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Inleiding 

De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werd recentelijk met een eigen zogenaamd venster 
opgenomen in zowel de Canon Verslavingszorg als de Canon Cliëntenbeweging GGZ 1. De reden dat 
onze “vermaarde organisatie die nog steeds bestaat” deze ereplaatsen kreeg is niet alleen omdat we 
de eerste zogenaamde junkiebond ter wereld waren, maar ook om wat men in canon zelf omschreef 
als: 

“Mede door hun inspanningen veranderde het Nederlandse drugsbeleid van bestrijding naar harm 
reduction - in het Nederlands: het beperken van de schadelijke gevolgen in plaats van koste wat kost 
bestrijden van drugs. Die aanpak leidde tot methadonverstrekking en, met de opkomst van aids in de 
jaren tachtig, tot spuitomruil en de verstrekking van condooms. De MDHG, al vanaf het begin 
gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, ontwikkelde zich in haar beginjaren tot een 
kraamkamer van nieuwe projecten die belangrijk bijdroegen aan de vormgeving van het Nederlandse 
drugsbeleid.” 

De MDHG is trots op haar geschiedenis, maar is nog trotser dat zij na al die tijd nog steeds bestaat en 
relevant is. Want terwijl veel druggebruikersorganisaties rond de eeuwwisseling een zachte dood 
stierven, is de MDHG nog springlevend, getuige de vele bezoekers die ons weten te vinden en de 
betrokkenheid van onze leden bij de vereniging en het beleid dat we proberen te beïnvloeden. Dat 
hebben we mede te danken aan de kritische blik op ons eigen functioneren en de bereidheid te 
reflecteren op onze uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten.  

De flinke groei van het aantal bezoekers in de afgelopen vijf tot tien jaar zorgde er dan ook voor dat 
we de organisatie op een flink aantal punten hebben aangepast. We pasten onze inloopactiviteiten 
aan, kaarten weer vaker zelf thema’s aan die onze leden raken, we werken op meer structurele wijze 
met ervaringsdeskundigen en we zijn weer meer outreachend aan de gang. Deze activiteiten zijn 
gelukkig mogelijk dankzij de structurele extra financiering die we vanuit de gemeente Amsterdam 
sinds 2015 ontvangen. De transitie die hiermee gepaard gaat verloopt over het algemeen 
voorspoedig, maar is nog steeds in volle gang. 

In 2017 bestaan we 40 jaar. Dat momentum willen we aangrijpen om kritisch te kijken naar waar we 
mee bezig zijn. Moet de MDHG zich wel speciaal op druggebruikers blijven richten? Doet de MDHG 
eigenlijk niet al lang iets anders, en is dat wenselijk? Voor wie is de MDHG er dan en wat heeft dat 
consequenties voor de werkwijze van de vereniging? Een speciale lustrumcommissie zal zich bezig 
houden met de diverse lustrumactiviteiten die zullen resulteren in een symposium op 1 september. 
Het –apart gefinancierde- projectplan hiervoor is te vinden in de bijlage van dit beleidsplan. 

We denken dat we niet slecht bezig zijn, dus hebben we voor 2017 reeds voldoende plannen. Maar 
we gaan niet voldaan achterover leunen en zeggen dat we het allemaal zo goed doen. Dergelijke 
gemakzucht accepteren we van andere organisaties tenslotte ook al veertig jaar niet. 

Dennis Lahey, Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

                                                             
1 De Canon Verslavingszorg is te zien op http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vsz/details.php?cps=0&canon_id=554. De Canon 
Cliëntenbeweging GGZ is te zien op http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/details.php?cps=0&canon_id=555  

http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vsz/details.php?cps=0&canon_id=554.
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/details.php?cps=0&canon_id=555
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Hoofdstuk 1  Doelstellingen en kerntaken 

De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG is een vereniging die staat voor het bevorderen van 
emancipatie en participatie van (ex) gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen die op straat leeft of 
dreigt te komen en klanten van de maatschappelijke opvang. De MDHG hield en houdt zich bezig 
met: 

Individuele belangenbehartiging 

Collectieve belangenbehartiging 

Drugs uit het strafrecht 

Deze indeling vormt het uitgangspunt voor de beschrijving van onze activiteiten in 2017. 
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Hoofdstuk 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. Tussen 10 en 16.30 uur is de MDHG geopend 
voor iedereen met een hulpvraag of met een afspraak. Het pand is geen inloophuis, maar op 
werkdagen tussen 10 en 12 uur en 15.30 en 16.30 uur is iedereen welkom om er als zodanig gebruik 
van te maken. Een dergelijk beleid zorgt voor laagdrempeligheid en stelt mensen in staat eerst kennis 
te maken met de organisatie voordat zij besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen in een 
één op één gesprek. Het zorgt er tevens voor dat we gemakkelijk signalen oppikken van zaken die bij 
onze achterban leven. Bovendien is er bij onze leden een sterke behoefte aan een inloopvoorziening 
met het karakter van onze vereniging. Regelmatig geven mensen aan bij ons een unieke sfeer aan te 
treffen. 
 
