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Verantwoording
Hoewel het overgrote deel van dit jaarverslag originele tekst bevat, zijn waar mogelijk delen
overgenomen uit het jaarverslag 2015 en het beleidsplan 2017. Het gaat daarbij om uitleg van
begrippen die voor de minder ingevoerde lezer nadere verklaring nodig hebben en zaken die bij de
vereniging onveranderd zijn gebleven.
De MDHG in 2016
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 (hoofdstuk 2)
collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk 3)
drugs uit het strafrecht (hoofdstuk 4)

Dit jaarverslag is ingedeeld op basis van deze drie doelstellingen.
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Inleiding
In 2006 werd met veel gevoel voor urgentie -en extra financiële middelen- in de vier grote steden het
zogenaamde Plan van Aanpak gestart. Tegen je wil op straat verblijven vonden we met z’n allen
onaanvaardbaar. De grote succesfactor van dit plan was de persoonsgerichte aanpak, gebaseerd op
sluitende samenwerking, onderling vertrouwen en een oplossingsgerichte werkhouding vanuit de
hulpverlening. Niet langer werd de hulpverlening gezien als allerlei verschillende aanbieders met
ieder hun eigen cliënten, maar werd bij ieder hulpvrager een plan op maat gemaakt, waarbij de
geconstateerde problemen in gezamenlijkheid werden aangepakt om zoveel mogelijk zelfstandigheid
van cliënten te bereiken.
En dat werkte. Veel levens konden met dergelijke ondersteuning ten goede veranderen. Het
straatbeeld veranderde, met minder daklozen op straat. Het doel leek te zijn gehaald en dat idee
verving het gevoel van urgentie, waardoor aan de principes achter de succesfactoren vaak net iets te
gemakkelijk werd getoornd. Er dienden zich op bestuursniveau tenslotte nieuwe problemen aan.
Immers: Het succes van het Plan van Aanpak leidde tot een steeds drukkere maatschappelijke
opvang, de uitstroom stokte wegens een gebrek aan woningen en de instroom groeide vanwege een
toenemend aantal daklozen als gevolg van de economische crisis. En omdat zo’n persoonlijk
trajectplan met alles erop en eraan toch wel een behoorlijke investering is, werd het
toegangscriterium “onvoldoende zelfredzaamheid” een flinke drempel tot een op maat gemaakt plan
vanuit de hulpverlening. Voldoende zelfredzaam betekende dat je zelf de ondersteuning die je nodig
hebt moet zien te regelen binnen alle instanties en voorwaarden, voor zover je daar überhaupt recht
op hebt.
Bovendien dienden zich drie decentralisaties aan, waarbij de kosten van de middelen Wmo en
Participatie bij de lokale overheid terecht kwam. Het temperde de spirit om met z’n allen
oplossingsgericht de verschillende problemen van een dakloze aan te pakken.
Maar die nieuwe bestuurlijke problemen zijn van generlei betekenis wanneer je zelf met dakloosheid
te maken hebt. Ook in 2016 verwacht de burger dat de overheid je in zo’n situatie bijstaat om je
persoonlijke problemen op te lossen, zonder je lastig te vallen met de problematiek van de
systeemwereld achter de balie. De principes van het Plan van Aanpak blijven daarbij -ook ten tijde
van minder financiële middelen- een goed uitgangspunt. Juist die benadering verder toepassen zou
de kosten van maatschappelijke opvang kunnen terugdringen.
Ook nu zou de focus moeten zijn om iedereen (OGGZ of niet) organisatie-overstijgend op maat te
ondersteunen. Sterker nog: de oplossing van de problemen waar de gemeente zich voor gesteld ziet,
zou nou wel eens kunnen liggen in nog meer zeggenschap van de hulpvrager (zodat de hulp meer op
maat is), meer keuzevrijheid waar men de ondersteuning haalt (los van de vraag bij welke organisatie
men reeds is ondergebracht) en nog meer oplossingsgerichtheid bij hulpverlening én overheid, zodat
uitstromen sneller kan plaatsvinden.
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Tijdens onze collectieve belangenbehartiging hebben wij het afgelopen jaar geprobeerd deze focus
opnieuw onder de aandacht te brengen in de diverse plannen rond de maatschappelijke opvang. Of
het nu ging over de inrichting van de centrale toegang, of over de positie van trajecthouders. Tijdens
onze activiteiten als individueel belangenbehartiger proberen we deze principes altijd leidend te laten
zijn voor ons handelen. Dat wordt gewaardeerd door onze bezoekers en leden en resulteerde het
afgelopen jaar weer in een stijgend aantal bezoekers.
Een scepticus zou daarin het bewijs kunnen zien dat een dergelijke manier van werken leidt tot meer
vraag. Dat is niet het geval. In veel gevallen ging het om mensen die al tijdenlang hulpverlening om
zich heen hebben, maar weinig tot geen vorderingen in hun herstel maakten. De vraag wat deze
persoon van ons wilde en de commitment dat ook echt te willen leveren, bleek vaak juist tijd en geld
te besparen.

Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Algemene Ledenvergadering MDHG op 27 oktober 2016
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1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2016
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2016 uit:
Ineke Baas (voorzitter)
Victor dos Santos (secretaris)
Willemijn Los (tot en met 27 oktober penningmeester, daarna lid)
Henk Wooldrik (tot en met 27 oktober lid, daarna penningmeester)
Giel van Brussel
Has Cornelissen (sinds 27 oktober)
Els Dijks
Marko de Haan
Dirk Korf
Freek Polak (tot en met 27 oktober)
Eva Timisela
Staf
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf.
Directeur:
Beleidsmedewerker:
Belangenbehartiger:
Medewerker outreachend werk:
Beheerder:
Stagiaires:

Dennis Lahey
Kerri Hennessey
Jordy Taytelbaum (tot augustus)
Leonie Brendel (vanaf augustus)
Lucia Oldenberg (vanaf 17 november – tijdelijk)
Peter van de Gragt
Leonie Brendel en Gwendy Keeldar (eerste helft 2016)
Dominique Borm en Vincent van Haren (tweede helft 2016)

