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DE  1e
 PIJLER: 

Verbetering van de positie van druggebruikers door 
structurele oplossingen 
 

 
Adviseurschap Stichting Drugsbeleid (SDB) 
De SDB speelt een invloedrijke rol in het lokale en nationale krachtenveld. De 

talrijke bestuursleden en adviseurs beschikken over uitgebreide netwerken en 
worden door beleidsmakers veelvuldig geconsulteerd.  

De MDHG vertegenwoordigt binnen SDB sinds 2001 het gebruikersperspectief. 
Ook in 2005 zullen wij dit adviseurschap blijven vervullen. 
 

SDB vergadert tien keer per jaar. 
 

 

Landelijk Overleg Gebruikersgroepen (LOG) 
De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG heeft eens per kwartaal contact 
met alle vertegenwoordigers van zusterorganisaties in het land. Het LOG wordt 
georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Druggebruikers en gefinancierd door 

het ministerie van VWS. 
 

Vier bijeenkomsten per jaar. 
 
 

Legalize! 
De MDHG werkt in 2005 nauw samen met Stichting Legalize! Elke eerste 

zaterdag van juni organiseert Legalize! een streetrave tegen de war on drugs en 
brengt maandelijks een War on drugs journaal uit. De Legalize! denktank 

vergadert tweemaandelijks in het MDHG-pand en wordt onder andere door het 
MDHG-team van goede ideeën voorzien. 
 

Twee bijeenkomsten per maand 
 

 
 

Netwerkcontacten 
Regelmatig is er overleg met individuele vertegenwoordigers van instellingen in 
Amsterdam, zoals politie, GG&GD, Jellinek, LdH, Regenboog, SSCW, enz. 

 
Wekelijks vindt er overleg plaats met een van de gesprekspartners. 
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DE  2e
 PIJLER: 

Verbetering van de positie van druggebruikers in het hier 
en nu 
 

• het kritisch volgen van initiatieven van hulpverleners, ingegeven vanuit 
het oogpunt van zorg en/of overlastbeperking 

• het kritisch volgen van het inperken van rechten van druggebruikers door 
politiek, justitie en politie 

• het signaleren van tekortkomingen in contact (of communicatie) tussen 
gebruikers en anderen 

• integratie van hulp en zorg aan druggebruikers in het reguliere aanbod 

• het op vele wijzen stimuleren van directe contacten tussen allen die zich 
‘bemoeien’ met druggebruik(ers) en druggebruikers zelf 

 

 
 

Platform Support 
Deelname aan het platformoverleg blijft belangrijk. Support is een noodzakelijk 
platform om bijvoorbeeld detentieregelingen, opjaagbeleid en cliëntparticipatie 

op de agenda te plaatsen.  
 

Vier bijeenkomsten per jaar. 
 
 

Klein Support 
De MDHG heeft ook zitting in Klein Support, waar het Supportproject op middle 

management-niveau wordt besproken. In 2004 bleek Klein Support een 
uitgelezen mogelijkheid te zijn om informatie uit te wisselen en misstanden aan 

de kaak te stellen  
 
Vier bijeenkomsten per jaar. 

 
 

Politieke partijen 
De MDHG is wederom in 2005 willing and able om (lokale) politieke partijen van 

advies te dienen bij het ontwikkelen van een gedegen visie op drugsbeleid. Dit 
aanbod is bij de verschillende partijen neergelegd. Wethouder en 
raadscommissies vragen geregeld om ons advies.  

 
 

Monitoringsoverleg  
Het in 2002 opgestarte overleg werd in 2003 gestaakt vanwege ontevredenheid 

met de vorm. In 2004 kreeg de samenwerking met Stichting Streetcornerwork 
en Adviesburo Drugs opnieuw vorm.  
 

