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Verantwoording 

Hoewel het overgrote deel van dit jaarverslag originele tekst bevat, zijn waar mogelijk delen 

overgenomen uit het jaarverslag 2016 en het beleidsplan 2018. 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.  

  

http://www.mdhg.nl/
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Inleiding 
Voorafgaand aan ons 40-jarig bestaan in 2017 stelden we ons regelmatig de vraag wat dit jubileum 

nou zo bijzonder maakte. Daarbij werd telkens als eerste geroepen: "Dat we überhaupt nog 

bestaan!" Wie de jaren '70 bekijkt ziet in die tijd een grote hoeveelheid stichtingen, verenigingen en 

verbonden ontstaan die hun eerste lustrum nooit hebben gehaald. Sommige clubjes speelden een rol 

bij het aankaarten van een maatschappelijke probleem; andere kenmerkten zich vooral door een 

driftig schrijvende secretaris, die als enig lid ook daadwerkelijk op de ledenvergadering verscheen. 

 

Het was niet ondenkbaar geweest dat de MDHG eenzelfde lot was toebedeeld. Stelt u het zich maar 

eens voor: een politiek activist met een liefde voor het schrijven van epistels die zich niet bepaald 

door hun leesbaarheid kenmerken, plaatst een advertentie in de krant voor een bijeenkomst om het 

lot van de "heroïnist" te verbeteren, waarbij hij vanaf een podiumpje in zijn huiskamer de enige 

andere bezoeker toespreekt over wat hij "de derde weg" noemt en die de plaats moet innemen voor 

al wat er tot dan toe werd gedaan. Menig verhaal van Remco Campert over die tijd beschrijft 

dergelijke  bijeenkomsten van organisaties, die aan het einde van het verhaal alweer opgeheven en 

vergeten zijn. 

 

Toch lukte het Johan Riemens en August de Loor op deze avond de basis te leggen voor een 

organisatie die niet alleen in die jaren een belangrijke rol speelde in het vormgeven van het 

drugsbeleid in Amsterdam, Nederland en zelfs hele delen van de wereld, maar die ook vandaag de 

dag nog springlevend is en een voortrekkersrol in de cliëntbeweging wenst te blijven spelen.  

 

Die voortrekkersrol durven we te spelen door als organisatie midden in de praktijk te staan, waar 

signalen zich als eerste manifesteren. Niet voor niets raadde de Rekenkamer Amsterdam in het 

rapport Wachten op Opvang dan ook aan om systematisch te leren van de rapportages van 

cliëntondersteunende en -vertegenwoordigende organisaties als de MDHG. Veel conclusies en 

aanbevelingen van de Rekenkamer zijn immers eerder verwoord door de MDHG, zoals in overleggen, 

in ons tijdschrift Spuit 11 of in onze jaarverslagen, waarvan het laatste exemplaar voor  u ligt. 

 

Van die aanbevelingen staat wat ons betreft met stip op één "Versterk de positie van de cliënt", die 

overigens nog eens wordt onderstreept door de aanbeveling "Zorg dat de processen meer gericht 

zijn op het versterken van de positie van de cliënt". Het zouden woorden kunnen zijn die meer dan 

40 jaar geleden door Johan Riemens op dat podiumpje werden uitgesproken. Een begrip als 

cliëntondersteuning zou hij nooit gebruikt hebben, maar in het hedendaagse jargon is dat wat de 

MDHG al decennia doet en wat succesvol bijdraagt aan een sterkere positie van de om hulp vragende 

persoon. We zien het als onze taak die cliëntondersteuning de komende jaren te blijven versterken 

en daarvoor voldoende capaciteit te organiseren voor alle dak- en thuislozen, met of zonder 

druggebruik. 

 

Dennis Lahey 

Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 
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1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2017 
De MDHG is een vereniging met de Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan. De ALV 

stelt het bestuur aan en het bestuur stelt de directeur aan. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2017 uit: 

 

Ineke Baas (voorzitter) 

Victor dos Santos (secretaris) 

Henk Wooldrik (penningmeester) 

Atti Brons (sinds 26 oktober) 

Giel van Brussel 

Has Cornelissen 

Els Dijks 

Marko de Haan 

Dirk Korf 

Maarten Loonen (sinds 26 oktober) 

Willemijn Los (tot en met 26 oktober) 

Eva Timisela  

 

Staf 

De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. 

 

Directeur:     Dennis Lahey 

Beleidsmedewerker:    Kerri Hennessey 

Belangenbehartiger:    Leonie Brendel 

Beheerder:     Peter van de Gragt 

Outreachend werk:   Lucia Oldenburg (begin 2017) 

Afstudeerder:    Thomas van den Kieboom  (eerste helft 2017) 

Stagiaires:    Dominique Borm en Vincent van Haren  (eerste helft 2017) 

     Jihane Lahboub en Priscilla Prempeh (tweede helft 2017) 

Productie Jubileumsymposium  Myra Beckers 

 

Ervaringsdeskundigencollectief 

Atti Brons, Carlos Vanroelen *, Dicky Cornelissen, Els Dijks, Eva Timisela, Jan Orzagh, Jens Lenting, 
Joss Vermeer, Maarten Loonen *, Joke Kaijadoe, Kaja Chodorowska, Robert Nahr, Sidney Pont en 
Xander te Wieringen *. 

 

De met * aangegeven ervaringsdeskundigen waren op 31 december 2017 niet meer als zodanig 

actief. 
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Overige actieve vrijwilligers 

Naast de leden van het ervaringsdeskundigencollectief, kent de MDHG een wisselende 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. Vooral 

tijdens en voorafgaand aan ons jubileumsymposium hebben veel leden zich voor de vereniging 

ingezet.  

 

Vrijwilligersvergoedingen voor incidentele klusjes kunnen met name voor daklozen voor wie het nog 

niet gelukt is een uitkering te regelen tijdelijk een belangrijke financiële overbruggingsfunctie 

vormen. 

  

 
Algemene Ledenvergadering 2017 

 

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 na instemming installatie van het bestuur 

plaatsvindt. 

 

Over de stagiaires 

De MDHG is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks ruimte aan (meestal) twee HBO-stagiaires. De 

MDHG participeert binnen de Hogeschool van Amsterdam als veldwerkdeskundige in het beoordelen 

van de eindscripties van vierdejaars studenten maatschappelijk werk. Daarnaast participeerde de 

MDHG in 2017 in het “’wederkerend leren”-project van de Hogeschool van Amsterdam, waarin in 

vier bijeenkomsten over onderwijs en praktijk werd gesproken. De resultaten hiervan zijn in 

september 2017 gepresenteerd. 
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Over het team ervaringsdeskundigen 

De MDHG hecht veel waarde aan de structurele inzet van ervaringsdeskundigen, vanwege de kennis 

en ervaring van onze leden met druggebruik, het straatleven, de hulpverlening et cetera. 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 redenen biedt de inzet van ervaringsdeskundigen in kwantitatieve zin de 

mogelijkheid meer mensen te helpen, zodat we beter tegemoet kunnen komen aan de toenemende 

vraag naar de diensten van de MDHG. 

 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de zoektocht naar een optimale ondersteuning van onze 

ervaringsdeskundigen. Trainingen, een scheiding tussen begeleiding van professionele taken en 

persoonlijke begeleiding, groepsbijeenkomsten en sociale activiteiten blijken goede methodes om de 

inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen te vergroten. Uitgebreidere beschrijvingen hiervan zijn terug 

te vinden in de jaarverslagen over 2015 en 2016 1. Het belangrijkste element blijft echter persoonlijke 

begeleiding vanuit de vaste medewerkers, wat zeer tijdsintensief is. Ook omdat veel van deze 

tijdsinvensteringen zich niet laten plannen, omdat bijvoorbeeld een terugval van een 

ervaringsdeskundige op ieder willekeurig moment kan plaatsvinden, is dit een moeizaam punt in ons 

streven het aantal ervaringsdeskundigen uit te breiden en de inzetmogelijkheden van de 

ervaringsdeskundigen te vergroten. Om dit te realiseren is vanaf 2018 de functie medewerker 

ervaringsdeskundigheid en outreachend werk gecreëerd. Deze medewerker zal zich hier mee bezig 

houden. 

 

Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een 

vrijwilligersvergoeding. Het is met name voor de meer inzetbare en enthousiaste 

ervaringsdeskundigen een positief punt dat de maximale vrijwilligersvergoeding die naast een 

bijstandsuitkering ontvangen mag worden in 2017 verhoogd is tot € 150,- per maand (met een 

maximum van € 1.500,- per jaar). Dit is een punt dat wij de afgelopen jaren meerdere keren hebben 

aangekaart bij de politiek.  

                                                           
1 Jaarverslagen van de MDHG zijn terug te vinden op onze website www.mdhg.nl 

http://www.mdhg.nl/
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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 12.30 uur en 15.30 en 16.30 uur is iedereen welkom. Tussen 12.30 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 we 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 leiden 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 is). 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 zijn of haar stemming is. Waarbij overigens na een moeilijk gesprek of grote persoonlijke 

stappen gezamenlijk nog even een sigaretje roken of een bakje koffie drinken het gevoel versterkt 

dat je samen 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 

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 
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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 niet 

telefonisch bereikbaar zijn, omdat zij bijvoorbeeld geen eigen telefoon hebben. Het doorgeven en 

bevestigen van afspraken gebeurt meerdere keren per week, veelal met motiverende gesprekken in 

het geval van zorgmijding, boosheid, angst en/of schaamte. 

 

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 promotiemiddelen, 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. Een groot deel hiervan betreft toeleiding 

naar zorg. 

 

 
MDHG-stagiaire Priscilla helpt een van onze leden. 

 

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. 
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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 die wel een woning hebben, 

begeven zich (vaak langere tijd) op de smalle grens tussen zelfredzaamheid en problematische 

situaties, waarbij onze ondersteuning een manier is om aan de goede kant te blijven en tijdig 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 de 

afgelopen jaren verbeteringen zijn te bespeuren in de systematiek om de instroomtijd te versnellen, 

is de wachttijd een periode waarin met concrete acties grotere problemen vermeden kunnen 

worden. 