Ervaringsdeskundigen collectief
Atti Brons, Els Dijks, Andrea Hahn*, Joke Kaijadoem, Maarten Loonen, Robert Nahr, Sidney Pont, Eva
Timsela, Carlos Vanroelen, Joss Vermeer en Volker Vogelsang*.
De met * aangegeven personen waren niet meer als zodanig actief op 31 december 2016.
In december is Harvey Hoogvliets aangenomen, maar hij als Ervaringsdeskundige (ED’er) pas sinds
januari 2017 actief.
Overige actieve vrijwilligers
Naast de leden van het ervaringsdeskundigen collectief, kent de MDHG een variërende groep
vrijwilligers die geen deel uitmaakt van dit collectief, maar zich op andere manieren inzet voor de
vereniging. Dit kan variëren van schoonmaak tot meehelpen tijdens een van onze activiteiten. Met
name voor daklozen voor wie het nog niet gelukt is een uitkering te regelen, kunnen dergelijke met
vrijwilligersvergoeding betaalde klussen tijdelijk een belangrijke financiële overbruggingsfunctie
hebben.
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Over het bestuur
Het bestuur van de MDHG bestaat uit zowel leden die tot de traditionele achterban van de MDHG
behoren, als uit personen die hun kennis vooral uit het werkveld van de vereniging hebben.
Bestuursleden worden -veelal na enige tijd als aspirant-lid meegelopen te hebben- door het bestuur
voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering, waarin installatie van het bestuur plaatsvindt.
Over de staf
Het plotselinge vertrek van Jordy Taytelbaum na de zomervakantie (hij besloot onverwachts een
vervolgstudie te gaan doen), leidde -vanwege de tijdelijk beperkte inzetbaarheid van zijn opvolgsterenige tijd tot een stevige onderbezetting, wat gelukkig dankzij de flexibiliteit van met name de
beleidsmedewerker goed werd opgevangen. De gebeurtenis toont echter wel de kwetsbaarheid aan
van een kleine organisatie waar het gebruikelijk is het maximaal mogelijke na te streven. Een andere
optie was geweest dat de vereniging zich tijdelijk minder bezig had gehouden met collectieve
belangenbehartiging, wat in dit geval echter slechts zeer beperkt het geval is geweest.
Het aantal stafleden met een opleiding tot bedrijfshulpverlener (BHV) is in 2016 uitgebreid van één
naar twee personen.
Over de stagiaires
De MDHG is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks ruimte aan (meestal) twee HBO-stagiaires. Van
stagiaires wordt veel gevraagd en we hanteren een strenge selectie voordat we studenten aannemen,
maar daar staat tegenover dat zij goed worden begeleid en met veel aspecten van het werkveld in
aanraking komen, intensief contact onderhouden met onze leden en er veel ruimte is voor eigen
initiatief. De MDHG is daarom een interessante stageplek, vooral voor bovengemiddeld gemotiveerde
studenten.
Sinds 2015 hebben wij de personele ruimte om meer aandacht te besteden aan het inwerken en de
begeleiding van stagiaires, wat zich uitbetaald in grotere inzetbaarheid van de studenten. De
stagiaires die in de zomer van 2016 afscheid namen hebben daar overigens zelf sterk aan bijgedragen
door een zeer uitgebreid inwerkdocument op te stellen, waar door nieuwe stagiaires in veel gevallen
op teruggevallen kan worden. We hebben een werkstructuur gevonden waarbij stagiaires redelijk
zelfstandig een caseload weten te dragen, zonder dat zij aan hun lot worden overgelaten en zonder
dat er onvoldoende controle is op de werkzaamheden die worden verricht. Daarbij is de platte
organisatiestructuur van de vereniging belangrijk, maar ook duidelijkheid over aan wie men wat kan
of moet voorleggen, het gebruik van logboeken en regelmatig casussenoverleg en intervisie.
De begeleiding van stagiaires betaalt zich ook op een andere wijze uit. We zien de professionaliteit
van onze stagiaires toenemen en ze uitgroeien tot zeer bekwame medewerkers, die we graag aan
onze vereniging verbonden houden. In de afgelopen drie jaar hebben drie oud stagiaires na hun
stageperiode hun afstudeeropdracht binnen de MDHG vervuld en zijn daarna voor kortere of langere
tijd in dienst genomen. Waren we voorheen niet erg happig op verzoeken voor afstudeeropdrachten:
dankzij de ervaring van de studenten binnen de organisatie kunnen zij gemakkelijker een verbinding
leggen tussen wat voor de opleiding belangrijk is als afstudeeropdracht en dat wat voor ons als
vereniging praktische meerwaarde heeft. Bij verzoeken tot het uitvoeren van afstudeeropdrachten
binnen de MDHG ontbrak het in het verleden meestal aan dat laatste.
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Vanuit de opleidingen is er ook veel waardering voor onze expertise van het werkveld en de wijze
waarop stagiaires binnen onze vereniging ervaring opdoen. De contacten met de opleidingen zijn de
afgelopen twee jaar geïntensiveerd, wat er dit jaar toe leidde dat we binnen de Hogeschool van
Amsterdam als veldwerkdeskundigen participeerden in het beoordelen van de eindscripties van
vierdejaars studenten maatschappelijk werk. Daarnaast namen we deel aan verschillende
inspiratiemiddagen onder de titel “wederkerend leren met de praktijk”, die tot doel hebben
aandachtspunten te generen voor een nieuw te vormen opleiding Hogere Sociale Studies.
Over het team ervaringsdeskundigen
Sinds eind 2014 maakt de MDHG op structurele wijze gebruik van ervaringsdeskundigen. Geheel
nieuw is dat niet: leden van de MDHG zijn vanaf de oprichting in 1977 op vrijwel elk
organisatieniveau actief binnen de vereniging. De kennis en ervaring van onze leden met druggebruik,
het straatleven, de hulpverlening et cetera is van grote waarde. De inzet van de
ervaringsdeskundigen (ED’ers) draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening door het feit dat
ED'ers unieke competenties, inzichten en vaardigheden hebben. ED'ers hebben inzicht in de
belevingswereld van hun naasten en zijn goed in staat om informeel onderling zorg te verlenen en
een brug te vormen tussen cliënten en (hulpverlenende) instanties. Ze hebben inlevingsvermogen en
talent om het perspectief en de belevingswereld van cliënten goed onder woorden te brengen
(tolkfunctie). Hun begrip voor de positie van de hulpvrager zorgt ook voor een cliëntgerichte
bejegening die op een gelijkwaardige manier loopt.
Naast deze kwalitatieve reden biedt de inzet van ervaringsdeskundigen de mogelijkheid meer mensen
te helpen, zodat we beter tegemoet kunnen komen aan de toenemende vraag naar de diensten van
de MDHG.
Dit vraagt echter wel om een flinke, structurele tijdsinvestering en persoonlijke ondersteuning. In
2015 hebben we daarvoor al doende naar een goede manier gezocht, die we in 2016 -mede op basis
van de aanbevelingen uit een afstudeerscriptie over de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de
MDHG- een meer gestructureerd karakter hebben weten te geven. Dit houdt onder andere in dat we
vanuit de staf één inhoudelijk begeleider hebben aangesteld (de medewerker belangenbehartiging)
die zich met name bezighoudt met de begeleiding van het werk dat de ED’er verricht, en één
begeleider (de beleidsmedewerker) die de ED’ers meer op het persoonlijke vlak begeleidt. Op deze
wijze is het mogelijk om de ED’ers als volwaardige medewerkers te benaderen, zonder dat daarbij
voorbij wordt gegaan aan de persoonlijke omstandigheden die het functioneren kunnen beïnvloeden.
Daarbij is zelfzorg een belangrijk aandachtspunt; vrijwilligers en medewerkers moeten weten waar
hun grenzen liggen en wat ze wel of niet (aan)kunnen. De balans tussen nabijheid en afstand is met
name voor ervaringsdeskundigen van groot belang.
Hoe gestructureerd we de ondersteuning ook willen vormgeven: persoonlijke gebeurtenissen in het
leven van onze ED’ers kunnen betekenen dat er plots veel tijd gestoken dient te worden in
coachingsgesprekken.
ED’ers verbinden zich in principe telkens voor een half jaar aan de MDHG, met “alle daaraan
verbonden rechten en plichten”. Ieder half jaar vindt een functioneringsgesprek plaats, waarin onder
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andere wordt gesproken over de werkzaamheden, het werkplezier, moeilijkheden die ED’ers tegen
komen etc. Tijdens dat gesprek wordt ook in samenspraak bekeken of

de verbintenis wordt gestopt, aangepast of voortgezet. In de laatste twee gevallen wordt dit met
een contractje tussen beide partijen bevestigd.
We investeren ook in onze ervaringsdeskundigen door cursussen aan te bieden, die in overleg met de
ED’ers zelf worden uitgezocht. In 2016 kregen de ED’ers een meerdaagse training tot
ervaringsdeskundige door het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB), wat op veel
enthousiasme bij de ED’ers leidde. Onderwerpen van de zeven trainingen waren onder andere
vaardigheden, geweldloze communicatie, valkuilen, willen helpen, actief luisteren, omgaan met
ingewikkelde zaken als achterdocht, omgaan met verwarde mensen, verwarde verhalen, bij- en
hoofdzaken en ondersteuning bij hulp zoeken. De bijeenkomsten werden afgesloten met de
uitreiking van een certificaat.