Doel is een goed beeld te kunnen presenteren van trends en ontwikkelingen in 
de gebruikerswereld. Dit kunnen ontwikkelingen zijn op de straatmarkt, maar 

ook in de hulpverlening.  
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In 2005 zullen meer partijen gevraagd worden deel te nemen aan het overleg. 

 
Vier bijeenkomsten per jaar. 

 
 

Inloopactiviteiten 

 
Ochtendinloop 
Dankzij een geslaagd experiment met een gebruikersruimte in zelfbeheer in 2004 
en dankzij onze laagdrempeligheid is de inloop fameus in de gehele scene. Een 

aantal buren is echter minder blij met onze inloop. Om hen enigszins tegemoet 
te komen hebben we het Open Huis in oktober 2004 ingeperkt tot drie ochtenden 

per week. In 2005 blijven we voornemens in overleg met de gemeente en de 
buurt onze inloop zo maximaal en geruisloos mogelijk te continueren. De inloop 
biedt een ideale contactmogelijkheid aan de MDG en haar bezoekers.  

 
Honderdeenenveertig inloopspreekuren per jaar. 

 
In 2005 is er door toegenomen kosten geen Open Avond meer. Daarvoor in de 
plaats is de Base-Mail schrijfmiddag gekomen, waar ook gelegenheid tot 

discussie wordt geboden. Aandachtspunten in 2005 zijn zelfredzaamheid, 
zelforganisatie en zelfstandig wonen.  

 
 
Vrouwenmiddag 

De vrouwenmiddag op woensdag wordt voortgezet. Drie vrijwilligers bieden aan 
vrouwen van divers pluimage de mogelijkheid zich te ontspannen door middel 

van een pijpje, massage, kapster of een goed gesprek. 
Hoewel strikt bezien een hulpverleningsactiviteit, is de MDHG er veel aan gelegen 
iets voor de doelgroep van de middag -veelal prostituees- te blijven organiseren. 

 
Achtenveertig middagen per jaar, wordt gefinancierd vanuit het budget voor 

patiënten-consumentenbeleid. 
 
 

Drugspastoraat 
Twee middagen per week faciliteert de MDHG het spreekuur van het 

Drugspastoraat. In 2005 verwachten we opnieuw prettig samen te kunnen 
werken. 
 

 
Base-mail schrijfclub 

Nieuw in 2005 is dit project waarbij bezoekers van de inloop wekelijks onder 
aansturing van een van de vaste medewerkers de gelegenheid krijgen aan 

gedetineerde vrienden en bekenden uit de scene een brief of kaart te sturen. 
 
Doel van deze schrijfclub is het isolement van gedetineerde druggebruikers te 

doorbreken en de solidariteit onder druggebruikers te vergroten. Bijkomend 
voordeel is dat nu zichtbaar wordt hoeveel druggebruikers er continu opgesloten 

zijn. 
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Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Drugspastoraat en vanuit 

de kerkgemeente gefinancierd. 
 

48 middagen per jaar 

 

Klachtafhandeling 
Wegens toegenomen kosten kan de MDHG zich het lijfelijk advies van onze 
juridisch adviseur niet meer veroorloven. Desalniettemin is hij ook in 2005 bereid 
ons telefonisch bij te staan en waar mogelijk te ondersteunen bij het 

inventariseren van klachten en het geven van juridisch advies.  
 

Motto blijft om pas in het uiterste geval gebruik te maken van een officiële 
klachtenprocedure. Streven blijft het contact tussen twee direct betrokkenen -
bijvoorbeeld cliënt en behandelaar- te verbeteren. Door onder andere het 

opstarten van Meeting Point en onze grotere naamsbekendheid verwachten we 
echter een toename in het aantal in te dienen bezwaarschriften en klachten. 

 
Afhandeling van gemiddeld 40 klachten per jaar. 
 

 

Meeting Point 
Moe van het opjaagbeleid heeft de MDHG onder druk van haar achterban gezocht 
naar legale manieren om het hoge aantal boetes voor druggebruikers te 

verminderen. In 2004 leidde dit tot het opstarten van Vereniging Meeting Point. 
 