 

Een grotere groep wordt gevormd door personen die niet in aanmerking komen voor 

maatschappelijke opvang omdat zij als zelfredzaam worden gekwalificeerd. We vinden zelfredzaam 

sowieso een misleidende term. Mensen die dakloos zijn kiezen daar vrijwel nooit voor en doen vaak 

alles binnen hun mogelijkheden aan om weer onderdak te vinden: de term zelfredzaam voor 

daklozen suggereert een onwil om verbetering in hun situatie aan te brengen. Het feit dat iemand 

niet voldoet aan de OGGZ-criteria die voor de maatschappelijke opvang worden gehanteerd, wil niet 

zeggen dat iemand in staat is om -zeker in een dakloze situatie!- zonder voldoende ondersteuning 

zijn of haar zaakjes weer op orde te brengen. 

 
We kunnen ons dan ook helemaal vinden in de woorden van de directeur van de Amsterdamse 
Rekenkamer, Jan de Ridder, over de toegang tot de maatschappelijke opvang, tijdens de behandeling 
van het rapport Wachten op opvang in de gemeenteraad. Hij zei: 
 
"De nadruk bij de selectie moet niet liggen op “Wie mag er naar binnen?”, maar “Wat doen we met 
deze persoon?” En dat is net een heel ander soort vraag. De zelfredzaamheidmatrix is natuurlijk een 
heel belangrijk instrument om te bedenken wat je dan met iemand moet doen, maar zolang de focus 
gericht is op “Wie mag er naar binnen?”, dan maak je op een verkeerde manier, en niet naar de geest 
van de wet, gebruik van zo’n instrument." 
 

De MDHG roept politiek en gemeente dan ook op met deze constatering aan de slag te gaan en deze 

toetsing van vermeende zelfredzaamheid niet meer te hanteren als een scheidslijn tussen wel en 

geen hulp. Een dergelijk onderscheid was wellicht handzaam en praktisch in de periode van het 

zogenaamde Plan van Aanpak 2, waarin de doelstelling was de problematiek van zeer langdurige 

                                                           
2 Voor meer informatie over het Plan van Aanpak 2006-2014: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/29/monitor-plan-van-aanpak-
maatschappelijke-opvang 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/29/monitor-plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/29/monitor-plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang


10 
 

daklozen op te lossen met een zwaar pakket aan middelen; in de huidige situatie is dat niet altijd 

vereist en zouden veel mensen met een lichtere vorm van hulp en ondersteuning geholpen zijn. Het 

feit dat zij geen beroep hoeven te doen op zwaardere middelen moet niet betekenen dat zij van hulp 

en ondersteuning uitgesloten worden. 

 

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. 

 

Een belangrijk euvel voor daklozen dat er voor zorgt dat zij hun zaakjes niet op orde krijgen (voor 

zowel mensen die zelfstandig geacht worden te zijn, als voor mensen voor wie de hulpverlening nog 

niet op gang is gekomen) is de moeilijkheid om het overzicht te bewaren. Wie zich bezig moet 

houden met waar hij of zij slaapt en aan wat geld komt, met persoonlijke problemen kampt, geen 

plek heeft om papieren te bewaren of te ordenen en tegelijkertijd moet voldoen aan de 

voorwaarden die gesteld worden door instanties en instellingen om uit de problemen te komen, 

heeft grote behoefte aan iemand die helpt de hoeveelheid werk te structureren en te monitoren. 

Cliëntondersteuning kan hierin een belangrijke rol spelen. 

 

Een dergelijke (latente) behoefte zien we overigens ook binnen de hulpverlening zelf. Met regelmaat 

pakken wij casussen op van personen die al wel in een traject zitten, maar waar tot ontevredenheid 

van de persoon geen voortgang wordt geboekt omdat verschillende hulpverleners niet goed samen 

werken en niemand nieuwe problematiek oppikt. In dergelijke gevallen brengen wij de hulpverleners 

in kaart en verbinden hen via emailgroepen of bijeenkomsten, tot het traject weer in beweging is 

gekomen. 

 

We geloven sterk in de efficiëntie die met goede cliëntondersteuning bereikt wordt en zien dit graag 

gerealiseerd voor de gehele groep die gebruik wil maken van de maatschappelijke opvang of 

beschermd wonen, alsook voor wie daar niet wordt toegelaten. 

 

Dit streven zien we zowel als een vorm van collectieve belangenbehartiging, als deels een opdracht 

voor onszelf. Realistisch bekeken zou het met cliëntondersteuning bedienen van deze hele groep een 

te grote schaalvergroting voor onze organisatie betekenen, maar dat houdt niettemin in dat wij ons 

actief bezig willen houden met de realisatie van een dergelijk streven. Dit wordt mede ingegeven 

door de overtuiging dat goed functionerende cliëntondersteuning een kwestie is van een bepaalde 

mentaliteit, die binnen onze organisatie aanwezig is en die we graag voor iedereen gerealiseerd zien. 

Dit betekent echter niet dat dit streven noodzakelijkerwijs geheel binnen onze eigen organisatie 

dient plaats te vinden. 

 

Om deze reden houden wij ons sinds eind 2017 actief bezig met de oprichting van een 

samenwerkingsverband tussen partijen die volgens ons vanuit eenzelfde mentaliteit werken: naast 

de MDHG, de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist. Onder de naam Cliëntondersteuning Dak- en 

Thuislozen (CODT) proberen we oplossingen te vinden voor het tekort aan goede 

cliëntondersteuning onder dak- en thuislozen. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar andere 

cliëntondersteuning biedende organisaties die dak- en thuislozen niet als primaire doelgroep 

hebben, zoals MEE, MADI en Cliëntenbelang Amsterdam. 
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Met de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist wordt gekeken naar processen als registratie van 

ondersteuningsvragen, bredere bekendheid geven aan de beschikbaarheid van cliëntondersteuning 

en onderling doorverwijzen om de reeds goede samenwerking te verbeteren en efficiënter te maken. 

Dit zal gedurende 2018 verder worden uitgewerkt. 

 

Met het doel om voor alle dak- en thuislozen voldoende en kwalitatief goede cliëntondersteuning te 

bieden, streeft de MDHG naar uitbreiding van de totale capaciteit van cliëntondersteuning en 

gedeeltelijke en geleidelijke uitbreiding van haar eigen capaciteit.  We bemerken daarbij tegelijkertijd 

dat de ondersteuningsvragen tijdsintensiever worden:  we zijn per persoon simpelweg meer tijd kwijt 

vanwege complexere situaties. 

 

Bezoekersaantallen 

De MDHG maakt onderscheid tussen het aantal bezoeken, het aantal unieke bezoekers en het aantal 

bezoekers waarvoor we een dossier aanleggen. Met "aantal bezoeken" bedoelen we het totaal 

aantal bezoeken dat aan ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein is afgelegd, waarbij meerdere 

bezoeken op één dag echter wel als slechts één bezoek wordt geregistreerd. Wie binnenkomt 

noteert zijn of haar naam op een registratielijst bij de voordeur. Dit geldt overigens niet voor 

bezoekers die niet tot de "doelgroep" worden gerekend, zoals hulpverleners of mensen die een 

zakelijke afspraak hebben. 

 

Op deze registratie wordt toegezien door onze beheerder, maar die heeft daar een ingewikkelde taak 

aan. De registratiebereidheid onder onze bezoekers is laag, en wanneer dit onder druk gebeurt leidt 

dit veelal tot onleesbare krabbels. Met deze krabbels is met goede benadering het aantal bezoeken 

vast te stellen: daarvoor maakt het immers niets uit of de krabbel leesbaar is of niet. 

 

Het aantal bezoeken is in 2017 verder gegroeid naar 6.137. Daarmee is het aantal bezoeken ten 

opzichte van een jaar eerder met ruim duizend toegenomen. Om de getallen nog meer in perspectief 

te plaatsen: in vergelijking met 8 jaar geleden is het aantal bezoeken 3,5 keer meer geworden. In 

2009 kende de MDHG namelijk nog slechts 1.730 bezoeken. 

 

 

bezoekersaantallen MDHG 
 

2012 3339 

2013 3817 

2014 4124 

2015 4037 

2016 5067 

2017 6137 
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Naast dit aantal bezoeken proberen wij ook ieder jaar zo goed mogelijk het aantal unieke bezoekers 

vast te stellen. Onder unieke bezoekers verstaan we het aantal personen dat gedurende het jaar één 

of meerdere keren bij de MDHG is geweest. Het is een toenemend probleem om dit uit te rekenen. 

 

Daarvoor dient het geschrevene immers wel leesbaar te zijn: vier bezoeken van Pietje tellen tenslotte 

slechts als één unieke bezoeker. Een te grote druk op (tegen de wil) duidelijk leesbaar registreren 

staat echter op gespannen voet met onze wens de meest laagdrempelige inloopvoorziening van 

Amsterdam te zijn. Om dezelfde redenen zijn meer geautomatiseerde manieren van registreren 

problematisch. Bezoekers willen eventueel nog best wat op papier zetten, maar in de computer 

vastleggen wordt heel anders beleefd. 

 

Tot en met 2015 werd dit ondervangen door met veel kunst en vliegwerk alsnog vast te stellen om 

wie het ging en of deze persoon al eerder was geweest. Onze beheerder was een groot 

identificeerder van overeenkomstige, schijnbaar willekeurig geplaatste strepen op de lijsten en kon 

met een beroep op zijn geheugen redelijk betrouwbaar vaststellen wie geweest was. In 2016 bleek 

dit -mede vanwege de toenemende bezoekersaantallen, alsmede de (daarmee ook gepaard gaande) 

inspanningen qua sfeerbeheer- helaas ondoenlijk te zijn geworden en hebben we beredeneerd 

geschat dat het aantal unieke bezoekers ongeveer 800 personen zou bedragen. Van 2013 tot en met 

2015 bleek namelijk dat het gemiddeld aantal bezoeken dat iemand bij de MDHG aflegt al die tijd 

redelijk stabiel op 6,25 bezoeken per persoon heeft gelegen (en 5.067 gedeeld door 6,25 is ongeveer 

800). 