Uitreiking certificaat aan de Ervaringsdeskundigen

ED’ers troffen elkaar tot aan de zomervakantie eens in de twee weken, en daarna eens in de maand
plenair. Ook tijdens deze werkoverleggen is gelegenheid tot inhoudelijke verdieping middels
trainingen, zoals over de wijze waarop de maatschappelijke opvang is georganiseerd. Tijdens de
bijeenkomst op 7 september was Karla Nijnens aanwezig om te vertellen over haar WRAP training.
Op 19 mei bezocht een groot deel van de groep ervaringsdeskundigen het congres Herstel Werk (t),
dat werd georganiseerd door twaalf Amsterdamse samenwerkingspartners.
Behalve dat de werkzaamheden voor de MDHG een grote meerwaarde heeft, draagt de inzet van
onze ED'ers bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de ED’er zelf. Er wordt -net als overigens bij onze
andere medewerkers- veel waarde gehaald uit de positieve bijdrage die men aan het leven van
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anderen kan leveren. Bovendien haalt men vervulling uit het samenwerken met anderen. Sociale
activiteiten als gezamenlijk Artis bezoeken, bowlen en uit eten gaan dragen bij aan het goed
functioneren van de groep ervaringsdeskundigen.
Overige kantooraangelegenheden – digitaal archief
De digitale archivering van bestanden was de afgelopen jaren steeds onoverzichtelijker geworden,
mede doordat telkens nieuwe medewerkers en stagiaires er zo hun eigen gedachten op nahielden
over wat logische plekken in de mappenstructuur zijn om iets op te slaan. In 2016 hebben we daarom
een geheel nieuwe mappenstructuur opgetuigd en een protocol voor het opslaan van bestanden
opgesteld.
Overige kantooraangelegenheden – boekhouding
Sinds 2016 hebben we een groter aandeel genomen in de boekhoudkundige verwerking van onze
activiteiten, door zelf in een online programma de bonnen in te boeken. Het voordeel hiervan is dat
we eerder zicht krijgen in de uitgaven en op termijn minder kosten aan derden voor deze handelingen
hoeven te betalen.
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2. Individuele belangenbehartiging
De MDHG wil de meest toegankelijke organisatie voor haar achterban zijn, met ons kantoor aan het
Jonas Daniël Meijerplein als basis van onze activiteiten. Het pand is geen inloophuis, maar op
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en 15.30 en 16.30 uur is iedereen welkom om er als zodanig
gebruik van te maken. Tussen 12.00 en 15.30 uur is de MDHG geopend voor mensen met een directe
hulpvraag of op afspraak. Er is koffie in diverse varianten, thee en chocolademelk; het is er warm en
droog als het buiten koud of nat is; er zijn stoelen waarop je niet weg wordt gekeken en gezelschap
voor wie zin heeft in een gesprek. We proberen voor wie zelf zijn zaakjes wil regelen een gefaciliteerd
kantoor te zijn waar je niet gehinderd wordt door de kleine obstakels die vrijwel bezitlozen daarbij
vaak ondervinden. Voor wie niets heeft, kan een kleine taak gemakkelijk een groot project worden.
Men is daarom vrij om gebruik te maken van de telefoon, de fax, computers met internet, printer en
scanner, en stellen zonder problemen enveloppen, plakband, scharen of een postzegel beschikbaar
voor wie dat nodig heeft. Voor alle merken mobiele telefoon hebben we opladers liggen.
In veel gevallen komt er geen medewerker van de MDHG aan de hulpvraag te pas en informeren of
helpen de leden elkaar. Het gegeven dat de MDHG een belangenvereniging is en geen regulier
inloophuis, normaliseert gesprekken over persoonlijke problematiek in een subcultuur waar
geslotenheid anders veelal het devies is. De gezamenlijke kennis van de sociale kaart is onder onze
leden groot en de bereidheid elkaar te helpen nadrukkelijk aanwezig. Wanneer dit niet toereikend
blijkt te zijn, zijn het dikwijls de leden zelf die nieuwkomers naar medewerkers geleiden voor verdere
hulp.
Het open deurbeleid stelt mensen in staat eerst kennis te maken met de organisatie voordat zij
besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen vanwege een hulpvraag. Hoe complexer en
persoonlijker de problematiek, hoe moeilijker het vaak is om de stap te zetten daar met anderen aan
te gaan werken. Weten met je wie je dat gaat doen en ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen
die stap verkleinen.
Andersom stelt het de medewerkers in staat om ongedwongen met mensen in gesprek te raken en
wellicht te constateren dat er problemen spelen waarvan de bezoeker geen idee had dat daar
oplossingen voor te vinden zijn (of althans niet in de vorm die voor de bezoeker bereikbaar of
gewenst zijn). Dit geldt niet alleen voor nieuwe bezoekers. De inloopfunctie stelt medewerkers tevens
in staat om op te merken wanneer iemands situatie verslechtert en er misschien meer aan de hand is
dan waarover de persoon in kwestie ongevraagd wil beginnen. Net zoals het de mogelijkheid biedt
om iemand met een ingewikkelde hulpvraag van dichtbij te blijven monitoren en te ondersteunen, en
daadwerkelijk mee te leven in dat proces. Bij iemand die optimistisch en vol goede voornemens een
gesprek met je heeft beëindigd, kan het van groot belang zijn om de volgende dag nog een keer te
zien hoe iemands stemming is.
Waarbij overigens ook best opgemerkt mag worden dat na een moeilijk gesprek of grote persoonlijke
stappen gezamenlijk nog even een sigaretje roken of een bakje koffie drinken, het gevoel versterkt
dat je in gezamenlijkheid aan iets werkt.
Niet alleen voor medewerkers van de MDHG is deze open inloopfunctie handig: het biedt ook
medewerkers van andere organisaties de mogelijkheid om met mensen af te spreken. Met regelmaat
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zijn er afspraken in ons kantoor tussen cliënten van de maatschappelijke opvang en bijvoorbeeld
Veldwerk Amsterdam, dokter Co van Melle of zelfs verschillende hulpverlenende organisaties die wel
over een eigen pand beschikken, maar waar de cliënt niet gemakkelijk heen gaat. Andere organisaties
gebruiken de MDHG tevens met regelmaat als tussenpersoon voor cliënten die zij niet (telefonisch)
weten te bereiken, en vragen ons geregeld door te geven dat zij op zoek zijn naar bepaalde mensen.
De inloopvoorziening op ons kantoor voorziet op zichzelf ook aan een sterke behoefte bij onze leden
dankzij het unieke karakter van de vereniging. Het zorgt er tevens voor dat we gemakkelijk signalen
oppikken van zaken die bij onze achterban leven -ook als deze zich niet vertalen in individuele
belangenbehartiging- en van belang zijn in het kader van onze collectieve belangenbehartiging. De
leden stellen een groot vertrouwen in ons, zodat wij vaak wat meer horen dan andere instellingen.
Dat vertrouwen zorgt ook voor de aanwas van nieuwe leden. Onze flyers en aanstekers met
bedrijfsinformatie 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. We proberen ze te helpen, in eerste instantie door bemiddeling, maar als het
nodig is door het inzetten van een klachtenprocedure.
De MDHG is geen voorziening voor maatschappelijk werk, maar de scheidslijn tussen individuele
belangenbehartiging, cliëntondersteuning en maatschappelijk werk blijkt 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. De MDHG ziet het als haar taak
deze personen vervolgens zo veel mogelijk toe te leiden naar andere instanties die passende hulp
kunnen bieden. Een globale routebeschrijving alleen al doet wonderen om mensen efficiënter hun
weg te laten bewandelen.
In veel gevallen bieden we echter wel directe, concrete hulp. Bijvoorbeeld omdat het anders niet
gebeurt. Veel mensen die bij ons aankloppen zijn gelabeld als zorgmijders, maar kunnen soms met
relatief simpele handelingen enorm worden geholpen. Veel leden begeven zich (vaak langere tijd) op
de smalle grens tussen zelfredzaamheid en problematische situaties, waarbij maatschappelijk werk
een manier is om aan de goede kant te blijven en te kunnen signaleren wanneer dit niet het geval is.
Ook voor mensen die nog bezig zijn in te stromen in de maatschappelijk opvang geldt dat
maatschappelijk werk soms direct nodig is. Hoewel er het afgelopen jaar verbeteringen te bespeuren
zijn in de systematiek om de instroomtijd te versnellen, is het een periode waarin met concrete acties
grotere problemen vermeden kunnen worden.
Selectie op basis van taakstellingen is een probleem in het maatschappelijk domein. Tegen dichte
deuren aanlopen demotiveert mensen om aan oplossingen te werken. De MDHG heeft als
basishouding dat we mensen toelaten die bij ons aankloppen en dat we pas daarna kijken of verdere
hulp beter door een andere organisatie geboden kan worden. We zijn geen maatschappelijk werk,
maar zorgen wel dat mensen met een vraag naar maatschappelijk werk geholpen worden. Dat mag
cliëntondersteuning heten, maar net zo goed belangenbehartiging.
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We plegen telefoontjes, schrijven en vertalen brieven (van ambtelijke taal naar begrijpelijke taal),
gaan mee naar screenings, afspraken en zittingen, we dienen klachten in, verstrekken informatie en
bieden administratieve ondersteuning. We zijn het luisterend oor, verhelderen de hulpvragen, stellen
een plan van aanpak op, proberen schuldhulpverlening op te starten als er nog een wachtlijst is,
verwijzen door, melden aan en bemiddelen.
We doen onze werkzaamheden op deze wijze omdat we er van overtuigd zijn dat het effectief is en
pleiten er daarom voor dat deze werkwijze door anderen wordt overgenomen. Dat doen we onder
andere door veel in gesprek te gaan met medewerkers van andere organisaties, waarbij we merken
dat er veel belangstelling is voor onze manier van werken.
Daar staat tegenover dat het einde van de rek van de in 2015 gerealiseerde vergroting van onze
capaciteit (dankzij extra financiering kon circa 1,5 fte extra personeel worden aangenomen, wat
onder andere ook leidde tot een structurele inzet van ervaringsdeskundigen) ook wel weer in zicht
begint te komen. Werken bij de MDHG vereist flexibiliteit en binnen de bedrijfscultuur past het dat er
een tandje wordt bijgezet wanneer dat nodig is, maar dat mag geen structureel probleem worden.
Voorkomen moet worden dat de toenemende vraag van individuen, net als in 2013 en 2014, tot een
afbreuk van collectieve belangenbehartiging leidt, aangezien ook deze activiteiten de afgelopen twee
jaar zijn toegenomen en succesvol bleken te zijn.
Dit vereist van de MDHG dat we ons steeds weer de vraag stellen of de werkzaamheden die we voor
een individu verrichten wel vormen van belangenbehartiging of cliëntondersteuning zijn, of dat dit
toch niet gewoon door het maatschappelijk werk gedaan kan worden. Zoals aangegeven zijn er
diverse redenen om in dat laatste geval toch gewoon aan de slag te gaan, waarbij we ook de
efficiëntie van het sociale domein als geheel in ogenschouw nemen. De transitie “naar de wijk” (Het
koersbesluit MO/BW 2016-2020: Thuis in de wijk) kent zeker mooie punten voor Amsterdam als
geheel, maar het is de vraag of dat wel voor alle inwoners de juiste weg is. We denken dat de MDHG
specifieke doelgroepen bedient die een onevenredige belasting voor de voorzieningen in de wijk
kunnen gaan vormen. Daar wordt geen van de partijen beter van.
Bezoekersaantallen
De MDHG maakt onderscheid tussen het aantal bezoeken en het aantal unieke bezoekers. Het aantal
unieke bezoekers is het aantal individuen dat de MDHG binnen één jaar op bezoek heeft gehad: het
aantal bezoeken is het aantal keer deze personen gezamenlijk hebben afgelegd. Daarbij moet worden
opgemerkt dat we de bezoeken van een persoon die de MDHG op eenzelfde dag meerdere keren
bezoekt (bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s middags) slechts als één bezoek rekenen.
Na stabiele aantallen in 2014 en 2015 van rond de 4.000 bezoeken, is het aantal bezoeken in 2016
weer sterk toegenomen met ruim 1.000 extra. De MDHG streeft sinds enkele jaren wegens
capaciteitsproblemen naar het terugdringen van het aantal bezoekers zonder hulpvraag, maar
weigert tegelijkertijd niemand die bij ons voor de deur staat. Sinds 2009 is het aantal bezoeken bijna
verdriedubbeld, wat naast meer individuele ondersteuningsvragen ook een groei van
beheerscapaciteit (“zorgen dat het gezellig blijft”) met zich meebrengt.
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Die beheerscapaciteit kwam dit jaar verder onder druk te staan n.a.v. een controle door de NVWA op
naleving van het rookverbod. Hierdoor zijn we sinds dit jaar gedwongen de mogelijkheid tot het
roken van tabakswaren te beperken tot één specifieke rookruimte, waar het overgrote deel van onze
bezoekers tijdens hun bezoek de voorkeur aan geeft om te verblijven. De ruimte is wat minder
overzichtelijk en is geen plek waar personeel tijdens het werk -conform de bedoeling van de
wetgever- mag komen, zodat een groter beroep moet worden gedaan op het zelfregulerende
vermogen van onze leden, met name waar het gaat om gebruik van door de wet verboden middelen.
Aangezien alle medewerkers van de MDHG ook zelf tabaksliefhebbers zijn, helpt het dat de
medewerkers hun rookpauze op elkaar afstemmen.
Met de invoering van een rookruimte ging een verbouwing gepaard, waarbij onder andere een
nieuwe afzuiginstallatie in gebruik werd genomen.
De druk op de beheerscapaciteit is terug te zien in de toename van het aantal schorsingen dat wij in
2016 hebben moeten opleggen. De schorsingsprocedure van de MDHG is open en transparant en
biedt een laagdrempelige beroepsmogelijkheid bij het bestuur, waar in 2016 geen gebruik van is
gemaakt. De MDHG is zeer terughoudend met het schorsen van mensen en kiest over het algemeen
voor een kortere schorsingstermijn dan andere instellingen. In veel gevallen gaat het om mensen die
bij veel andere voorzieningen al een schorsing hebben uitstaan en daarom nergens meer terecht
kunnen. De aanleiding voor het gedrag dat deze schorsingen veroorzaakt is veelal gelegen in de
hopeloze situatie waarin mensen zich bevinden, wat dikwijls gepaard gaat met psychische
problemen. De MDHG probeert daar rekening mee te houden, maar moet toch tot schorsing
overgaan wanneer de persoon een gevaar wordt voor medewerkers of andere bezoekers, of de sfeer
dusdanig beïnvloedt dat de werkzaamheden binnen de MDHG blijvend worden verstoord.
We zien echter een toename van het aantal personen met ernstige psychiatrische aandoeningen, wat
veel van onze medewerkers, maar ook van de andere leden vraagt. In 2016 hebben we een aantal
keren langere tijd te maken gehad met personen wiens situatie zienderogen verslechterde, maar voor
wie de deuren naar de hulpverlening door middel van schorsingen alleen maar meer gesloten
werden. In deze gevallen hebben we een aantal keren zonder succes de noodklok proberen te luiden,
waarbij het volgens onze inschatting meer geluk dan wijsheid is dat deze casussen niet veel slechter
zijn aflopen. We juichen de aandacht voor zogenaamde Verwarde Personen toe, praten hier ook over
mee en hopen dat hiervoor snel concrete maatregelen worden getroffen. Dat is ook in ons eigen
belang, aangezien het ontbreken van adequate oplossingen sterk van invloed is op de werkdruk en vreugde.
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Tabel 1: bezoekersaantallen MDHG

