leden leiden,
maar wij kunnen ons nu rechtstreeks richten tot een contactpersoon binnen de organisatie die er
mee aan de slag gaat.
Om de werkdruk bij FIBU te verminderen is een deel van de klanten overgeheveld naar Plan Groep.
Deze overheveling is niet vlekkeloos verlopen. Diverse leden klaagden er over dat noch de één, noch
de andere organisatie rekeningen betaalden.
Het overleg Bijzondere Doelgroepen is weer in het leven geroepen. Problemen met uitbetalingen
wegens computerstoringen zijn bij de FIBU dit jaar beduidend minder voorgekomen. De
gebruikersonvriendelijke overzichten van BBR online blijft een aandachtspunt waar het afgelopen jaar
geen verbeteringen in zijn gemaakt.
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3. Collectieve belangenbehartiging
Naast individuele belangenbehartiger vervult de MDHG een belangrijke rol in Amsterdam als het gaat
om collectieve belangenbehartiging van druggebruikers en dak- en thuislozen. 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. Ook leden zelf nemen deel
aan vergaderingen namens de MDHG.
Bezoekerslunches
Een belangrijk onderdeel om de mening van onze achterban te horen wordt gevormd –naast de
dagelijkse inloop en de contacten buiten de deur- 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. Onderwerpen
van overleggen waar medewerkers van de MDHG aan deelnemen worden daar zo veel mogelijk
besproken.
De lunches zijn in het leven geroepen als onderdeel van de nieuwe opzet van het
ambassadeursproject voor dak- en thuislozen en worden structureel goed bezocht (met grote
regelmaat door rond de vijftien personen). 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 de daarbij horende werkzaamheden verdeeld.
Met regelmaat schuiven tijdens de bezoekerslunches gasten aan. Gasten kunnen variëren van
politieagenten tot buitenlandse belangenbehartigers en van onderzoekers tot medewerkers van
instellingen met interessante nieuwe projecten. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen
nodigden wij alle partijen uit die daaraan meededen en hadden wij vier lunches met (potentiële)
gemeenteraadsleden.
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Gasten bij de lunch in 2014
30/1 Luud Schimmelpenninck (Ouderen Politiek Actief)
Rob Zwetsloot en Ellen ter Gast (ROB: Radicale Oppositie Beweging)
13/2 Carolien de Heer (PvdA)
Jantien de Laaf (Red Amsterdam)
27/2 Lammert van Raan (Partij van de Dieren)
13/3 Marsha ten Bruggencate (D66)
Femke Roosma (GroenLinks)
Christ’l Dullaert (CDA)
Maureen van der Pligt (SP)
10/4 Straatvisie (dakloze jongeren)
24/4 Renate van Bodegom en Ingrid Bakker (Mainline)
Harry van Haaster over het Resultaat Meetsysteem
3/7 Deborah Bruin (UvA)
10/7 Frans van Gelderen (Politie; Regionaal Coördinator Problematische Personen)
en Christa Mooij (Politie)
17/7 Guy Pierre Léverque ( Meta d’ Âme; een soort Canadese MDHG)
11/9 Yasmine Ouass (Een nieuwe start Amsterdam)
25/9 Hepatitis C-voorlichting
23/10 Don Ceder (Anti-Incasso)
6/11 Helene Vollaard (Regenboog)
20/11 August de Loor (Adviesburo Drugs)