 

Om een dergelijke noodzaak tot schatting voor te zijn, hebben we vanaf 1 januari 2017 geprobeerd 

op andere manieren het aantal unieke bezoekers vast te stellen. Naast de intakelijst aan de deur was 

het de taak van de beheerder om een schaduwlijst bij te houden, waarbij hij zelf noteerde wie 

aanwezig was. Ook dit bleek niet afdoende. Een dergelijk systeem vraagt te veel van onze beheerder, 

mede omdat dit ook inhoudt dat hij direct na binnenkomst contact dient te leggen met nieuwe 

bezoekers, die daar in veel gevallen niet op zitten te wachten. Daarnaast bleek dat er veel bezoeken 

bij verkeerde personen werden geteld, mede door de verwarring van voornamen en straatnamen die 

door elkaar gebruikt werden. We hebben het systeem tot het einde van het jaar gehanteerd, maar 

concludeerden vervolgens dat dit geen betrouwbare cijfers opleverde. 

 

Wanneer we op eenzelfde wijze als in 2016 het aantal unieke bezoekers zouden moeten becijferen 

voor 2017, zouden we uitkomen op 981 personen (6.137 gedeeld door 6,25). Dit is echter een cijfer 

dat geen van de medewerkers als realistisch ziet. We zijn van mening dat het aantal unieke 

bezoekers in 2017 hooguit licht is gestegen en dat mensen vaker dan voorheen naar ons kantoor 

kwamen. Dit hangt nauw samen met de toegenomen complexiteit van de ondersteuningsvragen. 

 

Wanneer we het aantal unieke bezoekers echter vast proberen te stellen op basis van de 

intekenlijsten bij de deur levert dit een aanzienlijk lager aantal op dan het in 2016 genoemde aantal 

van 800. Het aantal unieke bezoekers zou in dat geval rond de 400 unieke personen bedragen. Een 

dergelijke vermindering van personen strookt echter ook niet met onze observaties, cijfers uit 

voorgaande jaren en het toegenomen aantal bezoeken. 
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Hieruit moeten we concluderen dat het ons -ondanks de enorme tijdsinvestering hierin- niet gelukt is 

een goed systeem te bedenken om  het aantal unieke bezoekers uit te rekenen. 

 

Beheerscapaciteit en ruimtegebrek 

In voorgaande jaarverslagen berichtten wij reeds dat de toenemende bezoekersaantallen extra druk 

leggen op de zogenaamde beheerscapaciteit ("zorgen dat het gezellig blijft"). Wanneer een persoon 

de (bij ons over het algemeen toch zeer vrije) omgangsnormen met voeten overtreedt, kan dit de 

werkzaamheden van een groot deel van het team lange tijd hinderen. De toename van het aantal 

schorsingen in 2016 is in 2017 slechts ten dele gekeerd: in 2017 werden vijf personen voor bepaalde 

tijd geschorst. De afname hiervan is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat we bij 

enkele personen over zijn gegaan tot langere schorsingen, aangezien zij keer op keer lieten blijken 

zich weinig aan te trekken van minimale gedragsregels en omgangsnormen. 

 

De oplopende bezoekersaantallen en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van medewerkers 

(inclusief ervaringsdeskundigen) zorgt in toenemende mate voor een ander probleem: gebrek aan 

fysieke ruimte in ons kantoor. Ons gebouw kent naast de gang en de rookruimte slechts drie andere 

kamers, waarvan er slechts één vrij ruim is opgezet. Met name tijdens de inloopuren (maar eigenlijk 

ook in de uren daartussen) is er bijna geen plek meer waar je geheel privé met mensen kunt spreken, 

iets wat voor ons werk toch vrij essentieel is. De kleinste kamer die daar het meest geschikt voor is, is 

dikwijls bezet en wordt noodzakelijkerwijs ook gebruikt voor vergaderingen en overleggen, zodat 

mensen met regelmaat (tegen onze standaard in) moeten wachten voor een privégesprek, of het 

vaak moeten accepteren (overigens zonder veel problemen) dat andere medewerkers kunnen 

meeluisteren. Dit laatste beperkt andere medewerkers dan echter weer (telefonisch of met elkaar) 

andere casuïstiek te bespreken, dan wel andere gesprekken te voeren die niet voor derden zijn 

bedoeld. Een groot probleem is tevens dat werk dat veel concentratie vereist haast niet meer tijdens 

kantooruren kan worden gedaan. Daarvoor is het kantoor van de MDHG te vaak een te hectische 

omgeving. 

 

We zoeken voor deze beperkingen op creatieve manieren oplossingen en hebben met het oog 

daarop de afgelopen jaren wat verbouwingen aan het pand gedaan. We werken voor geconcentreerd 

werk in toenemende mate vanuit huis en voeren persoonlijke gesprekken dikwijls ook in een 

horecagelegenheid, of bij aangename temperaturen op een bankje op het plein of in de nabijgelegen 

Hoftuin. Het is echter duidelijk dat de maximale capaciteit van ons kantoor aan het Jonas Daniël 

Meijerplein zo'n beetje bereikt is en dat daar de komende jaren een structurele oplossing voor 

gezocht dient te worden. 

 

Aantal ondersteuningsvragen 

Sinds 2015 streven we ernaar om voor iedereen die met een hulp- of ondersteuningsvraag bij een 

van de medewerkers aanklopt een digitaal dossier te maken. Dossiervorming zorgt er voor dat 

mensen hun verhaal niet meerdere keren hoeven te vertellen en medewerkers elkaar makkelijk 

kunnen bijstaan. Daarbij worden basisgegevens (zoals NAW-gegevens) genoteerd en per contact een 

gespreksverslag in een logboek. 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 
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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.  

 

In 2017 hadden we 180 persoonlijke dossiers, met 19 minder een vergelijkbaar aantal met 2016. 

 

In opdracht van de gemeente proberen we vanuit onze dossiers -net als de Daklozenvakbond en 

Bureau straatjurist- signalen te kwantificeren, zodat er een beeld ontstaat van de onderwerpen 

waarop acties ondernomen worden. Nadat in 2016 de wijze van kwantificeren niet leidde tot 

inzichtelijke cijfers, is dit jaar naar een andere manier gezocht. Onderverdeeld op de onderwerpen 

(A) BSN/ID/ paspoort, (B) Jaaropgave/ belastingdienst, (C) Dakloosheid/ huisvestings-problematiek, 

(D) Binding, (E) Briefadres, (F) Verblijfsdocument, (G) Schulden/ financiën, (H) Uitkering, (I) Werk en 

dagbesteding, (J) Zorgverzekering, (K) Druggebruik (alcohol & drugs), (L) Medisch, (M) Sociaal-

netwerk/integratie, (N) Detentie en strafzaak en (O) Overig houden we bij of er acties zijn 

ondernomen die gekwantificeerd kunnen worden als (1) informatie en advies/kortdurende 

ondersteuning, (2) Bemiddelen en doorverwijzen (Onderverdeeld in (2-1) Toeleiden (2-2) 

Bezwaar/Klachten en (2-3) Meegaan naar afspraken) en (3) Vinger aan de pols houden 

(Onderverdeeld naar (3-1) Stadsnomaden, een categorie waar vooral de Daklozenvakbond zich mee 

bezig houdt, (3-2) Cliëntmonitoring en (3-3) Rappelleren/casemanagement. 

 

De gevraagde cijfers betreft het aantal personen dat in die categorie op de genoemde manieren 

ondersteund is. Op deze wijze zou een beeld geschetst worden van de problematiek waarmee onze 

leden te kampen hebben. 

 
 

In het proces om de cijfers uit de persoonlijke dossiers te extraheren, was het mogelijk om 

tegelijkertijd het zogenaamde “aantal acties” uit te rekenen. Bij de term “acties” gaat het om het 

aantal gespreksverslagen waarin melding van een dergelijke actie wordt gedaan (waarbij bij ieder 
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contactmoment per categorie slechts één actie kan ontstaan, ook wanneer dit uit meerdere acties 

bestaat). 

 

 
 

Het kwantificeren van de gegevens uit de persoonlijke dossiers is een hachelijke onderneming. De 

begrippen die gebruikt worden, moeten om te beginnen consequent door iedereen op eenzelfde 

manier worden geïnterpreteerd. Dit heeft in 2017 noodzakelijkerwijs binnen het team tot veel  

gesprekken geleid. Is een GGZ-problematiek ook iets medisch? Is alcoholproblematiek ook 

drugsproblematiek? Valt een zaak die iemand zelf heeft aangespannen ook binnen ‘detentie en 

strafzaak’? Waar de onduidelijkheid bleef, zijn in overleg met de gemeente de categorieën 

aangepast. 

 

Het extraheren van de persoonlijke dossiers blijft echter een zeer tijdrovende  onderneming, die -

ondanks de mogelijke efficiëntieslagen die we daarin gemaakt hebben- ieder kwartaal zo’n 40 tot 50 

uur werk kost.  

 

De cijfers onderschrijven ons vermoeden dat dakloosheid/huisvestingsproblematiek het 

voornaamste onderwerp is waarvoor mensen bij ons komen. Daarbij moet opgemerkt worden dat in 

deze categorie -bij gebrek aan een ander mogelijk 'vakje'- ook mensen zitten die niet tevreden zijn 

over de plek waar zij verblijven (meestal in de maatschappelijke opvang). Het gaat daarbij om circa 

dertig procent van de gevallen. Daarnaast (maar vaak ook in combinatie met dakloosheid) zijn 

schulden/financiën belangrijke redenen om bij ons te komen, gevolgd door medische problemen en 

druggebruik. 

 

Zoals aangegeven is de kwantificering van deze gegevens erg tijdrovend en leveren de cijfers slechts 

een bevestiging op van wat wij reeds constateerden en in publicaties als jaarverslagen en 

beleidsplannen verwoordden. Wat ons betreft heeft ook het kwantificeren van de 
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ondersteuningsvragen in deze nieuwe vorm geen toegevoegde waarde, iets wat we in gesprekken 

met de gemeente zullen benadrukken. 