Tabel 2: aantal unieke bezoekers MDHG

Op locatie
2012
2013
2014
2015
2016

Aantal
465
615
652
645
800 *

2012
2013
2014
2015
2016

3339
3817
4124
4037
5067

Tabel 3: overzicht bezoekersaantallen 2009-2016
10000
Bezoeken

9000

Bezoeken

8000

4037

2011

3339

2010

4124

2000

2819

3000

2014

2015

1730

4000

2960

5000

3817

6000

5067

7000

1000
0
2009

2012

2013

2016

* Bij de verwerking van de intekenlijsten (bij binnenkomst) van 2016 bleek een buitensporig groot aantal namen
onleesbaar. Ruim 1500 van de 5067 zijn niet terug te herleiden op een persoon, wat het voor ons onmogelijk
maakt het aantal unieke personen dat de MDHG bezocht met precisie vast te stellen. In het verleden werden
dergelijke onleesbare krabbels nog wel met elkaar vergeleken en terug herleid tot het aantal personen, maar
dat is met dit aantal ondoenlijk. Uit analyse van de getallen over 2013 tot en met 2015 blijkt echter dat het
gemiddeld aantal bezoeken dat iemand bij de MDHG aflegt al die tijd redelijk stabiel ligt op 6,25 bezoeken per
persoon. Uit onze observaties is geen aanleiding om te denken dat dit in 2016 anders is geweest. Op basis van
het aantal bezoeken in 2016 kan daarom geconcludeerd worden dat het aantal unieke personen in 2016 rond de
800 lag. Voor 2017 hebben wij maatregelen genomen om het aantal onleesbare namen bij de registratie bij
binnenkomst terug te dringen.

Aantal ondersteuningsvragen
Sinds 2015 streven we er naar om voor iedereen die met een hulp- of ondersteuningsvraag bij een
van de medewerkers aanklopt een digitaal dossier te maken. Dat gebeurt niet altijd in de hectische
omgeving die MDHG nou eenmaal is, maar wel redelijk consequent. Geheel in lijn met onze
werkwijze (alsook in lijn met de door de wet gestelde bepalingen) doen we dat alleen wanneer de
persoon in kwestie daar toestemming voor geeft, noteren we alleen gegevens waar de persoon zelf
akkoord mee gaat, mag de persoon meelezen in het dossier en wordt het dossier verwijderd indien
daar om gevraagd wordt. De dossiers zijn noodzakelijk geworden voor een goede overdracht binnen
het team en om er voor te zorgen dat bezoekers niet meerdere malen hetzelfde verhaal hoeven te

vertellen. Daarnaast bieden de gegevens (geanonimiseerd) zicht op de werkzaamheden van de
MDHG en de problemen die mensen ondervinden in hun zoektocht naar ondersteuning.
In 2015 hadden we 119 persoonlijke dossiers; in 2016 waren dat er 199. Op basis van bestudering van
twintig willekeurig geselecteerde dossiers, blijkt dat een dossier gemiddeld 3,4 hulpvragen telt. Het
totaal aantal hulpvragen dat aan medewerkers is gesteld, zou op basis daarvan 676 bedragen. Begin
2016 zijn wij begonnen met het kwantificeren van de hulpvragen aan de hand van twaalf categorieën.
De hulpvragen zijn veelal niet in één categorie onder te brengen. Zo bestaan hulpvragen vaak uit een
mix van verschillende categorieën, zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering. Dit kan niet
alleen tot ‘concrete hulp’ maar ook tot ‘bemiddeling en individuele belangenbehartiging’ en
‘ondersteunende begeleiding’ behoren. In de onderstaande tabel hebben wij hier geen rekening mee
gehouden. We hebben dit soort hulpvragen beperkt tot één categorie. Ook de bezoekers die
zelfstandig aan de slag gaan met behulp van onze faciliteiten worden niet meegenomen in de
onderstaande cijfers.
Daarnaast is het voor de interpretatie van de cijfers belangrijk om te weten dat meerdere cliënten, en
dus dossiers, meerdere hulpvragen hebben en dus ook op meerdere categorieën worden
ondersteund. Daarom kom je op een hoger totaal uit dan het totaal dossiers en hoger dan de
schatting van de aantal hulpvragen in 2016. Dit komt omdat bijvoorbeeld de outreachende
benadering per definitie geen hulpvraag is.
Tabel 4: ondernomen acties van de 199 dossiers in 2016

Categorieën
1. Competentiegerichte begeleiding
2. Ondersteunende/stabiliserende begeleiding
3. Outreachende benadering
4. Concrete hulp/informatie/doorverwijzing schuldhulp
5. Onderzoek en rapportage
6. Bemiddeling en individuele belangenbehartiging
7. Zorgafstemming
8. Uitbouwen netwerk/activering
9. Crisis interventie
10. Signalering
11. Preventie
12. Samenwerking externe
Totaal

Aantal
109
112
111
140
2
74
15
52
17
20
14
97
763

Registratiesysteem
De kwantificering van de problemen die wij signaleren is een zoektocht die we samen met de
gemeente (OJZ), de Daklozenvakbond en BADT/Bureau Straatjurist zijn aangegaan. De hoop is dat dit
inzicht biedt in de problemen waar onze leden mee te maken krijgen, opdat juist daar verbeteringen
in het beleid kunnen plaatsvinden.
De kwantificering in bovenstaande categorieën was een eerste aanzet daartoe, die achteraf gezien te
weinig zeggend is. Zo komen veel categorieën met elkaar overeen en geven zij niet altijd een duidelijk
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beeld. In de loop van 2016 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en het
Straatvangnet (MDHG, BADT/Bureau Straatjurist en de Daklozenvakbond) over verschillende
manieren waarop dit beter vorm kan krijgen. Het resultaat is een uitgebreide matrix waarin
bijgehouden wordt bij welk onderwerp (uitkering, dakloosheid, druggebruik etc) welk type
ondersteuning wordt geboden (informatie geven, meegaan naar afspraken etc). Het systeem biedt
naar verwachting inzicht in de problemen die spelen en het type ondersteuning dat daarvoor nodig
is.
Om deze vorm van kwantificering mogelijk te maken, is de afgelopen twee jaar gezocht naar een
betere vorm van registratie van de contactmomenten met bezoekers met een ondersteuningsvraag.
Deze vorm van registratie zou tevens dienst moeten doen als cliëntvolgsysteem, waarvoor de
noodzaak groeit als gevolg van het groeiend aantal bezoekers en hulpvragen en het toenemend
aantal medewerkers. Een goede registratie van de contactmomenten met de bezoekers die we
ondersteunen zorgt er voor dat het verhaal completer wordt en niet meerdere keren herhaald hoeft
te worden, verrichte acties en uitkomsten ook voor andere medewerkers duidelijk zijn en nog te
ondernemen acties direct zichtbaar zijn. Een derde doelstelling van dit systeem is om beter casuïstiek
aan te kunnen leveren in het kader van collectieve belangenbehartiging, ook nadat de
ondersteuningsvraag is afgerond.
De zoektocht naar een geschikt systeem voor deze doelstellingen bleek ingewikkeld en langdurig.
Halverwege 2015 heeft een student van InHolland een afstudeerderopdracht afgerond over de wijze
waarop een registratiesysteem binnen de MDHG geïmplementeerd zou moeten worden; in 2016
hebben we samen met de GGD geprobeerd een dergelijk systeem op te tuigen. Hoewel dit systeem
eind 2016 al in een vergevorderd stadium was, hebben we besloten er toch geen gebruik van te
maken. Het systeem maakte het weliswaar eenvoudig de ingevoerde data te kwantificeren, maar
vereiste bij de verslaglegging van contactmomenten te veel werk dat alleen ten behoeve van die
mogelijkheid gedaan zou moeten worden. Het zou de administratieve last van de medewerkers te
veel verhogen, terwijl het belangrijke functies als het terugzoeken van informatie en overzicht
verkrijgen over de geschiedenis van de ondersteuning bemoeilijkte.
Daar stond tegenover dat we sinds januari 2015 al ervaring opdoen met het maken van dossiers in
Word en daar een steeds beter functionerend protocol voor ontwikkelden. Het voornaamste bezwaar
daartegen was het vele werk dat het kwantificeren van gegevens (in ieder geval eens per kwartaal
voor de gemeente) met zich meebracht. Nu de zoektocht van de gemeente en het Straatvangnet
geresulteerd heeft in overeenstemming over welke gegevens de verschillende belangenorganisaties
dienen aan te leveren, kan met relatief eenvoudige aanpassing het protocol worden aangepast, zodat
deze met aanzienlijk minder werk geleverd kunnen worden.
Outreachend werk
De MDHG wil niet alleen een belangenvereniging zijn voor mensen die ons kantoor weten te vinden,
maar ook voor de doelgroep die alleen andere plekken bezoekt. Vandaar dat we sinds 2015 weer op
meer gestructureerde wijze outreachend werk doen, in groepjes variërend van twee tot vier
personen. Deze laagdrempelige en informele manier van contactlegging vereist een flexibele,
creatieve en soms onorthodoxe houding en aanpak. Het improvisatietalent van veel
ervaringsdeskundigen komt daarbij goed van pas.
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Wij komen ongevraagd bij mensen “binnen”, wat het noodzakelijk maakt om met contacten uiterst
zorgvuldig om te gaan. Dit geldt niet alleen voor het omgaan met de mensen vanuit de doelgroep zelf,
maar ook voor de medewerkers van de organisaties waar wij op bezoek komen. Met de verschillende
inloophuizen van de Regenboog Groep zijn daarover inmiddels afspraken gemaakt.
In 2016 hebben outreachend gewerkt op
volgende locaties:
o Princehof (1 keer)
o De Kloof (2 keer)
o Blaka Watra (3 keer)
o Bilderdijkstraat (2 keer)
o Makom (2 keer)
o de Volksbond (1 keer)
o Tweede Mijl (1 keer)
o Valentijn, werklocatie Regenboog (1
keer)
o Amoc (2 keer)
o Oosterpark (2 keer)
o Sarphatipark (2 keer)
International Drug Users Remembrance Day

