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Ons uitgangspunt: 

 
De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. Dit doen wij 

door middel van voorlichting, individuele klachtenbemiddeling, signalering van 

trends en ontwikkelingen,advies en praktische hulp. 

Altijd vanuit het perspectief van onze leden, waar wij een zeer intensief contact 

mee onderhouden.  
 
Positionering:  
 
Van oudsher heeft de MDHG betekenis voor de druggebruiker uit de jaren ’80. Een coherente groep, die 
goed bereikt werd en wordt door de MDHG. 
Een nieuwe generatie druggebruikers komt op. Deze nieuwe generatie heeft geen scènebinding en is op 
te delen in twee groepen: de luxegebruiker (jongeren uit betere milieus) en de op jonge leeftijd al hevige 
gebruiker(veelal tweede generatie probleemjongeren). Door het gebrek aan groepscoherentie zijn zowel 
de luxe als de hevige gebruiker moeilijker te bereiken dan de traditionele druggebruikers. 
 
De MDHG rekent zowel de oude als de nieuwe generatie druggebruikers tot haar achterban. 
Het huidig drugsbeleid is een anti-gedoogbeleid. De MDHG onderschrijft het belang van een beleid waarin 
niet alles meer kan en mag, maar is ongelukkig met het repressieve karakter hiervan. De rechten en 
belangen van druggebruikers zijn in het geding. Om de rechten en belangen van druggebruikers te 
behartigen is het noodzakelijk ook de nieuwe generatie te bereiken. 
 
 
De kerntaken: 
 

• Een belangenbehartiger voor druggebruikers zijn, individueel en als groep.  

• Monitoren, signaleren en rapporteren over kwaliteit instellingen die actief in verslavingszorg zijn 
aan betreffende instellingen en relevante beleidsinstanties. 

• Ontwikkelingen en trends rondom drugs, drugsbeleid en druggebruikers signaleren en monitoren 
en aan de hand van gesignaleerde trends voorstellen formuleren richting instellingen 
verslavingszorg en relevante beleidsinstanties. 

• Voorlichting en training geven aan belanghebbenden: gebruikers, beleidsmakers, hulpverleners 
en verder eenieder die zich aanmeldt.  

 
 
 
 
 
De eigen organisatie 
  
De MDHG is een vereniging gericht op de belangen van haar leden. Zij bestaat uit: bestuur-directeur-
medewerkers-vrijwilligers.  
Het dagelijkse werk wordt op dit moment uitgevoerd door de directeur en drie vaste medewerkers, 
aangevuld met vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 



Organogram: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doet de organisatie? 
 
 
A)Individuele belangenbehartiging 
 
Klachtbehandeling: bemiddelen, opheldering vragen, ondersteunen van cliënten bij 
(klachten)procedures, samen met cliënten klachten indienen. 
Ondersteuning bieden aan leden bij: 
de correspondentie met sociaal maatschappelijke instanties, het achterhalen van de mentoren, het maken 
van afspraken, het nakomen van afspraken, het vinden van een slaapplaats, het telefoneren met sociaal 
maatschappelijke instanties, het aanvragen van een IDkaart, het vinden van een advocaat. 
 
Dit doen wij op straat, in de inloopcentra en gebruikersruimten en op de eigen locatie. We zoeken leden 
gevraagd en ongevraagd op en ontvangen op afspraak. 
 
 
B)Veldwerk en onderzoek 
 
De MDHG gaat op verzoek van leden en op eigen initiatief actief de straat op en de instellingen langs om 
de kwaliteit van dienstverlening te volgen. Onze bevindingen rapporteren wij aan de betreffende 
instellingen en de relevante beleidsinstanties. We adviseren uitgebreider onderzoek bij ernstige 
misstanden. De MDHG neemt op verzoek plaats in adviesgroepen en stuurgroepen. 
 
       
C)Communicatie en voorlichting  
 
De MDHG heeft acht manieren om aan communicatie en voorlichting te doen: 
 
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 MDHGredactie 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 
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wijze waarop de media verslag doet over het drugsbeleid. 
4)Deelname aan overlegvormen: Zie punt F  
5) Adviseur van de gemeente: Quote" De MDHG kent de straat en de druggebruikers." 
6)Contacten met media: Publiciteit is een noodzakelijke voorwaarde om aandacht te krijgen voor de 
goede zaak. 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). 
7)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. 
De MDHG weet als er eerste wat er speelt in de stad en deelt haar kennis graag met anderen. 
8)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. 
 