4/12 Sinterklaas
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Contacten met cliëntorganisaties
Daarnaast participeert de MDHG actief binnen diverse (samenwerkingsverbanden van)
cliëntorganisaties. Leden zitten als MDHG-vertegenwoordiger in de Cliënten Advies Raad van de GGD
en in de cliëntenraad van DWI. Met andere cliëntenraden is er veel direct contact, in de vorm van
interactie met actieve leden in cliëntenraden (onder andere omdat ook zij de lunches bij de MDHG
bezoeken), maar ook door één op één overleg met de raden.
Net als voorgaande jaren heeft de MDHG een bezoekersbijeenkomst van het Stoelenproject
geïnitieerd en begeleid. Lijntjes met organisaties als het Sociaal Juridisch Steunpunt, het
Straatpastoraat, het Drugspastoraat en de Daklozenvakbond zijn over het algemeen kort. De MDHG
speelt een actieve rol binnen het Groot M.O.-overleg, waarvoor alle betrokken cliëntenorganisaties
worden uitgenodigd. In die rol neemt de MDHG-vertegenwoordiging regelmatig deel aan overleggen
waarvoor input vanuit cliëntperspectief wordt gevraagd. Dit jaar zijn we in dat kader actief geweest in
(de opstart van) de begeleidingscommissie van een onderzoek naar zelfsturing in de dagbesteding.
COMO G4
Tot eind 2014 was de MDHG de Amsterdamse vertegenwoordiger van COMO G4
(Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang van de vier grote steden). In dat kader woonden we
niet alleen de plenaire vergaderingen van COMO G4 bij, maar ook de kerngroepvergadering en –twee
keer per jaar- het overleg met de verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie van VWS. COMO
G4 is opgericht in het kader van het Plan van Aanpak G4, waarbij door de vier grote steden
gezamenlijk beleid werd gemaakt. Omdat het Plan van Aanpak ten einde is en beleid daarom
voornamelijk landelijk of in de steden zelf wordt vormgegeven, vinden we de tijdsinvestering niet
langer efficiënt. De MDHG blijft wel lid van COMO G4 en zal de plenaire vergaderingen blijven
bezoeken, maar heeft zich teruggetrokken als kerngroeplid. Met de lidorganisaties uit andere steden
blijven we contact houden wanneer de situatie daar om vraagt.
Collectieve belangenbehartiging vond verder plaats tijdens rechtstreekse overleggen met de
verschillende instellingen, activiteiten voor de doelgroep en diverse symposia en borrelgelegenheden
waar veelal professionals rondliepen. We waren vooral verheugd te mogen spreken op de
politeconferentie n.a.v. het rapport “financieel-economische crises voor kwetsbare groepen en wijken
in de regio Amsterdam”, waarvoor de MDHG ook geïnterviewd was.
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De collectieve belangenbehartiging uit zich ook in activiteiten van de MDHG:

Cover Spuit 11, de “nog net in 2014-editie”
Spuit 11: De Spuit 11 is in 2014 één keer verschenen. 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 (in dit nummer onder
andere over de verstrekking van heroïne, cocaïne en dexedrine), de werkzaamheden van het
ambassadeursproject en het leven van de leden. We streven naar de uitgave van twee Spuit 11’en per
jaar, maar zijn daarbij afhankelijk van beschikbare tijd van medewerkers en vrijwilligers en de
financiële ruimte.
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Daklozendag 2014
Daklozendag: Op 4 juni was het weer Daklozendag: een ontspannen ontmoetingsdag tussen dak- en
thuislozen, maar ook met mensen die in het beroepsveld werkzaam zijn. Met optredens en eten in de
tuin van de Diaconie, diverse kraampjes en spelletjes, het begraven van een tijdscapsule. Daklozendag
werd georganiseerd in samenwerking met de Diaconie, BADT, de Daklozenvakbond en het
ambassadeursproject.