Daarnaast werken enkele ervaringsdeskundigen in hun eentje binnen de instellingen waar zij met
regelmaat verblijven. Zowel van deze werkzaamheden, als van de bezoeken op locatie door groepjes
medewerkers worden verslagen gemaakt.
We zijn in 2016 gesprekken begonnen met de Centrale Bibliotheek van de OBA (Openbare Bibliotheek
Amsterdam) om outreachend werk binnen de OBA te kunnen verrichten. Het is bekend dat daar veel
daklozen tijdens openingstijden vertoeven en ons vermoeden is dat zij veelal onterecht van hulp
verstoken blijven. Omdat de OBA zeer veel waarde hecht aan het principe dat mensen die zich aan de
regels houden verder met rust worden gelaten, zou outreachend werk wat dat betreft uitzonderlijk
zijn. Tijdens de gesprekken bleek echter dat mede door het karakter van onze vereniging (een
belangenvereniging in plaats van een zorgverlener) en onze werkwijze (vooral informatie verschaffen,
niet opdringend en puur indien de persoon daar zelf mee geholpen is) dat een pilotproject in 2017
tot de mogelijkheden hoort.
Outreachend werk binnen het ledenbestand
Sinds 2015 is outreachend werk binnen ons eigen ledenbestand een vast onderdeel van onze
werkmethode geworden. Door leden die een tijdje uit beeld zijn geweest op te bellen (of zelfs een
brief te schrijven) zijn we weer in contact gekomen met velen bij wie de problemen opstapelden,
maar die hiervoor wegens schaamte of juist trots, eenzaamheid of verslavingsproblematiek geen hulp
zochten om dit op te pakken. Door outreachend aan de slag te gaan konden wij signalen vroegtijdig
opvangen en vervolgens iets extra’s doen om mensen “binnenboord” te houden.
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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. We zien onszelf als
onderdeel van de cliëntenbeweging, waar we samen met het Straatvangnet, cliëntenraden en andere
partners uit het Groot M.O.-overleg en COMO G4 (Cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang uit
de vier grote steden) streven naar de menselijke maat en het perspectief van de cliënt in het beleid.
Aangezien de cliëntenbeweging voor een groot deel wordt gedragen door vrijwilligers, versterken wij
onze medestrijders -indien gewenst- met advies en ondersteuning.
Collectieve belangenbehartiging 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 participeren in toenemende mate bij vergaderingen en
bijeenkomsten namens de MDHG.
Gezien de grote hoeveelheid onderwerpen die in 2016 speelden, is het niet doenlijk om alle
besproken onderwerpen en ingenomen standpunten in dit jaarverslag weer te geven. Enkele
belangrijke punten vormden echter zeggenschap over het eigen traject en directe hulp zonder
uitsluiting of wachttijd. Deze uitgangspunten werden verwoord in talloze vergaderingen (ook indien
dit niet per se het onderwerp van gesprek was, maar wel belangrijk waren in het kader van de daar
geschetste problematiek), als ook in overleggen die we zelf planden om anderen van het belang
daarvan te overtuigen.
Zeggenschap over het eigen traject
Wanneer mensen een of meerdere hulpvragen hebben, wil dat nog niet zeggen dat zij zelf niet meer
kunnen nadenken of geen recht op zelfbeschikking meer hebben. Zeggenschap over het eigen traject
is echter niet alleen principieel een belangrijk uitgangspunt: het is bewezen effectiever wanneer dit
gebeurt. We zien veel in een meer onafhankelijke positie van de trajecthouder om dit te
verwezenlijken. In de Spuit 11 van winter 2015/2016 hebben wij hier een artikel met onze
argumenten daarvoor gepubliceerd. Vervolgens hebben we met verschillende partijen in
maatschappelijke opvang, waaronder de GGD, WPI en de zorgverzekeraar, gesprekken gevoerd over
de haalbaarheid van dit plan. Hoewel de onafhankelijke trajecthouder nog niet gerealiseerd is, zien
we dat het idee van meer zeggenschap over het eigen traject steeds meer gehoor vindt.
Een voorbeeld daarvan is het project Versterken Zelfregie, dat in 2016 gestart is en dit tot doel heeft.
De MDHG participeert in de kerngroep van dit project.
Directe hulp zonder onnodige wachttijd en uitsluiting
Wie zich “met de handen omhoog” bij de overheid meldt omdat ie er zelf niet meer uit komt, wil dat
er direct hulp wordt geboden. De eerste weken dat iemand dakloos is zijn vaak cruciaal, met moeilijk
te herstellen schade wanneer dat niet gebeurt. Toch ervaart men de eerste contacten met diezelfde
overheid en hulpverlening vaak als eindeloos eenrichtingsverkeer van informatie vanuit de cliënt zelf,
waarbij het de overheid vooral te doen lijkt om te controleren of iemand geen misbruik maakt van
door de overheid gefinancierde diensten. Een dergelijke benadering heeft behalve negatieve
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gevolgen voor de cliënt zelf, ook een zeer negatieve invloed op de wijze waarop cliënten de zorg
benaderen. Een meer dienstverlenende houding richting nieuwe daklozen (“Waar kunnen we u nu bij
helpen?”) kan op beide vlakken veel werk schelen. Een aanpak waarbij cliënten een heel traject
krijgen aangeboden is op zichzelf mooi, maar niet wanneer dat inhoudt dat er eerst een lange
wachtlijst is voordat er daadwerkelijk iets gebeurt.
Daarnaast zien we dat ook binnen de hulpverlening vaak een te afwachtende houding wordt
aangenomen, waardoor menselijke problemen niet voor het voetlicht komen of er onvoldoende mee
wordt gedaan. Nachtopvang, inloophuizen en andere plekken waar de doelgroep komt kunnen als
vindplekken worden beschouwd en van de maatschappelijke opvang mag verwacht worden dat zij
daarin een actieve houding aannemen. Een pleidooi voor een meer outreachende houding van de
maatschappelijke opvang publiceerden wij in de Spuit 11 van winter 2016/2017.
Criteria om in aanmerking te komen voor de maatschappelijke opvang worden nu nog te vaak als
uitsluitingscriteria gebruikt, zonder dat er goed wordt gekeken of er wel een geschikt alternatief
beschikbaar is. De zogenaamde regels met betrekking tot “binding met de stad Amsterdam” worden ondanks de aanpassing van de criteria hieromtrent- nog steeds niet altijd correct toegepast. De
wettelijke verplichting van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang is niet geborgd
door de wijze waarop hiermee om wordt gegaan en het doel om vast te stellen in welke regio iemand
de beste kans van slagen heeft op herstel wordt te vaak niet als uitgangspunt genomen.
Bovendien is de scheidslijn tussen wel of niet voldoen aan de zogenaamde OGGZ-criteria (een ander
criterium om toegelaten te worden tot de maatschappelijke opvang) arbitrair en te zwart/wit. De
hulp aan mensen die niet aan de OGGZ-criteria voldoen is zeer beperkt: het zou immers om mensen
gaan die geacht worden zelf hun problemen op te kunnen lossen. We merken dat dit voor een grote
groep een te simplistische voorstelling van zaken is en dat vaak meer hulp nodig is dan geboden
wordt.
We hebben het afgelopen jaar met diverse partijen veel gesproken over de plannen rond de nieuwe
opzet van de Centrale Toegang voor de Maatschappelijke Opvang (CTMO) en vinden we daarin veel
terug die aan deze bezwaren tegemoet komen. Daarbij mag opgemerkt worden dat dit zeker nog niet
volledig het geval is en de plannen nog niet gerealiseerd zijn.
Bezoekerslunches
Een belangrijk onderdeel om de mening van onze achterban te horen wordt gevormd –naast de
dagelijkse inloop, het outreachend werk en de contacten buiten de deur- tijdens 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. Met regelmaat schuiven gasten aan die we hier speciaal voor uitnodigen. Onderwerpen van
overleggen waar medewerkers van de MDHG aan deelnemen worden daar zo veel mogelijk
besproken.
De gesprekken verlopen over het algemeen in goede, constructieve sfeer, waarbij ook aandacht is
voor mensen die normaliter niet snel het woord nemen.
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Gasten bij de bezoekerslunches in 2016
4 februari
18 februari
3 maart
17 maart
23 juni
7 juli
8 september
3 november
1 december

August de Loor van Adviesburo Drugs
Michael Stroebel van People 2 People
Mariska Hulscher van redactie Pauw
Ellen van Hogen van GGD, GV Centrum
Marlon Tjon & Charda Molendijk van Handhaving WPI
Reinier Schippers van het Groot M.O.-overleg
Ton Derksen, hoogleraar wetenschapsfilosofie
Sibel Kocadag van de Stadspas
Sinterklaas

