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Effectieve belangenbehartiging in 2007
Aankomend jaar is wederom een overgangsjaar. Het gemeentelijk servicecentrum WMO
streeft ernaar in 2007 te komen tot de vorming van één enkele koepelorganisatie, bestaande
uit alle Amsterdamse patiënten/consumenten organisaties.
Ook de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG krijgt met dit proces te maken. Aan ons de
taak mee te groeien zonder onze eigenheid en relevantie voor de achterban te verliezen.
In onderstaand beleidsplan formuleren we onze doelstellingen en de daarmee samenhangende
activiteiten die we in 2007 willen realiseren.

Doelstellingen:
Positieverbetering en emancipatie van druggebruikers
De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers en is dan ook actief in alle
gremia waar de belangen van drugsgebruikers ter sprake komen: de
hulpverleningsinstellingen, het stadsbestuur, G4-overleg. De MDHG dient die belangen door
directe belangenbehartiging, maar ook door onderzoek gericht op kwaliteitsvol participeren in
situaties waar de belangen van drugsgebruikers gediend worden. Hiernaast biedt de MDHG
voorlichting, signaleert trends en ontwikkelingen, en geeft advies en praktische hulp.
Dit vanuit het perspectief van onze leden, waar wij intensief contact mee onderhouden.
Onafhankelijke vertegenwoordiging
De MDHG is dé vertegenwoordiger van druggebruikers in Amsterdam. De MDHG rekent zowel
de oude als de nieuwe generatie druggebruikers tot haar achterban. We zijn in Amsterdam de
enige vereniging, de enige niet hulpverleningsorganisatie waar gebruikers terecht kunnen. De
enige onafhankelijke plek voor klachten. De enige plek waar drugsgebruikers terecht kunnen
als ze maatschappelijk in de knel komen. De MDHG fungeert in die zin als onafhankelijke
klachtencommissie. De MDHG onderschrijft het belang van een beleid waarin niet alles meer
kan en mag, maar is ongelukkig met het huidig repressieve karakter hiervan. De rechten van
druggebruikers komen in het geding. Om de rechten en belangen van druggebruikers te
kunnen behartigen is het noodzakelijk veelvuldig contact met de achterban te onderhouden.
Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Alleen door druggebruik te
decriminaliseren kunnen druggebruikers een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn.

Kerntaken:
o
o

Een belangenbehartiger voor druggebruikers zijn, zowel voor de individuele
gebruiker als voor de groep in zijn geheel.
Druggebruikers ondersteunen bij problemen in hun maatschappelijk functioneren

o
o
o
o

o
o

Druggebruikers een stem geven door middel van actieve deelname in de
cliëntenraden van instellingen en door het formeren van cliëntenpanels.
Monitoren en rapporteren over de kwaliteit van instellingen die actief in
verslavingszorg zijn, aan betreffende instellingen en relevante beleidsinstanties.
Streven naar verandering van operationeel gedrag van instellingen binnen de
context van vraaggestuurde benadering.
Trends en ontwikkelingen rondom drugs, drugsbeleid en druggebruikers signaleren
en monitoren en aan de hand van deze observaties adviseren aan instellingen
verslavingszorg en relevante beleidsinstanties.
Beïnvloeding gemeentelijk beleid.
Voorlichting en training geven aan belanghebbenden: gebruikers, beleidsmakers,
hulpverleners en eenieder die zich aanmeldt.

De activiteiten in 2007
A) Individuele belangenbehartiging
Klachtbehandeling: bemiddelen, opheldering vragen, ondersteunen van cliënten bij
(klachten)procedures, samen met cliënten klachten indienen.
We blijven zo dicht mogelijk bij onze leden. We zoeken druggebruikers op; op straat, in de
inloopcentra, in de gebruikersruimten en ontvangen ze op de eigen locatie. De MDHG behartigt
de belangen van zijn leden/cliënten daar waar nodig is en stimuleert zo de noodzakelijke
verbeteringen.
B) Cliëntondersteuning
Ondersteuning bieden aan leden bij: de correspondentie met sociaal maatschappelijke
instanties, het vinden van een passend hulpaanbod, het maken van afspraken, het nakomen
van afspraken, het telefoneren met sociaal maatschappelijke instanties, het aanvragen van
een IDkaart, het verkrijgen van een geschikte advocaat, lotgenotencontact, het invullen van
formulieren en tijdens detentieperioden.
C) Cliëntenraden
De MDHG versterkt de cliëntenraden van de relevante instellingen door middel van inzet van
haar eigen leden. De leden/cliënten zijn aanwezig binnen de cliëntenraden van de
hulpverlenende instanties. De MDHG organiseert en professionaliseert haar deelnemers in de
diverse raden en stimuleert cross-overcontacten. Daarmee is de MDHG beschikbaar als een
ondersteunende, zo nodig scholende en stimulerende factor voor die vertegenwoordigers.
De MDHG is van mening is dat de hulpverlenende instanties in het algemeen - ook vanwege de
jacht op subsidies die het voortbestaan moet garanderen - de belangen van de gebruikers
ondergeschikt maken aan die van de eigen instellingen. Dat moet voorkomen worden, zowel in
het belang van de gebruiker als ter bescherming van de professie van de individuele
hulpverlener.
D) Themabijeenkomsten