Daklozendag 2014
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4. 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. De doelstelling is een vorm van collectieve
belangenbehartiging, aangezien de MDHG er van overtuigd is dat de situatie van haar leden
aanzienlijk zal verbeteren wanneer drugs gelegaliseerd (en daarmee beter gereguleerd) zijn.
Decriminalisering leidt tot een menselijker drugsbeleid, waarbij vervolging en opsluiting niet langer
centraal staan. Zolang dit nog geen realiteit is, blijft de MDHG het (internationale, landelijke en
lokale) drugsbeleid aandachtig en kritisch volgen en zal het haar visie daarop duidelijk blijven maken.
Witte heroïne
De MDHG speelt een belangrijke rol bij de signalering van trends in druggebruik en het voorlichten
van de gebruikers. Daarbij sprong de problematiek rondom de witte heroïne die als snuifcocaïne op
de Amsterdamse uitgaanspleinen werd verkocht het meest in het oog. De MDHG informeerde haar
leden over de situatie en slaagde er daarmee in mogelijke paniek (met alle ongewenste effecten)
onder gebruikers te voorkomen. De MDHG adviseerde -o.a. in een “out of the box”-sessie- over
mogelijke verbetering in de voorlichting en drong er bijvoorbeeld op aan de teksten op de
matrixborden te veranderen van “Extremely dangerous cocaine is sold to tourist” in “White heroin
sold to tourist as cocaine. 3 have died.” Feitelijke informatie is naar de mening van de MDHG de beste
drugsvoorlichting die je kunt geven. De gemeente heeft naar inzicht van de MDHG in deze
crisissituatie goed gehandeld. Overigens heeft de MDHG er bij haar leden altijd op aangedrongen
informatie over de mogelijke dealer te delen met de politie.
Verstrekking
De problemen met de witte heroïne laten -net als de problemen met de overleden personen tijdens
het Amsterdam Dance Event- nog maar weer eens zien hoe gevaarlijk het is om de productie en
distributie van drugs over te laten aan personen die per definitie crimineel zijn. Zoals de
heroïneverstrekking laat zien hoeveel sociale en medische winst er te behalen valt wanneer
gebruikers in een legale setting plaats kan vinden. De MDHG strijdt voor de realisatie van dergelijke
settings voor (base-) cokegebruikers en volgt met interesse de experimenten die op dit moment
gaande zijn met de verstrekking van dexedrine. Omdat het hier echter niet om coke gaat, zijn we zeer
sceptisch wat de behaalde resultaten zullen zijn.
Internationaal
Internationaal is er veel belangstelling voor het Nederlandse drugsbeleid, dat van Amsterdam in het
bijzonder, en de rol van de MDHG daarin. Met regelmaat ontvangen wij beleidsmakers, medewerkers
van zorginstellingen en druggebruikersorganisaties uit heel de wereld om kennis te nemen van de
wijze waarop dit alles functioneert. De visie en werkwijze van de MDHG wordt vrijwel altijd als zeer
waardevol beoordeeld. Via mail onderhoudt de MDHG op structurelere wijze contact met
internationale organisaties.
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Voorlichting
Voorlichtingen verzorgt de MDHG ook aan onder andere scholieren, studenten (voornamelijk aan
studenten in de zorg en maatschappelijke opvang, uit zowel Nederland, België als Duitsland) en
medewerkers in het werkveld. De voorlichtingen worden veelal gezamenlijk gedaan door
medewerkers en leden van de MDHG en bestaan naast onze visie op het drugsbeleid uit persoonlijke
verhalen van leden. De MDHG verzorgt ook ieder jaar gastcolleges over drugsbeleid op zowel de Vrije
Universiteit als op het Amsterdam University College. Met de Hogeschool van Amsterdam werken we
samen bij de op te richten minor “Drugs en Amsterdam”, die in het studiejaar 2015/2016 van start zal
gaan.
Harm reduction
De MDHG is door de aard van de vereniging een (over het algemeen als succesvol beoordeeld) harm
reduction project 3. Belangenbehartiging van de MDHG zorgt er voor dat gebruikers er een gezondere
levensstijl op na kunnen houden, omdat problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en
huisvestiging daar een negatief effect op kunnen hebben. Hoewel daar niet onze focus op ligt, biedt
de MDHG tevens met regelmaat de gelegenheid voor voorlichtingsprojecten. Daarnaast biedt de
MDHG harm reduction organisaties die de doelgroep druggebruikers willen bereiken de mogelijkheid
om in contact met hen te treden. Bij de MDHG vinden met grote regelmaat interviews plaats door
onderzoekers, media en organisaties die bijvoorbeeld hun voorlichtingsmateriaal willen testen.
Hepatitis C-campagne
Samen met de Regenbooggroep en Stichting Mainline organiseerden we een Hepatitis C
voorlichtings- en counselingcampagne bij (ooit-)injecterende druggebruikers in Amsterdam. Naast het
verhogen van de aandacht voor HCV onder ooit-gebruikers was een doelstelling te peilen in welke
mate bezoekers van inloopvoorzieningen risico hebben gelopen en in hoeverre ze getest zijn op HCV.
Bij 86 bezoekers is een risicotest ingevuld, waaruit blijkt dat het merendeel risico heeft gelopen op
HCV infectie en slechts een klein deel getest is.