  

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. 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. 

 

Ons outreachend werk gebeurt op verschillende manieren. Enkele van onze ervaringsdeskundigen 

doen dit voornamelijk op de plekken waar zij sowieso al regelmatig verblijven en zoeken contact in 

inloophuizen, gebruikersruimtes, winteropvang en openbare gelegenheden als parken en 

treinstations. 

 

Daarnaast bezoeken we in groepjes van twee tot vier personen locaties. Het aantal locaties waar we 

op deze wijze outreachend werk doen en het aantallen bezoeken is in 2017 weer verder 

toegenomen. We zijn het afgelopen jaar één of meerdere keren op de volgende locaties geweest: De 

Kloof, het Formulierencafé, Majoor Boshardtburgh, AHA: Amsterdammers helpen Amsterdammers, 

Makom, Amoc, Drugspastoraat, Oudezijds 100, Doras, Clubhuis Wingerweg Cordaan, Waterheuvel, 

Tweede Mijl, Rosaburgh, Inloophuis Oud West, Oosterpark, De Schakel, De Spreekbuis, Instroomhuis, 

het Vondelpark, het Sarphatipark, de Geïntegreerde Voorziening Centrum, Inloophuis Oud West, 

Ondro Bong, Princehof en het koffiehuis van de Volksbond. 

 

Na een lang proces van gesprekken hebben we met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 

afgesproken ook in de Centrale Bibliotheek outreachend werk te kunnen doen. Een pilot van drie 

ochtenden is op 27 september gestart, maar werd door ons als weinig succesvol beoordeeld. De 

oorzaak hiervan is een verbouwing die had plaatsgevonden, waardoor de vaste plekken waar 

daklozen zich veelal ophielden niet meer bestonden en gesprekken minder makkelijk plaats konden 

vinden. We zijn van plan om de samenwerking met de OBA op andere manieren voort te zetten, 

waarbij we een doorverwijsplek kunnen zijn voor de daklozen die daar verblijven. 

 

Bij inloophuizen Blaka Watra, Amoc en de Spreekbuis hebben we in het kader van outreachend werk 

een presentatie gehouden over de maatschappelijke opvang, waarbij mensen werden gewezen op de 

(gewijzigde) regelgeving rondom (regio-) binding en zelfredzaamheid. 

 

Ook het outreachend werk binnen ons eigen ledenbestand is een vast onderdeel van onze 

werkmethode. Door leden die een tijdje uit beeld zijn geweest op te bellen, of bijvoorbeeld een 

verjaardagskaart te sturen, komen we vaak weer in contact met leden bij wie de problemen zich 

opstapelden, maar die hiervoor geen hulp zochten.  
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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 streven naar de menselijke maat en het perspectief van de cliënt 

in het beleid. 

 

De cliëntenbeweging wordt voor een groot deel gedragen door vrijwilligers, wat een extra 

verantwoordelijkheid geeft aan de organisaties die met professionele medewerkers kan werken. We 

zien het dan ook als onze taak om onze medestrijders -indien gewenst- met advies en ondersteuning 

te versterken, mogelijkheden te creëren waarbij anderen hun stem kunnen laten horen en er voor te 

zorgen dat het perspectief van de mensen om wie het gaat op zoveel mogelijk onderwerpen belicht 

wordt. We zien graag dat andere belangenorganisaties hier ook hun aandeel in nemen. 

 

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, waar we ons zelf voor uitnodigen of die we zelf organiseren. 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. Vanwege de inzet van het 

ervaringsdeskundigencollectief neemt ook de participatie van leden zelf bij vergaderingen en 

bijeenkomsten toe. 

 

Bezoekerslunches 

Iedere twee weken organiseerden we een lunchvergadering op de donderdagmiddag om met onze 

achterban onderwerpen qua collectieve belangenbehartiging te bespreken. De lunch stond open 

voor iedereen uit de doelgroep en vormde het toneel van uitgebreide gesprekken over 

ontwikkelingen in de stad en de maatschappelijke opvang. Met regelmaat schoven gasten aan die we 

hier speciaal voor uitnodigden. Onderwerpen van overleggen waar medewerkers van de MDHG aan 

deelnamen werden daar zo veel mogelijk besproken. 

 

De gesprekken verliepen over het algemeen in een goede, constructieve sfeer, waarbij ook aandacht 

was voor mensen die normaliter niet snel het woord nemen. 

 

Gasten bij de bezoekerslunches in 2017 waren onder andere  

26 januari Martine Sinkeldam (Passantenhotel) 

9 maart Leanne Mol (Discus) 

23 maart Roderic Manuel (Humanitas) 

6 april Lana van Sponsen (Cordaan) 

20 april Lina Berger (vertrouwenspersoon van de Regenboog Groep en HVO Querido) 

4 mei Grietje Keller (ondersteuner van de Cliëntenadvies Raad van de GGD) 

1 juni Frans van Gelderen (Politie Amsterdam) 

5 oktober Martin Brandwacht (Participtieraad) 

19 oktober Hester Veenhuizen (WPI) en Harry Kempff (InForsa) 

30 november Sinterklaas 
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Op andere data werden tijdens deze lunches zaken besproken die binnen de vereniging leefden, 

zoals het jubileumsymposium en het schorsingsbeleid, en onderwerpen die binnen de 

maatschappelijke opvang actueel waren, zoals de Centrale Toegang van de Maatschappelijke Opvang 

(CTMO), de winteropvang en het drugsbeleid. 

 

De bezoekerslunches zijn eind 2011 in het leven geroepen en vormden jarenlang een goed podium 

om met elkaar van gedachten te wisselen. Het afgelopen jaar merkten we echter dat het concept op 

enkele punten wat sleets begon te worden: in toenemende mate ontvingen we dezelfde mensen en 

werden de discussies wat minder levendig. Omdat we tegelijkertijd merkten dat de bijeenkomsten 

die we op andere tijdstippen organiseerden wel druk bezocht werden door een wisselende groep, 

hebben we besloten dat we na dit jaar voorlopig stoppen met de bezoekerslunches en ons vanaf 

2018 gaan richten op meer themagerichte bijeenkomsten. 

 

Kapstokoverleggen 

Naar Rotterdams voorbeeld, organiseert de MDHG sinds 2016 het zogenaamde Amsterdamse 

Kapstokoverleg, waarbij dak- en thuislozen ongeveer eens per half jaar rechtstreeks signalen en 

casuïstiek kunnen delen met gemeenteraadsleden van alle partijen. De bijeenkomsten in 2017 

vonden plaats op 11 mei en 21 december in de Stopera. 

Het Kapstokoverleg op 11 mei werd bezocht door 28 personen, waaronder de raadsleden Femke 

Roosma (GroenLinks), Nelly Duijndam (SP), Meltem Kaya (D66) en Maarten Poorter (PvdA). 

Onderwerpen op de agenda waren onder andere kluisjes voor daklozen, briefadressen voor mensen 

met een UWV-uitkering, de uitbereiding van de nachtopvang, voorzieningen voor de niet-OGGZ 

doelgroep, de bouwplannen voor 1.000 extra woningen, de uitvoering van het beleid rond doelloos 

rondhangen en drugs/alcohol en de kortingen die voormalig daklozen krijgen bij hun AOW. 

Op 21 december waren 41 personen aanwezig, onder wie de raadsleden Femke Roosma 

(GroenLinks), Nelly Duijndam (SP) en Meltem Kaya (D66). Onderwerpen waren onder andere een 

voorrangsregeling bij huizen voor daklozen, Amsterdammers die terugkeren vanuit het buitenland, 

toegang tot maatschappelijke opvang: bindingscriteria en zelfredzaamheid, de winteropvang, betere 

aansluiting met instanties voor zelfredzame daklozen, de vrouwenopvang, schuldhulpverlening en 

cliëntondersteuning. 

We merken het effect van de Kapstokoverleggen in de commissievergaderingen en stellen dat de 

lijntjes tussen dak- en thuislozen en hun vertegenwoordigers aan de ene kant en 

gemeenteraadsleden aan de andere kant hierdoor korter worden. 

 

Naast het Kapstokoverleg heeft de MDHG regelmatig contact met individuele raadsleden, van alle 

politieke kleuren. 
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Wethoudersbijeenkomsten 

In 2015 organiseerde de MDHG voor het eerst samen met de Daklozenvakbond een bijeenkomst 

tussen dak- en thuislozen en de wethouder Werk, Participatie en Inkomen, Arjan Vliegenthart. 

Sindsdien organiseren we deze ongeveer eens in het half jaar. In 2017 hebben we dergelijke 

bijeenkomsten ook gehouden met de wethouder Zorg en de wethouder Wonen. 

 

Net als bij de Kapstokoverleggen wordt de agenda van de bijeenkomsten telkens ter plekke gemaakt, 

om te voorkomen dat deze slechts bepaald wordt door mensen die al enigszins in het 

“vergadercircuit” zitten. De vergadering wordt echter wel van tevoren voorbereid door de MDHG, 

waarbij in overleg met diverse cliëntenorganisaties agendapunten al geïnventariseerd worden. Ook 

onderwerpen die tijdens eerdere overleggen ter sprake kwamen en een vervolg dienden te krijgen, 

worden meegenomen naar de overleggen. 

 
 

Promotioneel hebben we de drie bijeenkomsten aan elkaar gekoppeld onder de titel "Daklozen in de 

Stopera". Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst met wethouder Ivens van Wonen, werd 

wethouder Vliegenthart hierover geïnterviewd voor het Radio 1 3, waarin hij het belang van 

rechtstreekse signalen van dak- en thuislozen benadrukte.  