 
D)Themabijeenkomsten 
 
Cursussen: Vanwege de geconstateerde grote behoefte aan praktische informatie geeft de MDHG 
cursussen en informatiebijeenkomsten aan druggebruikers, hulpverleners en belangstellenden. 
Het gaat om: informatie over veilig gebruiken, rechten en plichten patiënten, voorlichting over de wet op 
de geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO), voorlichting over privacy bescherming, juridisch 
spreekuur, buddyzorg, werking middelen. 
Schrijfclub BaseMail: Een wekelijkse schrijfclub om 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.  
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. 
 
 
Vrouwenochtend: Een wekelijks verwenochtend voor druggebruikende vrouwen. 
 
 
E)Samenwerking met andere instellingen 
 
Elke instelling die onze doelstellingen onderschrijft werken we graag mee samen.  
Op dit moment  is dat Stichting Legalize! 
 Legalize! huurt ten behoeve van haar activiteiten kantoorfaciliteiten en vergaderruimte van de MDHG. Op 
afspraak kan Legalize! van deze ruimten gebruik maken. Legalize! organiseert elke eerste zaterdag van 
juni een streetrave tegen de war on drugs en brengt maandelijks een War on drugs journaal uit.  
 
 
F)De overlegvormen 
 
De MDHG neemt deel aan de volgende overlegvormen: 
               
Landelijk Overleg Gebruikersgroepen (LOG): De 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. 
Grote Steden Overleg: onder begeleiding van het LSD komen de gebruikersgroepen uit de vier grote 
steden bij elkaar 
BADT: 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. 
Twaalf bijeenkomsten per jaar. 
MGGZ CARR: twee leden van de MDHG hebben structureel zitting in deze Cliënten Advies Raad van de 
GGD, waar onder andere de heroïneverstrekking kritisch gevolgd wordt. 
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. 
Platform Support: driemaandelijkse bijeenkomst van instellingshoofden om de voortgang van het 
Supportproject te bespreken. Support is een platform om bijvoorbeeld detentieregelingen, opjaagbeleid en 
cliëntparticipatie op de agenda te plaatsen. 
Klein Support: driemaandelijks bijeenkomst op middelmanagementniveau om de knelpunten van het 
Supportproject te bespreken. Klein Support biedt een mogelijkheid om informatie uit te wisselen en 
misstanden aan de kaak te stellen. 
Inloophuizenoverleg: denktank van laagdrempelige opvangvoorzieningen op verzoek van DMO 
bijeengeroepen. 
Monitoringsoverleg: tweemaandelijkse 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. SDB vergadert tien keer per jaar. 
Denktank Legalize!: De MDHG denkt mee over legalisering van drugs en normalisering van druggebruik. 
TNI: TransNational Institute. Onderzoeksinstituut dat internationaal onderzoek doet naar drugsproductie 
en druggebruik. 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. 
Netwerkcontacten: onregelmatige bijeenkomsten en ontvangsten van organisaties en mensen die met 
druggebruikers en drugsbeleid te maken hebben: politie, GGD, Jellinek, Leger Des Heils, sociale dienst, 
Regenboog, StreetCornerWork, Mainline, Adviesburo Drugs, AMOC, BADT, HVO, Z-Magazine, politici. 
 
 
G)In – en externe belangenbehartiging 
 
We blijven zo dicht mogelijk bij onze leden. Dit doen we extern door samen met partners in de 
hulpverlening spreekuren te organiseren en door de wijken in te gaan, daar waar de druggebruikers zich 
bevinden.  
 
Daarnaast ontvangen we de leden op een eigen locatie.  
 
 
Het  is noodzakelijk dat taken en middelen met elkaar in overeenstemming zijn. Om alle activiteiten te 
kunnen uitvoeren zien wij geen mogelijkheid meer zelf nog een opvang te organiseren. Wij zullen ons wel 
inspannen om te zorgen dat de daarvoor aangewezen organisaties voor een adequate opvang zorg 
dragen. 
In de begroting 2006 en de meerjarenbegroting 2006 - 2009 brengen we de relatie tussen taken en 
middelen nader in beeld. 
 
 
Tot slot: 
 



Hoewel niet genoemd in dit beleidsplan, blijft ons credo: legaliseer drugs. 
Alleen zo kunnen druggebruikers zich emanciperen en geaccepteerd worden in de samenleving. 