3
Harm reduction is het nastreven van een daling van aan drugs gerelateerde schade, waarbij
het succes van de aanpak niet noodzakelijk afhangt van een daling van het druggebruik.
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Nederlandse Harm Reduction Dag
Op 2 tot en met 3 oktober vond de EuroHarm Reduction Network Meeting plaats, een internationale
harm reduction bijeenkomst. Voorafgaand aan die bijeenkomst organiseerden Correlation/De
Regenboog Groep, Mainline en de MDHG de Nationale Harm Reducution bijeenkomst op 1 oktober.
In het Lloyd Hotel werd gesproken over de stand van zaken op het gebied van harm reduction in
Nederland, met onder andere sprekers als Maria Phelan van Harm Reduction International, Anouk de
Gee van het Trimbos-instituut en Ton Nabben van Bonger Instituut. MDHG-directeur Dennis Lahey
nam deel aan een paneldiscussie en leidde een door de MDHG georganiseerde debat over de
dagelijkse realiteit van drempels in de zorg. Deelnemers waren Astrid van Belzen (Stichting Goud,
Utrecht), Berletta Scholten (Zorgbelang Zuid Holland), Jos Oude Bos (Verslavingszorg Noord
Nederland, het Zwarte Gat) en Maarten Loonen (ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij de MDHG).
MDHG-bestuurslid Freek Polak gaf een presentatie over het wereldwijde drugsbeleid.

Paneldiscussie georganiseerd door de MDHG, over drempels in de zorg tijdens de Nationale Harm
Reduction Bijeenkomst.

Pers
De MDHG laat ook regelmatig via de media van zich horen wanneer het over drugs gaat, in 2014
onder andere in het Parool en twee keer in Vice. We bemiddelden verschillende keren om media die
op zoek waren naar daklozen en/of gebruikers die geïnterviewd wilden worden. We spraken met
televisieprogramma Andere Tijden in hun research voor een aflevering over heroïnegebruik in de
jaren ’70.
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MAP-NL
Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening. MAP-NL (Media
Awareness Project Nederland) biedt door middel van gratis verzonden artikelen over drugs en
drugsbeleid aan circa 200 abonnees inzicht in de wijze waarop de media verslag doet over het
drugsbeleid. De ontvangers zijn veelal professioneel geïnteresseerd. De berichten kunnen direct, of
verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests ontvangen worden (circa 10 tot 15 berichten per keer).
Het aantal verzonden nieuwsberichten bedroeg dit jaar 869.
Andere organisaties
Het kantoor van de MDHG werd gebruikt door Stichting Legalize!, Stichting OPEN, het Verbond voor
Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en Stichting Drugsbeleid. De MDHG is adviseur van Stichting
Drugsbeleid en vergadert in die functie mee met het bestuur van de stichting.

David Chassé zingt en speelt trompet tijdens International Drug Memorial Day
International Drug Memorial Day
Op maandag 21 juli hebben we bij en in samenwerking met het Drugspastoraat de International Drug
Memorial Day gehouden, met een dienst ter nagedachtenis aan de overledenen aan drugs- en
drankgebruik, of de bestrijding daarvan. Tijdens de bijeenkomst werden namen van overleden
personen opgenoemd, kaarsjes aangestoken en verhalen verteld. Raimond Dufour van Stichting
Drugsbeleid sprak over het internationale drugsbeleid en David Chassé zong en speelde trompet.
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5. Overige activiteiten
BaseMail: We vergeten onze leden niet wanneer ze vast komen te zitten, of in het ziekenhuis
verblijven. Naast regelmatige bezoeken aan gedetineerden, sturen we –de leden en medewerkersiedere week vrienden en bekenden uit de scene kaarten naar gedetineerde druggebruikers, naar
bewoners van de kliniek voor Duurzaam Verblijf te Beilen en naar mensen in een afkickkliniek.

Exposities: De panelen aan de voorkant van ons pand lenen zich uitstekend voor exposities. Dit jaar
exposeerde MDHG-lid Rakapati van de Loo daar het werk dat hij op de computers van de MDHG
heeft gemaakt. Daarnaast worden de panelen gebruikt voor aankondigingen van evenementen.

Rakapati van de Loo voor zijn expositie op de MDHG-panelen
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