                                                           
3 Radio 1 Journaal 24 maart interview Vliegenthart https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-

journaal/uitzendingen/380241-2017-03-24 

 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/380241-2017-03-24
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/380241-2017-03-24
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Wethouder Wonen 

Bij de bijeenkomst met wethouder Ivens van Wonen op 23 maart in de De Rooszaal in de Stopera 

waren 51 personen aanwezig. Besproken onderwerpen waren onder andere de huisvesting van 

kwetsbare groepen en belofte voor 1.000 extra woningen, leegstand, precaire woonvormen en 

wonen op een duurzame plek, een inventarisatie van woonwensen van mensen in de 

maatschappelijke opvang, zwarte lijsten van woningcoöperaties van overlastgevers door 

woningcoöperaties, de mogelijkheid tot het aangeven van voorkeuren/afwijzen van UMO-woningen 

en precaire woonvormen zonder overlast. Het was de eerste keer dat we de wethouder Wonen in 

deze context spraken en we kregen de indruk hiermee de huisvesting van daklozen wat hoger op zijn 

agenda te hebben gezet. 

 

Na afloop sprak de wethouder met AT5, dat een item over deze middag had gemaakt. 4 

 

Wethouder Zorg 

Op 17 mei waren 39 personen aanwezig in de De Mirandazaal in de Stopera voor de bijeenkomst met 

wethouder Zorg Van der Burg. Het was de eerste bijeenkomst in deze setting met deze wethouder. 

Onderwerpen waren onder andere de bouwplannen voor 1.000 extra woningen, 

ervaringsdeskundigheid, de avondsluiting in het weekend van de MSU (heroïneverstrekking), een 

opvangvoorziening voor geschorsten, de 250 extra bedden in nachtopvang, voorzieningen voor niet 

OGGZ’ers, transparante bij de Veldtafel uitstroom, cliëntondersteuning, begeleiding van ex dak- en 

thuislozen, het boetebeleid voor daklozen die “doelloos rondhangen” en privacy bij begeleid wonen.  

 

 
Bijeenkomst met wethouder Eric van der Burg 

                                                           
4 AT5, 24 maart http://www.at5.nl/artikelen/167215/daklozen-in-gesprek-met-wethouder-mensen-denken-

dat-we-swiebertje-zijn 

 

http://www.at5.nl/artikelen/167215/daklozen-in-gesprek-met-wethouder-mensen-denken-dat-we-swiebertje-zijn
http://www.at5.nl/artikelen/167215/daklozen-in-gesprek-met-wethouder-mensen-denken-dat-we-swiebertje-zijn
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Wethouder Werk, Participatie en Inkomen 

Op 15 juni was voor de vijfde keer een bijeenkomst met wethouder Vliegenthart georganiseerd. De 

43 aanwezigen spraken in de De Mirandazaal onder andere over briefadressen voor UWV’ers, 

schriftelijke afwijzing bij bijstandsuitkeringen, vrijwilligersvergoedingen en reiskostenvergoedingen, 

financiële problemen die ontstaan tijdens detentie, de eenzijdige contracten bij FIBU, het inhouden 

van vakantiegeld, de beslagvrije voet en nieuwe regels voor daklozen, ervaringsdeskundigheid bij de 

screeningsbalie op de Jan van Galenstraat, de individuele inkomenstoeslag, het vaststellen van 

dakloosheid, briefadressen voor tuinhuisjes en boten en voorzieningen voor de niet OGGZ-ers. 

  

Vervolg 

Alle drie de wethouders hebben aangegeven het overleg halfjaarlijks te willen herhalen. In overleg 

met andere cliëntorganisaties hebben we er voor gekozen het eerste vervolg hierop met de drie 

wethouders tegelijk -in de raadszaal- te plannen. Wegens agendatechnische redenen kon deze echter 

pas in januari 2018 plaatsvinden. 

 

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 (CAR) van 

de GGD en overleggen geregeld met de staf over de punten die daar en bij andere leden spelen. Een 

belangrijk punt in 2017 vormde de avondsluiting van de heroïneverstrekking (MSU) door gebrek aan 

voldoende verpleegkundigen. (Zie het hoofdstuk “drugs uit het strafrecht”.) Naast deze leden heeft 

ook de directeur (als toehoorder) enkele vergaderingen van de CAR bijgewoond. 

 

De MDHG maakt zich zorgen over de gebrekkige informatievoorziening vanuit de GGD richting de 

CAR. We zijn van mening dat de adviesraad tijdig en volledig stukken moet krijgen om de GGD 

gevraagd en ongevraagd van advies te kunnen voorzien. 

 

De MDHG had tot eind 2017 zitting in de begeleidingscommissie van GV Centrum, maar is daar 

uitgestapt. De mogelijkheid om daar zaken aan de orde te stellen die voor onze achterban van belang 

zijn, zijn beperkt geraakt wegens een striktere opvatting bij de GGD over wat daar wel en niet 

besproken kan worden. We geven er dan ook de voorkeur aan over deze zaken direct en één op één 

te spreken met medewerkers van de GGD. Ook in 2017 zijn er meerdere contacten geweest met het 

hoofd MGGZ van de GGD om verschillende lopende zaken te bespreken. 
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Signaleringsoverleg Ombudsman 

Twee keer per jaar organiseert de gemeentelijke Ombudsman een signaleringsoverleg, waar ook de 

MDHG bij aanwezig is. 

 

Groot M.O.-overleg 

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.  

 

De MDHG was jarenlang de Amsterdamse vertegenwoordiger binnen COMO G4, de 

cliëntorganisaties maatschappelijke opvang van de vier grote steden. Na het Plan van Aanpak 

Maatschappelijke Opvang, waarvoor COMO G4 in het leven was geroepen, hebben we deze rol 

overgedragen aan andere cliëntvertegenwoordigers. We volgen COMO echter nog wel en zijn 

aanwezig bij de plenaire vergaderingen. We steunen COMO in haar streven om door middel van een 

fusie met de Werkplaats een landelijke cliëntorganisatie op te zetten en hopen dat dit op voldoende 

financiële ondersteuning kan rekenen. 

 

Winteropvang 

De MDHG was op verschillende manieren betrokken bij zowel de winteropvang van 2016/2017 als de 

winteropvang 2017/2018. We spraken mee in de voorbereidingen en tijdens de evaluaties en 

vervulden meermaals de rol als tussenpersoon bij conflicten tussen bezoekers en de organisatie van 

de winteropvang. 

 

Lange tijd leek er in 2017/2018 geen permanente winteropvang plaats te vinden en dat er slechts 

een winterkouderegeling zou zijn. De uitbreiding van de reguliere nachtopvang zou deze vorm van 

onderdak overbodig maken. We hebben ons altijd tegen deze redenatie verzet. Om te beginnen 

waren de berekeningen waarmee de overbodigheid zou worden aangetoond gegoochel met cijfers, 

die de reguliere nachtopvang gelijkstelde aan de winteropvang, waarbij voorbij werd gegaan aan het 

feit dat mensen in de winteropvang vaker naar alternatieve slaapplekken zoeken. Daarnaast werd 

geen rekening gehouden met het toenemende aantal daklozen in de stad. Bovendien ging men in 

deze optie uit van een perfect werkend systeem, waarbij zaken als (regio-) binding direct vastgesteld 

konden worden en warme overdracht naar andere regio’s al een reguliere gang van zaken zijn. De 

praktijk blijkt echter weerbarstiger. 

 

De gedachte dat een winterkouderegeling volstaat omdat het dan pas echt koud is, is niet afdoende. 

Ten tijde van een winterkouderegeling kan buiten slapen levensbedreigend zijn; in de periode van 

december tot april is het een aanslag op je gezondheid en gedurende het hele jaar is tegen je wil op 

straat slapen een aanslag op je geestelijke gezondheid en je waardigheid. Het recht op onderdak is 

niet voor niets een mensenrecht. We waren dan ook verheugd dat te elfder ure alsnog werd besloten 

tot een permanente winteropvang. De behoefte aan meer opvang blijkt ook wel uit de 

bezoekersaantallen in 2017/2018. 

 

De kwaliteit van de winteropvang hangt nauw samen met de locatie. In 2016/2017 leidde de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de cellen van de voormalige gevangenis aan de Havenstraat 

tot grote tevredenheid bij de gebruikers. Door de vele kleine units was het mogelijk om met 
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maximaal twee personen op een kamer te slapen, wat veel irritatie onderling (als ook richting het 

personeel) voorkomt. In 2017/2018 moest worden uitgeweken naar een ander deel van de 

gevangenis, waardoor er weer gewerkt moest worden met meerdere personen op een slaapzaal.  

Naast deze locatie waren ook De Haven in het centrum en een locatie aan de Nieuwe Looiersgracht 

ingericht met slaapzalen voor 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 tot 

het oplossen van veel praktische problemen heeft geleid. 

 

Ook daar merkten we het verschil in kwaliteit. De klachten in 2016/2017 waren over het algemeen 

milder van aard dan in 2017/2018 en er was een grote bereidheid tot constructief meedenken. In 

2017/2018 was er (vergelijkbaar met 2015/2016) meer commentaar op de bejegening door de 

bewakers, de hygiëne op de locaties en onvoldoende ingrijpen door de leiding wanneer mensen met 

hun gedrag over de schreef gingen. 

 

De MDHG heeft in de aanloop van de winteropvang 2016/2017 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”. 

 

 

Overige opmerkelijke (en niet elders in dit jaarverslag vermelde) overleggen en representaties 

• 9 januari Overleg met OJZ en het Passantenhotel over het onterecht communiceren van de 

vereiste van regiobinding voor het Passantenhotel. 

• 26 januari Conferentie “Mensenrechten op straat” t.g.v. het lustrum van Bureau straatjurist 

• 16 februari, 8 juni Kerngroep Zelfregie 

• 24 maart Expertmeeting Amsterdamse klankbordgroep Personen met verward gedrag 

• 26 juni, 3 juli en 18 juli Gesprekken met de Amsterdamse Rekenkamer i.h.k.v. onderzoek naar 

MO/BW 

• 17 juli Maandagochtendoverleg proceshouders over onafhankelijkheid trajecthouders 
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De collectieve belangenbehartiging uit zich ook in activiteiten van de MDHG: 

 

Spuit 11 

Van Spuit 11 is zowel een winter 2016/2017 als een winter 2017/2018-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 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 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. 