Meeting Point wil het debat in de openbare ruimte bevorderen en beroept zich op 
het recht van vergadering. Door haar leden een groot aantal openbare 
vergaderingen te laten organiseren voorkomt Meeting Point boetes, zoals daar 

zijn doelloos rondhangen, posten en samenscholing.  
 

 

Begeleidingscommissies (gebruiksruimten, heroïneproject) 
Streven blijft om uiteindelijk bezoekers van de voorzieningen aan de commissies 
te laten deelnemen, hetgeen tot op heden nog niet is gelukt. 
 

 

Cliëntenraad GG&GD (MGGZ) 
De MDHG is met twee leden vertegenwoordigd in de cliëntenraad van de GG&GD.  
 

Twaalf bijeenkomsten per jaar. 

 
 

Gebruikersruimtenoverleg Amsterdam 
In 2004 door de MDHG opgestart om ervaringen uit te kunnen wisselen met 
teamleiders en medewerkers van de gebruikersruimten van Regenboog, AMOC 
en HVO. 

 
Vier bijeenkomsten per jaar.  

  
 

Belangen Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT) 
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Veel druggebruikers zijn dak- en/of thuisloos. Het BADT is een platform waarin 

de belangen van daklozen worden behartigd. Het is dan ook logisch dat zowel 
beleidsmedewerkers als vrijwilligers van de MDHG hierbinnen actief zijn. 

 
Zes bijeenkomsten per jaar. 

DE  3e
 PIJLER: 

Communicatie en voorlichting 
 

 
Uitgegaan wordt van de vooronderstelling dat communicatie en voorlichting op 

de doelstellingen van de eerste twee pijlers een gunstige invloed hebben. 
 

• het becommentariëren van actuele gebeurtenissen en aanbieden van 
alternatieve ideeën en denkwijzen met betrekking tot de omgang met 

druggebruikers in radio, televisie en geschreven media 

• het benutten van de nieuwe media ten behoeve van bovenstaande 
activiteiten. 

• het uitbrengen van Spuit 11 

• het ontvangen en voorlichten van groepen van diverse achtergrond bij de 
MDHG 

• aanwezigheid en eventueel presentaties op relevante bijeenkomsten, 
congressen e.d. 

 

 

www.mdhg.nl 
Onze website is een belangrijk medium om contacten met de achterban te 
onderhouden en om de buitenwereld te informeren over onze ideeën en 

activiteiten. Ondanks ons gebrek aan mankracht en middelen blijft het streven 
de website levendig en up-to-date te houden.   
 

 

Media Awareness Project (MAP-NL) 
MAP-NL is een door vrijwilligers gedragen digitaal instrument om artikelen over 
drugs en drugsbeleid aan MAP-NL abonnees te versturen. MAP-NL is ondertussen 
een beproefd middel om inzicht te krijgen in de wijze waarop de media verslag 

doet over een gecompliceerd onderwerp als drugsbeleid. 
 

Inschrijving is gratis. Tot oktober 2004 zijn er achthonderd artikelen via MAP-NL 
aan 125 abonnees verspreid.  
 

In 2005 tracht de MDHG meer vrijwilligers en abonnees te betrekken bij MAP-NL.  
 

 

 
Het opinieblad voor iedereen die met drugsgebruik en -beleid te maken heeft 

wordt in brede kring gelezen, en oogst al jaren controverse en nieuwe inzichten. 
In 2005 zal Spuit 11 worden ingezet als middel om politici, hulpverleners, politie, 
media en onze achterban te blijven informeren en opiniëren. Daarnaast blijft 

Spuit 11 een veel gebruikte uitlaatklep voor onze leden.  
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Contacten met media 
Publiciteit is een noodzakelijke voorwaarde om aandacht te krijgen voor de 

goede zaak. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de omgang 
met media. Sensatiezucht houden wij af. Waar nodig en wenselijk interesseren 

wij de media door actief optreden. 
 