We hebben dit jaar enige terughoudendheid betracht bij het uitnodigen van gasten, zodat er
voldoende gelegenheid over bleef om met de leden over actuele zaken binnen de maatschappelijke
opvang, de vereniging of druggebruik of het dak- en thuisloze leven in het algemeen te praten.
In het verleden waren ook regelmatig personen uit de Amsterdamse politiek te gast bij deze lunches.
Omdat de belangstelling hiervoor altijd vele malen groter is dan wij in ons kantoor kunnen
huisvesten, vinden deze overleggen sinds dit jaar plaats op de Stopera.
Kapstokoverleggen
Naar Rotterdams voorbeeld, maar ook als vervolg op eerdere bezoekerslunches, heeft de MDHG dit
jaar het initiatief genomen voor het zogenaamde Amsterdamse Kapstokoverleg, waarbij dak- en
thuislozen rechtstreeks signalen en casuïstiek
delen met gemeenteraadsleden van alle
partijen. Het eerste Amsterdamse
kapstokoverleg was op 21 januari 2016 in de
Stopera en werd bezocht door 42 personen,
waaronder gemeenteraadsleden van D66
(Mascha ten Bruggencate), SP (Nelly Duijndam)
CDA (Marc Haverkamp), PvdA (Dennis Boutkan),
Partij van de Ouderen (Wil van Soest), (SP) en
GroenLinks (Femke Roosma, die voor het
Kapstokoverleg ook de organisatorische kant
vanuit de gemeenteraadsleden voor haar
rekening neemt).
Onderwerpen die ter sprake kwamen waren
onder andere de winteropvang, onafhankelijk
trajecthouderschap, de herindeling van cliënten
van de Geïntegreerde Voorzieningen, het
doorverwijzen van WPI naar IND, de
Poster van het eerste Amsterdamse
nachtopvang voor vrouwen in Amoc, boetes
Kapstokoverleg
voor “doelloos rondhangen” en de gebrekkige
informatievoorziening rondom onafhankelijke cliëntondersteuning.
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Tijdens het Kapstokoverleg werd besloten dit overleg circa eens in het half jaar te herhalen. Het
tweede overleg vond plaats op donderdag 6 oktober en werd bezocht door 35 personen, onder wie
gemeenteraadsleden van Groenlinks (Femke Roosma), PvdA (Caroline de Heer) en SP (Nelly
Duijndam) en een fractiemedewerker van D’66 (Evi van den Dungen). Onderwerpen die ter sprake
kwamen waren -naast de stand van zaken van diverse onderwerpen uit het eerdere overleg- onder
andere kluisjes voor daklozen, de beslagvrije voet, het inhouden van vakantiegeld, briefadressen , de
screeningsbalie van WPI, voorzieningen voor mensen zonder OGGZ en de inzet van
ervaringsdeskundigen.
Daarnaast heeft de MDHG regelmatig contact met individuele raadsleden, van alle politieke kleuren.
Bijeenkomst wethouder Vliegenthart
Op zowel 13 januari als op 27 oktober organiseerden de MDHG en de Daklozenvakbond weer
gezamenlijk een bijeenkomst tussen dak- en thuislozen met wethouder Arjan Vliegenthart van Werk,
Participatie en Inkomen.
Op 13 januari waren 34 personen aanwezig en werd onder andere gesproken over voorzieningen
waar dak- en thuislozen geen aanspraak op kunnen maken, de aanvragen van uitkeringen door EUburgers, de bejegening, de kostendelersnorm en moeilijkheden bij het aanvragen van een
bijstandsuitkering.
Ook op 27 oktober waren 34 personen aanwezig. De agenda bestond voor een groot deel uit een
stand van zaken met betrekking tot de eerder besproken onderwerpen, en tevens onder andere de
hoogte van vrijwilligersvergoedingen naast een uitkering, de beperkte uitstroom wegens
schuldenproblematiek, huurtoeslag en inrichtingskosten, beslaglegging van het vakantiegeld en het
niet betalen van rekeningen door FIBU.
De bijeenkomsten met de wethouder worden door alle partijen als zeer constructief beschouwd. Het
verheugt ons zeer te merken dat punten die tijdens de bijeenkomsten ter sprake worden gebracht
met grote voortvarendheid worden opgepakt. Op dossiers als uitkeringen aan EU-burgers, de
kostendelersnorm en de bejegening zijn grote stappen gemaakt. Voor dat laatste onderwerp
vergezelden twee MDHG-medewerkers de wethouder bij een werkbezoek aan de screeningsbalie aan
de Jan van Galenstraat en bespraken we met hem de concrete punten die in onze ogen verbeterd
dienen te worden.
We constateren dat de klachten over Werk, Participatie en Inkomen flink zijn afgenomen en dat met
aangeleverde klachten, suggesties en casussen op een veel constructievere wijze wordt omgegaan
dan enkele jaren eerder bij voorloper DWI. Er zijn ongetwijfeld vele factoren die daaraan hebben
bijgedragen en wij menen dat de MDHG er daar één van is.
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Bijeenkomst met Wethouder Vliegenthart (Werk, Participatie en Inkomen)

Reguliere overleggen waar de MDHG aan deel neemt zijn verder onder andere:
WPI-overleg Bijzondere Doelgroepen
De MDHG is een vaste deelnemer aan het WPI-overleg Bijzondere Doelgroepen, wat voortkomt uit
een vast overleg tussen medewerkers van de dienst (toen nog DWI) en BADT en MDHG. Sinds enkele
jaren is het aantal deelnemers vanuit cliëntenperspectief verbreed, wat de input ten goede komt. Het
overleg draagt bij aan een verbeterde verstandhouding tussen de dienst en cliëntorganisaties en is
een goede gelegenheid knelpunten en beleid te bespreken.
GGD
Leden van de MDHG zijn als MDHG-vertegenwoordiger actief in de Cliënten Advies Raad van de GGD
en overleggen geregeld met de staf over de punten die daar en bij andere leden spelen. De MDHG
heeft tevens zitting in de begeleidingscommissie van GV Centrum. Los daarvan zijn er in 2016
meerdere contacten geweest met het hoofd MGGZ van de GGD om verschillende lopende zaken te
bespreken.
Signaleringsoverleg Ombudsman
Twee keer per jaar organiseert de gemeentelijke Ombudsman een signaleringsoverleg, waar ook de
MDHG bij aanwezig is.
BPM-overleg (BADT, POA, MDHG-overleg)
Er heeft dit jaar één overleg plaatsgevonden tussen het Straatvangnet en de proceshouders, het
zogenaamde BPM-overleg (BADT, POA, MDHG-overleg). Het overleg van 26 april kende -vanwege het
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uitblijven van dit overleg in eerdere jaren- vooral een oriënterend karakter over de wijze waarop en
de frequentie waarmee dit overleg moet plaatsvinden. Een vervolg is daaraan in 2016 niet meer
gegeven; pas in februari 2017 kwam weer een overleg. De MDHG is een groot voorstander van
dergelijk overleg, omdat het voor zowel proceshouders als belangenbehartigers goed is wanneer
ontwikkelingen en eventuele problemen vroegtijdig met elkaar besproken worden. Om die reden
heeft de MDHG regelmatig aangedrongen op een vervolg, maar we zijn daarbij afhankelijk van de
voortvarendheid van de andere partijen. Los van dit overleg is er overigens met alle afzonderlijke
partijen prima contact.
Contacten met cliëntorganisaties
De MDHG participeert binnen en werkt actief samen met diverse (samenwerkingsverbanden van)
cliëntorganisaties. De lijntjes met de Daklozenvakbond en Bureau Straatjurist/BADT zijn over het
algemeen kort en we weten elkaar goed te vinden. We geven elkaar advies op het gebied van
individuele belangenbehartiging, stemmen collectieve belangenbehartiging op elkaar af en trekken
daar -indien wenselijk- samen in op. Gezien de diversiteit van de achterbannen is het goed dat er
verschillende organisaties zijn die ieder hun eigen geluid kunnen laten horen en dat wij op een uiterst
collegiale wijze samen kunnen werken. Daarnaast hebben we regelmatig contact met het
Straatpastoraat en het Drugspastoraat voor collegiaal overleg, belangenbehartiging en het
organiseren van evenementen en activiteiten voor onze achterban.
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 met derden waarvoor input vanuit cliëntperspectief wordt gevraagd.
Winteropvang
De MDHG was op verschillende manieren betrokken bij zowel de winteropvang van 2015/2016 als de
winteropvang 2016/2017. We spraken mee in de voorbereidingen en tijdens de evaluaties en
vervulden meermaals als tussenpersoon bij conflicten tussen bezoekers en organisatie van de
winteropvang.
Sinds de winteropvang 2015/2016 zit de MDHG ook de maandelijkse bezoekersbijeenkomsten voor,
waar bezoekers hun klachten, opmerkingen en suggesties over de winteropvang kenbaar kunnen
maken. Tijdens de vergaderingen zijn medewerkers van de winteropvang te gast, zodat eventueel
direct gereageerd kan worden. De opzet maakt een goede directe communicatie mogelijk, wat in
beide jaren tot het oplossen van veel praktische problemen heeft geleid. Daarbij mag de
bereidwilligheid van de organisatie om dit te doen geroemd worden.
Opmerkelijk was het verschil in aard van de klachten tussen 2015/2016 en 2016/2017. Hoewel het
voornaamste punt van2015/2016 -de bejegening door de bewaking- ook in 2016/2017 ter sprake
kwam, betroffen de klachten in 2016/2017 niet zozeer de organisatie op zichzelf, als wel de
problemen die men ondervindt bij het onder één dak zijn van grote groepen mensen. De conclusie
mag volgens ons getrokken worden dat men de winteropvang van 2016/2017 vele malen hoger
waardeerde dan dat van een jaar eerder. Ons inziens heeft dat ook zeker te maken met de locatie,
waar men met maximaal twee personen op een kamer kon slapen, in plaats van de grote slaapzalen
in 2015/2016.
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In de aanloop van de winteropvang 2016/2017 heeft de MDHG gepleit voor het binnenhalen van
maatschappelijk werk op de locatie. Tot ons genoegen heeft dit daadwerkelijk plaatsgevonden, zij het
niet in de mate waarop wij hadden gehoopt. Zoals eerder aangegeven denken wij dat de
maatschappelijke opvang maximaal gebruik moet maken van dergelijke vindplaatsen, terwijl toch
zeker “niet iedereen gevonden is”. Ons aanbod om met ons outreachende team ter plaatse in gesprek
te gaan met bezoekers werd op rigoureuze wijze afgeslagen, om redenen die ons nog steeds niet
helemaal duidelijk zijn.
Overige opmerkelijke overleggen:
o 19 april Overleg tussen Handhaving, Veldwerk Amsterdam en het Straatvangnet
Over de boetes voor buitenslapers.
o 31 augustus Conferentie over het raadplegen van belanghebbenden in het Wmo-beleid
De MDHG staat erg kritisch tegenover de voorstellen die in dit kader zijn gepresenteerd en
pleit er voor de formele raden een sterk onafhankelijke positie te geven.
o 19 september Overleg tussen het Straatvangnet en het ministerie van VWS
Over de succesfactoren van de cliëntondersteuning door het Straatvangnet
De collectieve belangenbehartiging uit zich ook in activiteiten van de MDHG:
Spuit 11
Van Spuit 11 is zowel een winter 2015/2016 als een
winter 2016/2017-editie verschenen. Het tijdschrift is
een belangrijk communicatiemiddel van en voor de
MDHG-leden, maar ook richting iedereen die
werkzaam in het veld is. We zouden het tijdschrift
graag vaker uitbrengen, maar het is een vrij
tijdsintensieve opgave.
De wintereditie 2015/2016 opende met onze plannen
voor onafhankelijke trajecthouders, legde uit waarom
WPI verkeerd handelt bij de verstrekking van
uitkeringen aan EU-burgers en plaatste vraagtekens bij
de onderzoeken die gepresenteerd werden tijdens het
Forum Alcohol en Drugsonderzoek.
De wintereditie 2016/2017 opende met een pleidooi
voor een meer outreachende houding van de
hulpverlening. In een verslag om in contact te komen
met 113online (dat ondersteuning dient te bieden bij
Cover Spuit 11 - Winter 2016/2017
zelfmoordgedachten) kwam de slechte en
klantonvriendelijke bereikbaarheid van de dienst naar voren. Het tijdschrift publiceerde verder een
verslag van de UNGASS-bijeenkomst (VN-bijeenkomst over drugsbeleid), een interview met De
Dakloze Dichter en een kerstverhaal, en had tot ons verdriet heel wat ruimte nodig voor alle In
Memoria.
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Facebook en website
De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG kent een eigen Facebookpagina
(facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg) waarop we met regelmaat onze activiteiten
aankondigen en berichten over drugs en dakloosheid plaatsen die we opmerkelijk vinden. Ook op
onze reguliere site (www.mdhg.nl) verschijnen regelmatig nieuwe publicaties.
Daklozendag
Op woensdag 15 juni vierden we de tiende editie van Daklozendag, inmiddels een traditie waar velen
zich ieder jaar op verheugen. Daklozendag is een ontspannen ontmoetingsdag tussen dak- en
thuislozen, maar ook met mensen die in het beroepsveld werkzaam zijn en “gewone
Amsterdammers”. Er waren weer veel optredens en gratis eten en drinken en diverse kraampjes en
spelletjes in de tuin van de Diaconie. De MDHG organiseert de Daklozendag samen met de
Protestantse Diaconie en Bureau Straatjurist/BADT.

