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Doelstellingen
Emancipatie en participatie bevorderen, uitsluiting tegengaan
van (ex)gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen die op straat leeft of dreigt te komen en klanten
van de maatschappelijke opvang.

De MDHG staat voor verbetering van de positie van deze doelgroep. De MDHG is daar actief waar de
belangen van deze groep ter sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, het stadsbestuur, G4overleg, het Groot MO-overleg. De MDHG dient die belangen door directe belangenbehartiging, maar
ook door het geven van voorlichting, signaleren van trends en ontwikkelingen, het doen van
onderzoek en het geven van advies en praktische hulp. Dit vanuit het perspectief van onze leden en
inlopers.

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 kan en mag, maar is ongelukkig
met het repressieve karakter hiervan. De rechten van de doelgroep staan onder grote druk.

Drugs uit het strafrecht

De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Dit dringt de criminaliteit terug en maakt de
samenleving veiliger. Alleen door druggebruik te decriminaliseren kunnen druggebruikers een
volwaardig onderdeel van de maatschappij zijn. De MDHG ondersteunt druggebruikers en instellingen
met hun omgang met drugsgebruik.

Kerntaken:
o
o
o

o

o
o

Een belangenbehartiger voor de doelgroep te zijn, zowel voor het individu als voor de groep
in zijn geheel.
Druggebruikers en daklozen 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 in de maatschappelijke
opvang actief zijn - aan betreffende instellingen en relevante beleidsinstanties en aan de
achterban
Trends en ontwikkelingen rondom de doelgroep signaleren en monitoren en aan de hand van
deze observaties adviseren aan instellingen maatschappelijk opvang /verslavingszorg en
relevante beleidsinstanties.
Beïnvloeding gemeentelijk beleid.
Voorlichting en training geven aan belanghebbenden: doelgroep, beleidsmakers,
hulpverleners en een ieder die zich aanmeldt.

De activiteiten in 2013
Onze activiteiten voeren wij uit op onze eigen, zeer laagdrempelige locatie, op straat en
in de inloopcentra en gebruikersruimten. We zoeken de doelgroep gevraagd en
ongevraagd op en trachten op afspraak te werken. De MDHG behartigt de belangen van
zijn leden/doelgroep daar waar nodig is en stimuleert zo de noodzakelijke verbeteringen.
We brengen de volgende onderverdeling in onze activiteiten aan:
o Ambassadeursproject
o Individuele belangenbehartiging
o Themabijeenkomsten
o Cliëntenraden
o Veldwerk en onderzoek
o Communicatie en voorlichting
o Overlegvormen

Ambassadeursproject

De MDHG levert de ondersteuning voor het daklozen ambassadeursproject en biedt de facilitaire
voorzieningen.
Het ambassadeursproject had en heeft als doelstellingen:
• De positie van dak - en thuislozen te verbeteren.
• De doelgroep te informeren over daklozenproblematiek en de uitwerking van het Plan van
Aanpak G4 en de herijking van de maatschappelijke opvang.
• De gemeente te informeren hoe de doelgroep over de ontwikkelingen denkt en wat er aan
verbeteringen volgens de doelgroep mogelijk is.
De ambassadeurs komen iedere twee weken op donderdag bijeen voor een gezamenlijk overleg,
waarbij plenair wordt gesproken over ontwikkelingen die met bovenstaande doelstellingen te maken
hebben. Met enige regelmaat worden daarbij ook gasten uitgenodigd, om bijvoorbeeld te vertellen
over nieuwe projecten, of om informatie van deelnemers te verkrijgen. Tijdens deze overleggen
worden notulen gemaakt en werkafspraken gemaakt.
De ambassadeurs zijn tevens betrokken bij de BADT bijeenkomsten, bijeenkomsten van de
Daklozenvakbond, het groot MO Overleg, de Regenboog cliëntenraad en bijbehorende locatieraden,
COMO G4 overleg, inspraakbijeenkomsten, acties, de jaarlijkse Memorial Day en de jaarlijkse
Daklozendag.

Individuele belangenbehartiging

Als belangenvereniging trachten we in samenwerking met BADT de collectieve belangen te
behartigen, maar we ontkomen er nog steeds niet aan juist op het individuele vlak veel werk te
verrichten. Ook al zijn veel van onze bezoekers formeel in zorg ondergebracht, toch blijkt er geregeld
een gapend gat te zitten tussen de straatscene en de veilige kantoormuren van de hulpverlening. Met
onze straatkennis en netwerkcontacten zijn we vaak in staat deze kloof te dichten.
We ondersteunen onze leden op die gebieden waar ze er zelf niet meer uitkomen, zoals: de
correspondentie met sociaal maatschappelijke en ambtelijke 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 uitkering, het aanvragen van een IDkaart, het
verkrijgen van een geschikte advocaat, lotgenotencontact, het invullen van formulieren, het
onderhouden van contact tijdens detentieperioden, het bemachtigen van een slaapplaats, het werken
met een computer, het achterhalen van de eigen hulpverlener,het aanmelden voor een
gebruikersruimte etc etc.
Bij conflicten of onheuse bejegening komen we op voor de rechten van onze doelgroep en bemiddelen
we waar nodig. Waar mensen door de mazen van de hulpverlening vallen proberen wij hen weer te
laten aanhaken.