 

De wintereditie 2017/2018 stond in het teken van het jubileumsymposium, met daarin -naast 

informatie  over het programma- interviews met twee personen die de afgelopen 40 jaar veel voor 

de MDHG hebben betekend. Mede-oprichter August de Loor vertelde daarin over de 

ontstaansgeschiedenis van de vereniging en gaf zijn visie over vraagstukken die tijdens het 

symposium aan de orde kwamen. Beheerder Peter van der Gragt gaf vooral een inkijkje in zijn eigen 

leven en vertelde over de veranderingen zoals hij die de afgelopen 23 jaar heeft meegemaakt. 

Daarnaast maakten we ons druk over een artikel van de Regenboog Groep (“5 tips: omgaan met 

daklozen”), waarin wij ons op z’n zachtst gezegd niet konden vinden. 

 

 
Spuit 11, winter 207/2018 
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Facebook en website 

De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG kent een eigen Facebookpagina 

(facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg) waarop we met regelmaat berichten over 

drugs en dakloosheid plaatsen die we opmerkelijk vinden. Facebook is in toenemende mate 

belangrijk voor de aankondiging  van onze activiteiten, waarvoor we ook gesponsorde berichten 

inzetten. Onze website (www.mdhg.nl) is ook nog steeds actief en wordt met name door de 

koppeling aan onze Facebookpagina geactualiseerd. 

 

Daklozendag 

Op woensdag 7 juni vierden we de 11e editie van Daklozendag, een traditie waar velen zich ieder jaar 

op verheugen. Thema van de dag was “Ervaring telt”. Daklozendag is een ontspannen 

ontmoetingsdag tussen dak- en thuislozen, maar ook met mensen die in het beroepsveld werkzaam 

zijn en “gewone Amsterdammers”. Naast het gebruikelijke veldprogramma, met veel optredens van 

bands en dichters, gratis eten en drinken en diverse kraampjes en spelletjes in de tuin van de 

Diaconie, was er dit jaar een binnenprogramma in een speciale tent. Daarin was ruimte voor cultuur, 

met theater van Buurtkamer Kostelijk en optredens van de dakloze schrijvers van Kantlijn, maar ook 

inhoudelijke bijeenkomsten, waarbij in drie verschillende sessies respectievelijk Ilonka Servaas van 

SEZO, Nerissa ten Velthuis van de Regenboog Groep en Rokus Loopik over ervaringsdeskundigheid 

spraken. Daarnaast hield Marlon Tjon van WPI een presentatie over het project VIND. In het Parool 

verscheen na afloop een sfeerreportage over Daklozendag. 5 

 

De MDHG organiseert de Daklozendag samen met de Protestantse Diaconie en Bureau straatjurist. 

 

 
Poster Daklozendag 2017 

                                                           
5 Het Parool, 8 juni 2017 https://www.parool.nl/stadsgids/no-place-to-sleep-voor-dakloze-patrick-because-of-
tourists~a4499657/ 

http://www.mdhg.nl/
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Vrouwenavond 

Op initiatief van enkele leden zijn er dit jaar twee vrouwenavonden bij de MDHG georganiseerd. Op 

24 februari en 29 september. De avond werd als zeer gezellig ervaren, wat aanleiding is om dit in de 

toekomst nog eens te herhalen. 

 

Jubileumborrel 2 mei 

Op 2 mei was het exact 40 jaar geleden dat de oprichtingsacte van de MDHG werd getekend. Op 

deze datum hebben we een informele borrel voor onze leden gehouden, waarbij oprichter August de 

Loor het woord nam en de geschiedenis van de vereniging schetste. 

 

 
August de Loor spreekt de leden toe tijdens de jubileumborrel. 
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4. Drugs uit het strafrecht 

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. 

 

Begin 2017 stemde de Tweede Kamer in met een plan van kamerlid Vera Bergkamp (D’66) voor de 

regulering van cannabisteelt. Na de verkiezingen van 15 maart presenteerde de nieuwe regering na 

een lang formatieproces in oktober haar regeerakkoord, waardoor proeven met vormen van 

gereguleerde wietteelt mogelijk worden. 

 

Terwijl diverse staten in de VS en landen als Canada en Uruguay recentelijk gekozen hebben voor een 

radicalere vorm van legalisering, kan hieruit toch voorzichtig worden opgemaakt dat ook in 

Nederland het kantelen wat betreft legalisering van cannabis is begonnen. In 2017 bleek ook dat 

deze beweging jarenlang gefrustreerd is door druk op wetenschappelijke instellingen die zich met 

druggerelateerde onderzoeken bezig hielden. Er was een klokkenluider binnen het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor nodig om openbaar te maken dat er vanuit het 

ministerie van Veiligheid en Justitie op zowel het WODC als andere onderzoeksinstituten veel druk 

werd uitgeoefend om voor de beleidsmakers onwelwillende uitkomsten van onderzoeken te 

herschrijven. De conclusie dat legalisering binnen de internationale verdragen wel degelijk mogelijk 

was werd bijvoorbeeld 180 graden herschreven. Binnen de cirkel van legaliseringsactivisten, waartoe 

de MDHG zich ook rekent, was er al langer scepsis over de objectiviteit van veel onderzoeken, maar 

toch was er nog veel verbazing over de ongegeneerdheid waarmee het debat over een goed 

drugsbeleid jarenlang is gefrustreerd. Het geeft aan dat ideologie binnen het drugsbeleid helaas nog 

altijd belangrijker is dan rationaliteit. 

 

Over zogenaamde harddrugs was het regeerakkoord 2017-2021 een stuk beknopter: “Het beleid ten 

aanzien van harddrugs blijft ongewijzigd.” Op onze Facebookpagina becommentarieerden wij dit met 

de zinssnede dat hiermee gesuggereerd wordt dat er überhaupt een vorm van beleid is, aangezien 

we prohibitie niet als zodanig zien. 

 

Toch biedt de speciale zitting van de Verenigde Naties over het drugsbeleid uit 2016 (UNGASS) 

mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen, aangezien hier nogmaals werd benadrukt dat dit 

binnen de mogelijkheden van ieder land het geval is.  

 

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. Op 31 maart was er een bijeenkomst van het bestuur met 

de Raad van Advies in de A’dam Tower, waar over de belangrijkste dossiers die bij SDB spelen van  

gedachten werd gewisseld. 
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De aanwezigen van de Raad van Advies van Stichting Drugsbeleid, met v.l.n.r. dr E. (Egbert) Tellegen, 

dr Lex Cachet, prof. mr. Theo de Roos, prof. mr. drs. Frits Bolkestein, prof. dr. Piet Borst en Hedy 

d’Ancona. Niet op de foto, maar wel aanwezig: Duncan Stutterheim en Theo van Berkestein. 

 

Uiteraard vormde de regulering van cannabiskweek in 2017 een belangrijk dossier voor SDB, maar 

ook de wijze waarop synthetische drugs gereguleerd kunnen worden en de heroïneverstrekking 

staan hoog op de agenda. 

 

Medische Suppletie Unit - heroïneverstrekking 

De MDHG maakt zich zorgen over de ontwikkelingen die zich afspelen binnen de Medische Suppletie 

Unit, beter bekend als de medische heroïneverstrekking van de GGD. Vanwege het tekort aan 

verpleegkundigen is de verstrekking sinds 4 december in het weekend ’s avonds gesloten. Een 

dergelijke verandering betekent een enorme impact op de personen die daar gebruik van maken. 

Een onderzoek van de Cliënten Advies Raad laat onder andere zien dat dit tot gevolg heeft dat 

mensen weer gebruik maken van het illegale circuit en lichamelijke en geestelijke problemen door de 

sluiting ervaren. Het tekort aan verpleegkundigen is een nationaal probleem. We moedigen de GGD 

dan ook uit creatief naar andere oplossingen te zoeken. Een verkennend gesprek in december over 

hoe de MDHG hier een rol in zou kunnen spelen werd positief ontvangen. 

 

Ontmoetingen, colleges en voorlichtingen 

De MDHG blijft voor veel buitenlanders die werkzaam zijn in de drugshulpverlening een must do 

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. In 



29 
 

2017 kregen we naast een bezoek van Zuid-Afrikaanse drugshulpverleners ook bezoek van een zware 

delegatie uit Aziatische landen. Het ging hier om een gevarieerde groep personen die zich veelal op 

hoog niveau bezighielden met het drugsbeleid in landen als Thailand, Cambodja, de Filipijnen, 

Indonesië en Myanmar. Binnen het programma dat het Transnational Institute (TNI) voor hen 

georganiseerd had, was ruimte voor zowel een gesprek met de directeur van de MDHG als een 

gesprek met twee ervaringsdeskundigen van de MDHG. 

  

Met regelmaat krijgen wij verzoeken om voorlichting te geven aan buitenlandse of Nederlandse 

studenten of werknemers in het sociale domein. We gaven voorlichting aan Nederlandse studenten, 

maar ook aan studenten uit de Verenigde Staten, Duitsland en België. 

 

Naast deze vormen van voorlichting 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. 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 

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. De MDHG speelt een belangrijke rol bij 

de signalering van trends in druggebruik. 

 

Zorgstandaarden Alcohol en Opiaten  

De MDHG heeft meegewerkt aan de nieuwe zorgstandaarden Alcohol en Opiaten, een project van 

IVO, Stichting Resultaten Scoren en het Zwarte Gat in opdracht van het Netwerk 

Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De zorgstandaarden beschrijven de norm waaraan goede zorg voor 

mensen met alcoholproblemen en opiaatverslaving minimaal moet aan voldoen. De 

nieuwe zorgstandaarden zijn gezamenlijk ontworpen door cliënten en hun naasten, professionals en 

wetenschappers en zijn eind 2017 gepubliceerd en gepresenteerd, ook  aan de zorgverzekeraars.  

MAP-NL 

Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening over drugsbeleid. 

MAP-NL (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 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. 

De service wordt zeer goed wordt gewaardeerd, zo blijven we  merken aan reacties. De berichten van 

MAP-NL kunnen direct, of verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests worden ontvangen. In 2017 

zijn 122 Digest-mailtjes verstuurd aan abonnees, waarin 815 berichten zijn opgenomen. 
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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 2017 gebruikt door 

Stichting Legalize!, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en Stichting 

Drugsbeleid. 