Poster Daklozendag 2016

Vrouwenavond
Op initiatief van enkele leden is op 9 september weer eens een vrouwenavond bij de MDHG
georganiseerd. Ongeveer tien vrouwen waren aanwezig. De avond werd als zeer gezellig ervaren, wat
aanleiding is om dit in de toekomst nog eens te herhalen.
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4. Drugs uit het strafrecht
De MDHG werd dit jaar met een eigen venster opgenomen in zowel de Canon Verslavingszorg als de
Canon Cliëntenbeweging GGZ. Op de site canonsociaalwerk.eu is te lezen waarom: “Mede door hun
inspanningen veranderde het Nederlandse drugsbeleid van bestrijding naar harm reduction - in het
Nederlands: het beperken van de schadelijke gevolgen in plaats van koste wat kost bestrijden van
drugs. Die aanpak leidde tot methadonverstrekking en, met de opkomst van aids in de jaren tachtig,
tot spuitomruil en de verstrekking van condooms. De MDHG, al vanaf het begin gesubsidieerd door
de gemeente Amsterdam, ontwikkelde zich in haar beginjaren tot een kraamkamer van nieuwe
projecten die belangrijk bijdroegen aan de vormgeving van het Nederlandse drugsbeleid.”

MDHG-directeur Dennis Lahey met voormalig minister van Justitie en premier Dries van Agt tijdens Cannabis
Bevrijdingsdag 2016

De MDHG pleit er voor om drugs uit het strafrecht te halen, een voor de positieverbetering van onze
leden een essentiële doelstelling. 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.
De lobby van de MDHG voor een beter internationaal drugsbeleid verloopt grotendeels via Stichting
Drugsbeleid (SDB), waar de directeur van de MDHG een adviesfunctie heeft en in die hoedanigheid
met het bestuur van SDB mee vergadert. De MDHG is tevens lid van de Europese Coalitie voor
Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (Encod), dat het afgelopen jaar een zware slag kreeg door het
plotselinge overlijden van coördinator Joep Oomen. MDHG-bestuurslid Has Cornelissen maakt deel
uit van het stuurcomité van Encod.
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UNGASS 2016
De speciale zitting van de Verenigde Naties over drugsbeleid (UNGASS) wekte bij velen de hoop dat
een structurele verbetering van het internationale drugsbeleid aanstaande was, maar deze
veronderstelling leidde slechts tot deceptie. Volgens MDHG-bestuurslid Freek Polak, aanwezig tijdens
de driedaagse top, bleek er reeds voor UNGASS een slotverklaring opgesteld waarover
overeenstemming kon worden bereikt, zodat fundamentele veranderingen onbesproken bleven. De
verschillen van inzicht tussen landen over de wijze waarop problemen rond drugs het beste kunnen
worden opgelost zijn zo groot, dat de schijn van eensgezindheid op dit moment belangrijker wordt
gevonden dan daadwerkelijke overeenkomstigheid van beleid. Terwijl sommige landen bijvoorbeeld
de productie en het gebruik van cannabis legaliseren, richten andere landen heropvoedingskampen
op voor mensen die met een jointje worden betrapt. In de Spuit 11, editie winter 2016/2017 verslaat
Thijs Roes -ook aanwezig bij UNGASS- de top met grote verbazing.
Positief gezien biedt een dergelijke impasse individuele landen vergaande mogelijkheden en zou ook
Nederland -Amsterdam voorop- ruimte kunnen geven aan experimenten waarbij nieuw en verstandig
drugsbeleid vormgegeven kan worden. De MDHG zou daarbij uiteraard wederom als kraamkamer
kunnen fungeren.
Tegelijkertijd zien we een toenemende belangstelling voor de niet- prohibitionistische benadering.
Tijdens LEPH 2016 (International Conference on Law Enforcement and Public Health, waarvan de
Politie, GGD Amsterdam en de stad Amsterdam “major partners” waren) merkten we verheugd op
dat teksten die de MDHG 20 jaar geleden uitsprak en als radicaal werden bestempeld, nu te horen
waren uit de monden van agenten en andere wetshandhavers. Ook tijdens deze conferentie werd grif
toegegeven dat het om politieke redenen voor professionals in de wetshandhaving lastig is om zich
uit te spreken voor legalisering, terwijl men in de praktijk de problemen en zinloosheid van de
drugsoorlog dagelijks ervaart. In Nederland is dit dilemma met de vorming van de Nationale Politie
alleen maar toegenomen, zo wordt ons met regelmaat in informele gesprekken bevestigd. Als
professionals zich niet meer mogen uitspreken over de problemen die zij ervaren, is dat volgens ons
een hindernis om goed beleid te formuleren.
Ontmoetingen, colleges en voorlichtingen
De MDHG blijft voor veel buitenlanders die werkzaam zijn in de drugshulpverlening een must go
wanneer zij zich in Nederland komen oriënteren op alternatieve benaderingen voor met drugs
samenhangende problematiek. De vaak schrijnende verhalen over de situatie in het thuisland zijn
voor ons bovendien vaak een goede motivatie om te waken voor afbraak van verstandig beleid.
Met regelmaat krijgen wij verzoeken voorlichtingen te geven aan buitenlandse of Nederlandse
studenten of werknemers in het sociale domein. In 2016 hadden we in totaal 28 voorlichtingen,
waarmee we ongeveer 450 personen bereikten. De voorlichtingen worden -al dan niet gezamenlijk
met een medewerker van de MDHG- gedaan door leden van de MDHG en bestaan naast onze visie op
het drugsbeleid en de werkzaamheden van de MDHG uit persoonlijke verhalen van leden. De
voorlichtingen worden zeer gewaardeerd en worden zeer vaak omschreven als eye openers. Veel
bezoekers geven aan dat zij voor hun komst vrijwel nooit serieus hebben nagedacht over alternatieve
vormen van drugsbeleid of de menselijke kant van druggebruik.
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Voorlichtingen aan groepen uit Nederland:
Amsterdam University College, minor “Addiction”: 2 voorlichtingen
Hogeschool van Amsterdam, MWD: 1 voorlichting
Hogeschool van Amsterdam, minor “Drugs en Amsterdam”: 1 voorlichting
Voorlichtingen aan groepen buiten Nederland:
België: 1 voorlichting
Denemarken: 2 voorlichtingen
Duitsland: 12 voorlichtingen
Frankrijk: 3 voorlichtingen
Noorwegen: 1 voorlichting groep
Verenigde Staten: 1 voorlichting
Japan: 1 voorlichting