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 direct betrokken bij de clientenraad van de GGD-MGGZ (voorheen de Cliënten Advies
Raad), de BADTbijeenkomsten, cliëntenoverleg instroomhuis, DWI cliëntenraad, het Groot MO
overleg, COMO G4, de cliëntenraad Streetcornerwork Zuidoost, en diverse (G4-) overlegvormen vanuit
cliëntperspectief.

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. In plaats van een betuttelende, respectloze
gebruikers bevoogding komen we zo tot een volwassen samenwerking. Dergelijke cliëntenpanels
worden ook door instanties gebruikt om problematiek te kunnen bespreken, zoals de sfeer in
gebruikersruimtes, de leesbaarheid van drukwerk als folders en tijdschriften die voor de doelgroep zijn
bestemd en gesprekken met de politie.

Schrijfclub BaseMail: Een wekelijkse schrijfclub om gedetineerde vrienden en bekenden uit de scene
een brief of kaart te sturen.

Daklozendag: Een jaarlijkse bijeenkomst voor dak- en thuislozen, in samenwerking met de Diaconie,
BADT en de Daklozenvakbond.

Drug Memorial Day: Een jaarlijkse bijeenkomst om overleden druggebruikers van dat jaar te
herdenken, in samenwerking met het Drugspastoraat.

Veldwerk en onderzoek

De MDHG-medewerkers vrijwilligers en daklozenambassadeurs 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.

Communicatie en voorlichting

De MDHG weet als eerste wat er speelt in de stad en deelt haar kennis graag met anderen. Het naar
voren brengen van het gebruikersperspectief doen we via onze website, MAP-NL, Spuit 11, contacten
met media, via voorlichtingen aan Nederlandse en buitenlandse belangstellenden en via de
overlegvormen en netwerkcontacten.

www.mdhg.nl & Media Awareness Project (MAP-NL): MAP-NL biedt door middel van gratis verzonden
artikelen over drugs en drugsbeleid aan MAP-NL abonnees inzicht in de wijze waarop de media
verslag doet over het drugsbeleid. Sinds september 2011 is de frequentie van MAP-NL weer stevig
toegenomen, evenals het aantal abonnees.

Spuit 11: Ons eigen anarchistische opinieblad voor iedereen die te maken heeft met drugsgebruik en
–beleid, maar ook met de problematiek van dak- en thuislozen. Na enige tijd van afwezigheid
verschijnt het blad weer twee keer per jaar.

Media: We staan de media te woord over actuele zaken en geven achtergrondinformatie op het

terrein van druggebruik, drugsbeleid, maatschappelijke opvang en optreden van politie & justitie ten
opzichte van onze doelgroep.

Voorlichting aan groepen: Groepen van diverse achtergrond horen graag onze visie op het

Amsterdams drugsbeleid. Het gaat daarbij om mensen in opleiding of werkzaam bij maatschappelijke
organisaties, in de politiek, wetenschap of gezondheidszorg. Onze deur staat ook open voor de
agenten in opleiding om hen kennis te laten maken met de MDHG en haar doelgroep. Daarnaast
nemen we regelmatig deel aan paneldiscussies en geven we colleges aan studenten van de Vrije
Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Adviseur van de gemeente: "De MDHG kent de straat en de druggebruikers."
Overlegvormen

Onze overlegvormen:

Bewoners/begeleidingscommissies: Bewonersraad De Halve Wereld; Princehof begeleidingscommissie;
GV Valckenierstraat begeleidingscommissie

Ervaringsdeskundigen: daklozenvakbond, BADT, ENCOD, BONJO, COMO G4, Groot MO overleg, VOC,
INPUD, Correlation, ambassadeursproject
Drugsbeleiddeskundigen: Stichting Drugsbeleid;TNI;
Instellingen: POA-overleg, winternachtopvangoverleg
Netwerkcontacten: gemeente, politici, politie, GGD, Jellinek, Leger des Heils, DWI, Fibu, Regenboog,
Streetcornerwork, Mainline, Adviesburo Drugs, HVO-Querido, Z-Magazine .

De vereniging MDHG in 2013
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. De staf bestaat uit twee
vaste medewerkers, een stagiair 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.

Taken vrijwilligers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoekers ontvangen en opvangen
Ondersteuning bezoekers (bv DWIaanvraag, ziekenhuisbezoek, formulierenbrigade)
Voorlichting geven
Inspreken en voorbereiden commissies
Deelname cliëntenraden
Themabijeenkomsten organiseren
Schrijven voor de Spuit 11
Contact drugszusterorganisaties onderhouden
Nieuws op drugsgebied bijhouden en verzorgen, knipselmappen

Taken betaalde medewerkers:

De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het leiden van de organisatie in
de door bestuur gewenste richting.
De beleidsmedewerker en de directeur zijn –afhankelijk van de taken- coaches voor vrijwilligers. De
beleidsmedewerker ondersteunt de directeur.
De Pantar medewerker is belast met de dagelijks terugkerende (beheer)taken en soepel runnen van
bureau en inloop.