Cliëntenpanels:De MDHG organiseert discussiebijeenkomsten tussen ervaringsdeskundigen en
belanghebbenden over actuele maatschappelijke thema's. Dit leidt tot kwaliteitsverhoging van
de besluitvorming, maar ook tot meer zelfbewustzijn. Dat leidt van een betuttelende,
respectloze gebruikers bevoogding tot een volwassen samenwerking zoals we die wensen.
Informatiebijeenkomsten: De MDHG organiseert cursussen en informatiebijeenkomsten voor
druggebruikers, hulpverleners en belangstellenden. Het CWI heeft aangeboden onze
vrijwilligers te trainen om onze leden te begeleiden bij het aanvragen van een uitkering.
Schrijfclub BaseMail: Een wekelijkse schrijfclub om gedetineerde vrienden en bekenden uit de
scene een brief of kaart te sturen.
Vrouwenochtend: Een wekelijks verwenochtend voor druggebruikende vrouwen.
D) Veldwerk en onderzoek
De MDHG-medewerkers en vrijwilligers gaan de straat op en de instellingen langs om de
kwaliteit van dienstverlening en ontwikkelingen in de scene te volgen. Onze bevindingen
rapporteren wij aan de instellingen en de beleidsinstanties.
E) Communicatie en voorlichting
De MDHG weet als eerste wat er speelt in de stad en deelt haar kennis graag met anderen. Op
de volgende manieren doen we aan communicatie en voorlichting:
1)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. Een
meldbox voor klachten wordt geopend.
2)Spuit 11: Door MDHG-redactie gemaakt onregelmatig verschijnend opinieblad voor iedereen
die met drugsgebruik en -beleid te maken heeft.
3)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 geeft inzicht in de wijze waarop de media verslag doet over het drugsbeleid.
4)Adviseur van de gemeente: "De MDHG kent de straat en de druggebruikers." Gevraagd en
ongevraagd geven we politici en het ambtelijk apparaat advies.
5)Contacten met media: Waar nodig en wenselijk pogen wij de media te interesseren en te
alerteren. We becommentariëren actuele gebeurtenissen en bieden alternatieve ideeën en
denkwijzen aan over de omgang met druggebruik(ers).
6)Voorlichting aan groepen: 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.
7)Voorlichting politie Amsterdam: Op verzoek van de leden biedt de MDHG aan bureau
Beurstraat en bureau Y-tunnel een cursus omgaan met elkaar aan. Agenten en druggebruikers
komen beiden aan het woord om hun kant van het verhaal te doen.
8)Deelname aan overlegvormen: Zie punt H.
H) Overlegvormen

De MDHG neemt structureel deel aan de volgende overlegvormen:
Grote Steden Overleg: Overleg van de gebruikersgroepen uit de G4.
BADT: Het BADT is een platform waarin de belangen van daklozen worden behartigd. Veel
druggebruikers zijn dak- of struikloos. Het is dan ook logisch dat zowel beleidsmedewerkers als
vrijwilligers van de MDHG hierbinnen actief zijn.
POA-overleg: Regelmatig overleg van MDHG en BADT met HVO-Querido, Volksbond, Leger des
Heils en Regenboog, om de klachten en ideeën van hun clientèle naar deze instellingen terug te
koppelen.
CAR MGGZ: Drie leden van de MDHG hebben zitting in de Cliënten Advies Raad van de GGD,
waar onder andere de heroïneverstrekking kritisch gevolgd wordt.
Cliëntenraad Streetcornerwork: De MDHG neemt deel en begeleidt de maandelijkse
bijeenkomsten van deze cliëntenraad, die alle drugshulpverlening in Zuidoost bestrijkt.
Begeleidingscommissie Princehof: Halfjaarlijkse commissiebijeenkomst waar de MDHG het
gebruikersperspectief belicht.
Bewonersraad De Halve Wereld: De Halve Wereld is een bewonersvereniging die zelf een
aantal woningcomplexen van Ymere gelegen tussen Waterlooplein en Nieuwe Herengracht
beheert. De MDHG is lid van deze vereniging.
Monitoringsoverleg: Bijeenkomst van veldwerkers en ervaringsdeskundigen. 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.
Stichting Drugsbeleid: De talrijke bestuursleden en adviseurs van SDB beschikken over
uitgebreide netwerken en worden door beleidsmakers veelvuldig geconsulteerd. MDHG heeft
binnen het bestuur van SDB een adviserende rol.
Denktank Legalize!: De MDHG denkt mee over legalisering van drugs en normalisering van
druggebruik.
TNI: Trans National Institute. Onderzoeksinstituut dat internationaal onderzoek doet naar
drugsproductie en drugsgebruik. TNI organiseert themabijeenkomsten over drugsbeleid en
nodigt gastsprekers uit.
ENCOD: Europese koepelorganisatie van Europese gebruikersorganisaties. De MDHG is lid en
heeft regelmatig contact met de Europese zusterorganisaties.
BONJO: De MDHG is lid van BONJO (Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties) en
zoekt samen met BONJO naar wegen om druggebruikende gedetineerden na detentie een
goede start te bieden.
Netwerkcontacten: Bijeenkomsten en ontvangsten van organisaties en mensen die met
druggebruikers en drugsbeleid te maken hebben: politie, GGD, Jellinek, Leger des Heils, DWI,
Regenboog, Streetcornerwork, Mainline, Adviesburo Drugs, AMOC, BADT, HVO-Querido,
Z-Magazine, politici.

De vereniging MDHG in 2007
Hoewel we ons niet in een uitzonderingspositie willen plaatsen, menen we dat de MDHG een
unieke vereniging is. In 2007 bestaat de MDHG 30 jaar.
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. De staf bestaat uit
drie vaste medewerkers en gemiddeld tien vrijwilligers. De staf biedt ondersteuning aan de
leden, aan het bestuur en aan de directeur. Deze ondersteuning bestaat uit huishoudelijke
ondersteuning, cliëntondersteuning en beleidsondersteuning.