Ervaringsdeskundigen Carlos en Atti met studenten van de universiteit van Tokyo na afloop van een
voorlichting

De voorlichtingen werden de laatste jaren veelal door steeds dezelfde ervaringsdeskundigen gedaan,
wat we als onwenselijk beschouwden. We hebben om deze reden het aantal voorlichters uitgebreid.
Ervaringsdeskundige Joss -die veel van de voorlichtingen heeft gedaan- heeft haar ervaring ingezet
om een aantal nieuwe voorlichters in te werken, wat er toe heeft geleid dat de MDHG over een groter
potentieel aan mensen beschikt die deze -toch veelal zeer persoonlijke- taak kunnen vervullen.
Naast deze voorlichtingen biedt de MDHG ook een circa twee uur durend college aan over
drugsbeleid, wat al enkele jaren een vast onderdeel is bij de minor Addiction van Amsterdam
University College, en de minor Drugs and Addiction van de Vrije Universiteit. In 2016 werd dit
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college ook gegeven aan studenten uit Noorwegen en studenten uit de Verenigde Staten, die beide in
Nederland op studiereis waren. Tijdens het college wordt ingegaan op verschillende aspecten die
samenhangen met drugsbeleid (van gezondheid tot internationale verdragen) en wordt een model
gepresenteerd waarmee afwegingen op al deze aspecten kunnen leiden tot verschillende vormen van
drugsregulering.
Harm reduction (HR)
De MDHG houdt zich door de aard van de vereniging bezig met harm reduction (HR).
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 HR-voorlichtingsprojecten om zich bij onze leden te presenteren.
Daarnaast biedt de MDHG harm reduction organisaties die de doelgroep druggebruikers willen
bereiken de mogelijkheid om in contact met hen te treden.
Zorgstandaarden Alcohol en Opiaten
De MDHG is blij met de toenemende belangstelling voor en invloed van de herstelgedachte in de
verslavingszorg. Herstel is volgens het Zwarte Gat, een van de initiatiefnemers van deze gedachte:
“een individueel en persoonlijk proces waarin de mogelijkheden en kracht van de mens centraal
staan. Het (weer) gaan functioneren in sociale rollen (bijvoorbeeld als ouder of werknemer) is
uiteindelijk een belangrijk streven. Hierdoor is herstellen ook zeer goed mogelijk wanneer de
aandoening niet geheel verdwijnt. Herstel impliceert een actieve acceptatie van kwetsbaarheden en
beperkingen, en een geleidelijke inwisseling van de cliëntidentiteit naar burgerschap.”
De toenemende invloed van deze gedachte blijkt uit de rol die deze inneemt in de ontwikkeling van
de zorgstandaarden Alcohol en Opiaten, waarbij ook de MDHG nauw betrokken is. De
zorgstandaarden zijn een project van IVO, Stichting Resultaten Scoren en het Zwarte Gat in opdracht
van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en beschrijven de zorg die nodig is voor mensen met
(beginnende) alcoholproblemen en opiaatverslaving, gezien vanuit de persoon waar het om gaat. Het
beschrijft de norm waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen.
Bestaande richtlijnen, wetgeving en kwaliteitsindicatoren zijn de basis voor deze zorgstandaarden. De
zorgstandaarden worden gezamenlijk ontworpen door cliënten en hun naasten, professionals en
wetenschappers.
Signalering
De MDHG speelt een belangrijke rol bij de signalering van trends in druggebruik. We hebben het
afgelopen jaar weinig tot geen opzienbarende veranderingen in het middelengebruik van onze
achterban geconstateerd, maar ook dat is waardevolle informatie, die bijvoorbeeld bruikbaar was
voor een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar markten voor nieuwe psychoactieve
stoffen (NPS).
MAP-NL
Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening over drugsbeleid. MAPNL (Media Awareness Project Nederland) biedt door middel van gratis verzonden artikelen over drugs
en drugsbeleid inzicht in ontwikkelingen in het drugsbeleid en de wijze waarop de media daar verslag
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van doet. De ontvangers zijn veelal professioneel geïnteresseerd. Hoewel er wel mutaties
plaatsvinden in het bestand van abonnees is het aantal ontvangers al jaren vrij stabiel op circa 200.
Uit een vorig jaar gehouden onderzoek blijkt dat de service zeer goed wordt gewaardeerd en dat
afmeldingen voornamelijk te maken hebben met verandering van professie. De berichten van MAPNL kunnen direct, of verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests worden ontvangen. In 2016 zijn 130
Digest-mailtjes verstuurd aan abonnees, waarin circa 900 berichten zijn opgenomen.
Andere organisaties
De MDHG stelt haar kantoor beschikbaar voor (vergaderingen van) ideële organisaties wiens
doelstellingen overeen komen met die van de MDHG. Het kantoor werd in 2016 gebruikt door
Stichting Legalize!, Stichting OPEN, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en
Stichting Drugsbeleid.
International Drug Users Remembrance Day
Op donderdag 21 juli hebben we bij en in
samenwerking met het Drugspastoraat wederom de
International Drug Memorial Day gehouden, met
een dienst ter nagedachtenis aan de overledenen
aan drugs- en drankgebruik, of de bestrijding
daarvan. Zoals gebruikelijk werden tijdens de
bijeenkomst de namen van overledenen van het
afgelopen jaar genoemd, werden kaarsjes
aangestoken en waren er toespraken. Het thema dit
jaar was (Zelf-) Stigma, waarop in werd gegaan door
ervaringsdeskundige Sonja en ervaringsdeskundige
Jos Oude Bos, die actief is binnen het Zwarte Gat en
Stichting Drugsbeleid. Er was een optreden met
zang en trompet van David Chassé en op een groot
scherm waren foto's te zien van gebruikers die
gedurende de afgelopen jaren zijn overleden.
International Drug Users Remembrance Day wordt
op dezelfde dag in diverse steden in de gehele
Poster international Drug Users Remembrence
wereld georganiseerd en trekt in Amsterdam jaarlijks
Day 2016
een groep van circa 30 tot 40 belangstellenden. De mogelijkheid om op deze wijze overledenen te
herdenken voldoet aan een sterk gevoelde behoefte bij deze groep. Bovendien geven we met de
publiciteit van de bijeenkomst aandacht aan dat wat we het belangrijkste achten als het om het
drugsbeleid gaat: het leven van de gebruiker zelf.
Pers
De MDHG laat regelmatig via de media van zich horen, in 2016 onder andere in het Parool, op AT5,
BBC Radio, FUNX en in het Mainline Magazine. We bemiddelden diverse keren voor media die op
zoek waren naar daklozen en/of gebruikers die geïnterviewd wilden worden, waarbij we vooral te
spreken waren over de portretten van oudere druggebruikers in de Volkskrant door Wouter
Scheepstra.
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Daarnaast worden we ieder jaar benaderd door meerdere groepjes studenten Journalistiek, die de
MDHG benaderen als onderdeel van hun opdracht een partij voor belangenbehartiging te
interviewen.

MDHG-stagiaire Gwendy Keeldar wordt op de stoep van De Crypte geïnterviewd door jongerenzender FUNX
tijdens International Drug Memorial Day 2016

Justice for Johan
De MDHG ondersteunt de actie “Justice for Johan”, dat tot doel heeft de in Thailand gevangen
Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven een eerlijk proces in Nederland te laten krijgen.
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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 medewerkers- iedere 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 afkickklinieken. Ook eerder genoemde
Johan van Laarhoven proberen we met kaartjes moreel te ondersteunen in zijn afschuwelijke situatie
in de Thaise gevangenis.
Exposities
De panelen aan de voorkant van ons pand lenen zich uitstekend voor exposities. Aan het begin van
het jaar was het werk van MDHG-lid Andrea de Haan te zien; later in het jaar werk van MDHG-lid
Vincent, dat deels bij de MDHG zelf was gemaakt. Daarnaast worden de panelen gebruikt voor
aankondigingen van evenementen.

Werk van Vincent op de panelen van de MDHG

Jubileum MDHG
In 2017 bestaat de MDHG 40 jaar, wat gedurende het jaar gevierd zal worden. In 2016 zijn de
voorbereidingen daarvoor begonnen door het instellen van een jubileumcomité, ideeën formuleren
in samenspraak met de leden, het schrijven van een projectplan en het zoeken van financiering.
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6. Financiën
Naast dit inhoudelijke jaarverslag is er over 2016 ook een financieel jaarverslag verschenen, dat door
Cooster Accountants is opgemaakt. Daarin is onder andere te lezen dat de MDHG in 2016 een verlies
heeft geleden van € 25.900,De voornaamste oorzaak hiervan is gelegen in het wegvallen of verminderen van diverse subsidies, te
weten:
- Het eindigen van de jaarlijkse subsidie Bijzonder Belangenbehartiging per 1 januari 2016, ad
€ 15.000,- per jaar,
- Het eindigen van de subsidie voor het Ambassadeursproject aan Cliëntenbelang Amsterdam
per 1 januari 2016, waar de MDHG jaarlijks onkosten voor het ambassadeursproject dak- en
thuislozen (onder andere de bezoekerslunches) kon declareren ter waarde van € 5.000,- tot €
7.000,- per jaar).
- Het jaarlijks met circa 10 procent teruglopen van de loonkostensubsidie, van € 23.030,- in
2013 tot € 16.124,- in 2016.
Dankzij een zeer behoudend financieel beleid van de afgelopen jaren, kan het verlies voor dit jaar
worden opgevangen uit het opgebouwde verenigingsvermogen. Het verschil is echter dusdanig groot,
dat de vereniging een dergelijk verlies geen tweede keer kan leiden. We zijn echter van mening dat
we financieel nog steeds zeer ordentelijk omgaan met gemeenschapsgeld en zien geen
mogelijkheden de voornaamste kostenposten (personeel, gebouw) structureel te reduceren. Sterker:
gezien de toename van het aantal bezoekers en activiteiten en de intensiteit van de hulpvragen
zouden we liever een uitbreiding zien. Over deze constateringen willen we in 2017 in gesprek gaan
met de gemeente.
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