 

De MDHG is tevens lid van de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (Encod), 

waarbinnen MDHG-bestuurslid Has Cornelissen in 2017 opereerde als interimmanager en vervolgens 

als medewerker van het bestuur. 

 

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. Op een groot scherm waren foto's te zien van gebruikers die 

gedurende de afgelopen jaren zijn overleden. 

 

Het thema dit jaar was “De wereld en het persoonlijke”, waarmee we zowel aandacht wilden 

besteden aan de felle drugsoorlog die in landen als de Filipijnen en Mexico woedt, als de persoonlijke 

tragiek dat met een verlies gepaard gaat. 

 

De keynote-speech werd verzorgd door Maria Phelan, voormalig voorzitter van Harm Reduction 

International en tegenwoordig werkzaam bij de Robert Carr Civil Society Networks Fund. 

 

Leden van de MDHG verzorgden de creatieve omlijsting van dit alles. Hilmano van Velzen (De Dakloze 

Dichter) las enkele toepasselijke gedichten voor en David Chassé en Martin van Leusden speelden 

gezamenlijk trompet en drum en zongen.  

 

 
Publiek tijdens International Drug Users Remembrance Day 2017 
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International Drug Users Remembrance Day wordt op dezelfde dag in diverse steden in de gehele 

wereld georganiseerd en trekt in Amsterdam jaarlijks 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. 

 

Justice for Johan 

De MDHG ondersteunt de actie “Justice for Johan”, die tot doel heeft de in Thailand gevangen 

Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven een eerlijk proces in Nederland te laten krijgen. Tot 

onze spijt was hierover in 2017 geen enkel positief bericht te melden.  
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5. Overige activiteiten 
 

Pers 

De MDHG mocht in 2017 op veel media aandacht rekenen. Naast elders in dit jaarverslag opgenomen 

media-aandacht op AT5, het Radio 1 Journaal, Het Parool en NRC Handelsblad, was dat onder andere 

in Het Parool over het tekort aan woningen voor kwetsbare groepen 6, in het programma Ask me 

Anything van Jörgen Raymann op Business News Radio over de plannen voor gereguleerde wietteelt 
7, over hetzelfde onderwerp op de voorpagina van het Algemeen Dagblad 8, wat door verschillende 

andere kranten van dezelfde uitgever (als Het Parool en het Reformatorisch Dagblad) werd 

overgenomen, in Trouw 9 en een thema-uitzending over de MDHG van Regenboog Radio op Salto 10. 

Bovendien zijn er veel filmpjes verschenen op sociale media als YouTube, over onder meer 

Daklozendag en Cannabis Bevrijdingsdag. De MDHG wordt regelmatig benaderd door groepjes 

studenten Journalistiek, die we dan ook te woord staan. Daarnaast bemiddelden we weer diverse 

keren voor media die op zoek waren naar daklozen en/of gebruikers die geïnterviewd wilden worden 

voor een item.  

 
Fred de Klerk wordt voor de Stopera geïnterviewd door AT5 

 

                                                           
6 Het Parool, 3 maart 2017  

https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-heeft-te-weinig-huizen-voor-kwetsbare-
groepen~a4469731/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_c
ontent=free 
7 Business News Radio, 4 december 2017 https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10335284/staatswiet 
8 Algemeen Dagblad, 4 december 2017 https://www.ad.nl/binnenland/geef-staatswiet-een-maximale-
sterkte~afc5686e/ 
9 Trouw, 15 december 2017 https://www.trouw.nl/samenleving/-ik-wil-een-normaal-leven-ik-doe-het-voor-

mijn-dochtertje-~a0e92fcf/ 
10 Regenboog Radio bij Salto, 16 november 20117 https://www.mixcloud.com/DeRegenboogRadio/de-
regenboog-radio-7-mdhg-belangenvereniging-voor-drugsgebruikers/ 
 

https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-heeft-te-weinig-huizen-voor-kwetsbare-groepen~a4469731/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-heeft-te-weinig-huizen-voor-kwetsbare-groepen~a4469731/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-heeft-te-weinig-huizen-voor-kwetsbare-groepen~a4469731/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10335284/staatswiet
https://www.ad.nl/binnenland/geef-staatswiet-een-maximale-sterkte~afc5686e/
https://www.ad.nl/binnenland/geef-staatswiet-een-maximale-sterkte~afc5686e/
https://www.trouw.nl/samenleving/-ik-wil-een-normaal-leven-ik-doe-het-voor-mijn-dochtertje-~a0e92fcf/
https://www.trouw.nl/samenleving/-ik-wil-een-normaal-leven-ik-doe-het-voor-mijn-dochtertje-~a0e92fcf/
https://www.mixcloud.com/DeRegenboogRadio/de-regenboog-radio-7-mdhg-belangenvereniging-voor-drugsgebruikers/
https://www.mixcloud.com/DeRegenboogRadio/de-regenboog-radio-7-mdhg-belangenvereniging-voor-drugsgebruikers/
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BaseMail 

We vergeten onze leden niet wanneer ze vast komen te zitten, of in een gesloten instelling 

verblijven. Vrienden en bekenden uit de scene sturen we –de leden en medewerkers- iedere week 

kaarten als ze gedetineerd zijn, in een afkickkliniek zitten of bijvoorbeeld in Duurzaam Verblijf te 

Beilen verblijven. 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 en aankondigingen. 

Aan het begin van het jaar was het werk van MDHG-lid Vincent te zien, dat deels bij de MDHG zelf 

was gemaakt. Vanwege ons 40-jarig bestaan hebben we een fotocollage gemaakt met foto’s uit onze 

rijke geschiedenis. Met een fotocollage van burgemeester Eberhardt van der Laan hebben we hem  

aan het eind van zijn leven onze steun betuigd en uitdrukking gegeven aan onze gevoelens van deze 

onder onze leden geliefde man. 

 

Openluchtmuseum 

Onze beheerder en een lid van de MDHG werkten mee aan een expositie van het Openluchtmuseum 

in Arnhem. Ze adviseerden bij de inrichting van een tentoonstelling op het gebied van dakloosheid en 

werden voor een film in de tentoonstelling geïnterviewd over het daklozenbestaan. 

 

 
Wethouder Eric van der Burg opent het lustrumsymposium 
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6. Symposium 
Op vrijdag 8 december vond het symposium ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de MDHG 

plaats. Met de Dokzaal aan de Plantage Doklaan werd op steenworp afstand van ons kantoor een 

geschikte locatie gevonden voor zowel het symposium als het diner en feest na afloop. 

 

We grepen de gelegenheid aan om eens kritisch naar onszelf en belangenbehartiging in het 

algemeen te kijken, waarbij we inbreng van zowel leden als andere betrokkenen bij onze vereniging 

wilden. Onder de titel "Van Junkiebond tot Straatvangnet?" blikten we terug op onze geschiedenis en 

vroegen ons af: Voor wie is de MDHG er eigenlijk? Voor druggebruikers of dak- en thuislozen? 

Worden hun belangen eigenlijk wel goed vertegenwoordigd? Op welke gebieden is meer 

belangenbehartiging belangrijk en moeten we dus meer van ons laten horen? 

 

Organisatorisch 

Eind 2016 werd vanuit het bestuur een commissie geformeerd met daarin de directeur en enkele 

bestuursleden die de jubileumactiviteiten inhoudelijk voorbereidden. Bij het ontwikkelen van de 

plannen werden de leden veelvuldig geconsulteerd tijdens de bezoekerslunches. 

 

In eerste instantie werd een projectplan met vijf verschillende activiteiten opgesteld, waarbij alleen 

voor het jubileumsymposium de benodigde financiën ad € 10.000,- gevonden werden. (Beschikbaar 

gesteld door de gemeente Amsterdam.) Daarop werd besloten alleen deze activiteit door te laten 

gaan. 

 

De daadwerkelijke organisatie kwam grotendeels bij de staf te liggen. Naarmate het symposium 

dichterbij kwam, bleken de voorbereidingen een te grote  druk op de reguliere werkzaamheden te 

leggen en werd een extra productiemedewerker ingehuurd. 

 

Met name tijdens en gedurende de laatste dagen voor het symposium zijn veel leden bij de 

organisatie en uitvoering van het jubileum betrokken. De werkzaamheden waren daarbij zeer divers: 

van het samenstellen van goodiebags tot de ontvangst en van het klaarzetten van de stoelen tot het 

smeren van de broodjes. 

 

Promotie 

Promotie en aankondiging van het symposium vond plaats via posters op locaties, ons tijdschrift 

Spuit 11, e-mails naar onze leden en relaties en via gekochte advertenties via Facebook (met 

doelgroep "vrienden" en "vrienden van vrienden"). De belangstelling was vervolgens enigszins 

overweldigd. Voorafgaand aan het symposium hadden reeds 233 mensen zich aangemeld, inclusief 

de vele vrijwilligers en medewerkers. 

 

Frans Banninck Cocqpenning 

De geschiedenis van de MDHG begint bij twee personen: Johan Riemens (1918-2004) en August de 

Loor. De vele verdiensten voor onze vereniging en het drugsbeleid in het algemeen wilden wij graag 

benadrukt zien ons symposium. Vandaar dat wij in mei een verzoek tot onderscheiding bij de 

gemeente Amsterdam hebben ingediend. Dit werd door het college van B&W gehonoreerd. Tijdens 

het symposium reikte wethouder Eric van der Burg August de Loor de Frans Banninck Cocqpenning 

uit. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van tenminste twaalf 
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jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van 

hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel 

voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. 

 

Programma 

Het programma van het symposium volgde het verleden, heden en toekomst. Na het welkom door 

dagvoorzitter Nienke Boesveldt, blikte wethouder Eric van der Burg terug op de geschiedenis van de 

MDHG, en dan met name de rol van August de Loor hierin. Aan het einde van zijn toespraak 

overhandigde hij August de Frans Bannick Cocqpenning. Deelnemers aan het symposium roemden de 

wijze waarop dit gebeurde. De zeer prettige combinatie van formaliteit met emotionaliteit zette 

vervolgens de toon van de middag. 