Veelal weet de MDHG de aandacht van de media te trekken door middel van 

persberichten en acties. Onder andere op deze manier brengt de MDHG een 
genuanceerde opvatting rondom actuele zaken naar buiten. 

 
Veertig media events per jaar. 
 

 

Voorlichtingen 
Regelmatig krijgt de MDHG uit binnen- en buitenland verzoeken om voorlichting 
en informatie te geven. Het gaat daarbij om mensen werkzaam bij de media, 

maatschappelijke organisaties, in de politiek, wetenschap, advocatuur, politie of 
gezondheidszorg. Een diverse doelgroep. 
 

In een aantal gevallen is een voorlichting omtrent een thema (bijvoorbeeld de 
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) wenselijker dan ‘de geschiedenis van het 

Amsterdamse drugsbeleid vanuit het gebruikersperspectief.’ 
 
De MDHG weet als er eerste wat er speelt in de stad en deelt haar kennis graag 

met anderen. 
 

Vijfentwintig voorlichtingen per jaar. 

 
 

Voorlichting nieuwe agenten Amsterdam 
Ten behoeve van nieuwkomers bij de politie Amsterdam organiseren wij 
bijeenkomsten om hen kennis te laten maken met de MDHG en haar doelgroep. 

Met name de gebruikers zelf komen hier aan het woord om hun kant van het 
verhaal te doen bij de “nieuwkomers”. De Politieopleidingschool van Amsterdam 
heeft met graagte ons aanbod aangenomen om de nieuwe lichting stagiaires 

voorlichting te geven vanuit het gebruikersperspectief. 
 

Al naar gelang het aanbod twee of drie keer per jaar.
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DE  4e
 PIJLER: 

De eigen organisatie 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Met inbegrip van de taken ‘informatie en mobilisatie van de achterban’ vormt de 

eigen organisatie een wezenlijk onderdeel van de doelstelling. 
 
De MDHG laat nog steeds zien dat er samen met druggebruikers gewoon 

bestuurd, gewerkt en gecommuniceerd kan worden, zelfs nu de 
maatschappelijke omstandigheden ongunstig zijn. Op zichzelf een neutralisator 

voor tal van publieke beweringen van het tegendeel, maar door genoemde 
ongunstige omstandigheden wel een meer tijdrovende zaak. 
 

 

 
Verbouwing en verhuizing 

 
De MDHG heeft in 2004 geen interne verhuisplannen kunnen realiseren. Tenzij 
we met behulp van de gemeente een betere centraal gelegen locatie kunnen 

betrekken, zijn we voornemens in 2005 vanuit Binnenkant 46 hs onze activiteiten 
te blijven draaien. 

 

 
Leden 

 
De doelstelling voor 2004 van 600 leden is ruimschoots gehaald (800 op 1 
oktober). In 2005 zal de MDHG extra aandringen bij al haar nieuw geworven 
leden om de contributie tijdig te betalen. Daarnaast blijft de MDHG actief om 

sympathisanten die onze doelstellingen onderschrijven tot lidmaatschap te 
bewegen. 

 
 

beleidsmedewerkers 

bestuur 

leden 

vrijwilligers stagiaires I/D-medewerkers 

zakelijk directeur inhoudelijk directeur 
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28-jarig bestaan 

 
Na 27 jaar MDHG zonk de moed ons bijna in de schoenen. 27 jaar lang vechten 

tegen bureaucratie en trage stroop maakt een mens niet gelukkig. Reden voor 
Job Joris Arnold om zijn pijp aan Willemijn Los door te geven. Met frisse moed 

blijft de MDHG de gezond verstand benadering promoten. Juist nu is het 
belangrijk dat het gebruikersperspectief benadrukt blijft. 