 

Samen met Piet de Groot (tot 2013 negentien jaar bestuurslid van de MDHG en eerder dat jaar 

onderscheiden met de Frans Bannick Cocqpenning) blikten August en Piet terug op de periodes dat 

zij binnen de vereniging actief waren en hoe zij die meermaals hebben zien veranderen. Hoogleraar 

Moderne Geschiedenis Gemma Blok van de Universiteit van Amsterdam plaatste de MDHG in haar 

lezing “MDHG: een unieke luis in de pels” in een groter perspectief van personen als Leger des Heils-

oprichter William Booth en Arie Querido en noemde de MDHG daarbij uniek qua laagdrempeligheid 

en tolerantie en belangrijk als signaalfunctie en toevluchtsoord voor (wisselende) groepen mensen 

die buiten de boot vallen. 

 

Dit werd persoonlijk gemaakt door de verhalen van twee MDHG-leden. Dora vertelde dat haar 

contact met de MDHG er toe leidde dat jarenlang verblijf op straat doorbroken werd en dat zij 

hierdoor nu eindelijk in een eigen huis woont. Het verhaal van John was mogelijk nog aangrijpender: 

hij vertelde over zijn leven als ongewenst vreemdeling in Nederland, de vele jaren detentie en 

eenzaamheid die hij hierdoor heeft gekend en noemde de MDHG de enige familie die hij heeft. 

 

Thomas van den Kieboom onderzocht in 2017 de wensen van de leden van de MDHG en 

presenteerde zijn onderzoek. MDHG-directeur Dennis Lahey gaf vervolgens aan hoe hij de 

onderzoeksresultaten interpreteerde en gaf daarbij een voorzet voor de workshops om 

toekomstvisies op de MDHG te bespreken. 

 

Tijdens de workshop in de grote zaal werden gedachten uitgewisseld omtrent de mogelijke 

werkzaamheden en de doelgroep van de MDHG. In de workshop in de kelder werd dit toegespitst op 

de wenselijkheid om legalisering van drugs als doelstelling te behouden en de behoeften van 

druggebruikers. Over dit laatste punt heeft medewerkster Leonie Brendel in 2017 in opdracht van de 

MDHG haar scriptie geschreven. 

 

Na de workshops was het woord aan Peter Muyshondt, directeur Operaties bij de Politie 

Voorkempen in België. Muyshondt verloor zijn broer aan de gevolgen van druggebruik en schreef 

daar het boek “Broers waren we” over. Zijn visie op drugbestrijding veranderde radicaal, wat te lezen 

is in  het boek “Beleid op speed”. Hoewel hij tijdens zijn presentatie meerdere keren aangaf dat er “in 

de zaak veel mensen zitten die daar nog veel meer verstand van hebben”, leidde het toch tot een 

zeer interessante gedachtenwisseling. De weerstand die politiefunctionarissen ondervinden in het 



36 
 

uiten van hun gedachten over drugsbestrijding vormen een obstakel in het realiseren van een goed 

drugsbeleid. 

 

Het inhoudelijk programma werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Nienke 

Boesveldt. Gemeentelijk Ombudsman Arre Zuurmond, gemeenteraadslid Femke Roosma en MDHG 

bestuursvoorzitter Ineke Baas onderstreepten het belang van de luis in de pels-functie van de 

vereniging en voldoende ondersteuning voor personen die het niet lukt zelfstandig de weg naar de 

verschillende instanties te bewandelen. 

 

Lunch, borrel en diner 

Er was voor alle bezoekers zowel een lunch als een diner beschikbaar. Gezien het aanvangstijdstip en 

het feit dat veel  van onze leden de aanwezigheid van een lunch meewegen in de beoordeling om te 

komen, waren bij binnenkomst 200 belegde broodjes beschikbaar voor alle deelnemers. Voor het 

diner moest van tevoren worden ingeschreven, hoewel we ons soepel opstelden voor leden  die dat 

niet hadden gedaan. Het resulteerde er in dat we zonder tekorten vrijwel geen eten overhielden en 

toch iedereen die dat wilde deel kon nemen aan de maaltijd. Tijdens de brainstormen voorafgaand 

aan het symposium hebben leden ons uitdrukkelijk gevraagd een goed diner te verzorgen, waarin we 

gezien de reacties in geslaagd zijn. 

 

Feest met de MDHG-band 

Hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de weeromstandigheden, waarbij plots grote hoeveelheden 

sneeuw waren gevallen, de metro was uitgevallen en diverse trams niet meer reden, bleef een 

tweede toeloop van leden ’s avonds uit. Het feest ’s avonds werd daardoor niet zo druk bezocht als 

van tevoren verwacht, maar was desondanks toch zeer geslaagd. Ook hierin speelde de locatie een 

rol: de knusse en sfeervolle kelder was zeer geschikt voor het aantal nog aanwezige personen. 

Bovenal werd de sfeer bepaald door de geplande optredens: naast de dj’s Rael en Heppie de Peppie 

en MDHG-leden Andrea & Volker was het vooral het eerste optreden van de MDHG-band waar naar 

uitgekeken werd. 

 

De MDHG-band werd begin oktober uit leden en een medewerker geformeerd en repeteerde acht 

keer voor hun debuutoptreden tijdens het symposium. Daarbij werden enkele covers gespeeld, maar 

ook een eigen compositie (40 jaren MDHG) en een eigen tekst op bestaande muziek (Give me dope 

Johanna). Zowel publiek als bandleden waren erg te spreken over de prestaties van de MDHG-band. 

Na afloop werden al voorzichtig plannen gemaakt om nog eens vaker gezamenlijk op te treden, 

waarbij de eerstvolgende Daklozendag als mogelijk moment wordt gezien. 

 

Publiciteit 

Het symposium leverde veel publiciteit op, waarbij vooral een groot interview met August de Loor in 

Het Parool 11 en een reportage in NRC Handelsblad 12 er uit sprongen. 

                                                           
11 Het Parool, 8 december 2017 www.parool.nl/amsterdam/40-jaar-junkiebond-mdhg-nu-kun-je-
overal-spuiten-ruilen~a4544066 
Gevolgd door een bericht over de onderscheiding van August de Loor op 9 december 2017 
12 NRC Handelsblad, 23-12-2017 www.nrc.nl/nieuws/2017/12/22/de-ouderwetse-junk-met-spuit-is-
vrijwel-verdwenen-a1585810 
 

http://www.parool.nl/amsterdam/40-jaar-junkiebond-mdhg-nu-kun-je-overal-spuiten-ruilen~a4544066
http://www.parool.nl/amsterdam/40-jaar-junkiebond-mdhg-nu-kun-je-overal-spuiten-ruilen~a4544066
http://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/22/de-ouderwetse-junk-met-spuit-is-vrijwel-verdwenen-a1585810
http://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/22/de-ouderwetse-junk-met-spuit-is-vrijwel-verdwenen-a1585810
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Programma jubileumsymposium MDHG  

Vrijdag 8 december 2017 

13.00 Welkom door dagvoorzitter Nienke Boesveldt 
13.05 Opening door wethouder Eric van der Burg 
13.20 40 jaar MDHG: August de Loor en Piet de Groot 
13.40 Presentatie Gemma Blok (UvA) 
14.00 MDHG-lid Denise 
14.05 MDHG-lid John Tongo 
14.10 Thomas van den Kieboom 

Presentatie onderzoek onder MDHG-leden 
14.20 Dennis Lahey, directeur MDHG 

Mogelijke richtingen voor de MDHG 
 
14.30 

 
Pauze (café-deel) 

 
  14.50     Start workshops 

Workshop 1: Individuele en collectieve belangenbehartiging 
Workshop 2: Voorzieningen voor druggebruikers 

 

15.20 Peter Muyshondt, Politie Voorkempen (België) en auteur  
“Beleid op speed” 

15.55 Groeps- en paneldiscussie 
Arre Zuurmond (Ombudsman), Femke Roosma 
(gemeenteraadslid GroenLinks) en Ineke Baas (Voorzitter 
bestuur MDHG) 

  
16.30 Borrel (café-deel) 
  
17.15 Diner 

  
18.15  
22.30 

Feest (café-deel), met o.a. een optreden van Andrea & Volker, 
de MDHG-band en DJ Rael en DJ Heppie de Peppie 
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Eric van der Burg spreekt August de Loor toe.   August de Loor, Nienke Boesveldt en Piet de Groot 

  

Gemma Blok       Workshop in het kerkdeel 

   

Workshop in de kelder      Ineke Baas, Femke Roosma, Arre Zuurmond 

  

Diner         Feestje 

Fotografie: Derrick Bergman/Gonzo Media.  
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7. Financiën 

In 2016 heeft de MDHG een verlies gemaakt van € 25.900,- als gevolg van het wegvallen van de 

jaarlijkse subsidie Bijzonder Belangenbehartiging , het eindigen van de subsidie voor het 

Ambassadeursproject (via Cliëntenbelang Amsterdam) en het teruglopen van de loonkostensubsidie. 

Dat verlies kon worden opgevangen doordat de vereniging de laatste jaren veel waarde heeft 

gehecht aan een financiële buffer. Het verlies dreigde echter structureel te worden, waarover wij het 

gesprek zijn aangegaan met de gemeente. Dankzij een eenmalige extra financiële bijdrage konden 

we eenzelfde verlies voor 2017 opvangen en de financiële reserve weer terugbrengen naar een 

acceptabel niveau. 

 

Dankzij een motie in de gemeenteraad voor extra financiën voor cliëntondersteuning is dit ook voor 

2018 en 2019 ondervangen en kunnen we daarboven extra activiteiten en personeel financieren. 

 

Naast dit inhoudelijke jaarverslag is er over 2017 ook een door Cooster Accountants financieel 

jaarverslag opgemaakt. Hierin is gedetailleerder te lezen hoe de vereniging zich in 2017 financieel 

heeft ontwikkeld. 