Openingstijden en bezoekersaantallen 
Om deze redenen willen we graag tegemoet komen  aan de wens de openingstijden voor onze “vrije 
inloop” te verruimen. Een discussie hierover is al langer gaande. Waar de MDHG eerst een vrije 
inloop kende van 10.30 tot 16.30 uur, werd in de zomer van 2014 besloten deze vorm van inloop te 
beperken. We wilden voorkomen dat de inloopactiviteiten ten koste zouden gaan van 
belangenbehartiging en de mogelijkheid voor bezoekers om in alle rust aan hun problemen te 
werken. We verkiezen immers kwalitatieve contacten (waarbij we veel voor de bezoekers kunnen 
betekenen en signalen kunnen ontvangen) boven kwantiteit. Het beteugelen van de 
bezoekersaantallen was daarvoor noodzakelijk, wat getuige de gestabiliseerde bezoekersaantallen 
heeft gewerkt. 
 
Bezoekersaantallen MDHG 2 3 

 Op locatie 
2010 2960 
2011 2819 
2012 3339 
2013 3843 
2014 4124 
2015 4037 
 

Aantal unieke bezoekers 4 

2012 465 
2013 615 
2014 652 
2015 645 

                                                             
2 Bezoekers die de MDHG vaker dan 1 keer per dag bezoeken, worden slechts als 1 bezoek geregistreerd. 

3 De laatste jaren stonden in de beleidsplannen en jaarverslagen ook de zogenaamde “bezoekers buiten de deur” vermeld. 
Aangezien deze getallen voor veel interpretaties vatbaar waren, hebben we in overleg met de gemeente afgesproken deze niet meer uit te 
rekenen of te vermelden. 

4 Het aantal unieke bezoekers is in de jaren 2010 en 2011 niet berekend. 
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De vraag naar extra vrije openingsuren blijft echter bestaan, waardoor wij ons geroepen voelen de 
mogelijkheden daarvoor te blijven onderzoeken. Een aantal factoren is in de tussentijd ook 
veranderd, wat het gemakkelijker lijkt te maken aan deze wens te voldoen. Er is dankzij extra 
personeel en vooral dankzij de daardoor ontstane mogelijkheid tot inzet van ervaringsdeskundigen 
meer capaciteit binnen de vereniging, die de zogenaamde beheerscapaciteit voor deze inloopuren op 
zich kan nemen. Daarnaast zijn dankzij de veranderende indeling van de ruimtes op het kantoor meer 
mogelijkheden om de vrije inloop en de belangenbehartiging naast elkaar te laten bestaan. Vandaar 
dat wij de vrije inlooptijd vanaf 1 januari tot half 1 laten duren en de volgende openingstijden 
hanteren: 
 
10.00 uur tot 12.30 uur Vrije inloop 
12.30 uur tot 15.30 uur Alleen voor directe hulpvragen  
15.30 uur tot 16.30 uur Vrije inloop 
 
Mochten de nieuwe openingstijden toch problemen geven of juist verruimd kunnen worden, dan 
kunnen deze in de loop van het jaar weer worden aangepast. 
 
Werkzaamheden 
Een belangrijke reden dat onze leden ons weten te vinden, is de mogelijkheid om gratis te bellen of 
gebruik te maken van internet. Tijdens een bezoek kunnen veel van onze bezoekers tamelijk 
gemakkelijk hun eigen zaken afhandelen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan 
ondersteunen we graag. De MDHG wordt vertrouwd en leden vertellen anderen die ons nodig 
hebben over ons bestaan. De flyers en de aanstekers met bedrijfsinformatie zijn aardige 
communicatiemiddelen, 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 hen te helpen, in eerste instantie door bemiddeling, maar als 
het nodig is door het inzetten van een klachten- of bezwaarprocedure. 
 
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 zo veel mogelijk toe te leiden naar andere instanties. Een globale routebeschrijving 
alleen al doet wonderen om mensen efficiënt hun weg te laten bewandelen. 
 
In veel gevallen bieden we echter wel directe praktische 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 geholpen worden. Hetzelfde geldt voor mensen op een 
wachtlijst. 
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Selectie op basis van taakstellingen is een probleem in het maatschappelijk domein. 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. Dankzij een dergelijke werkwijze 
fungeren we voor de meest kwetsbare mensen als toegangspoort voor (veelal gemeentelijke) 
instanties, dikwijls ook buiten de maatschappelijke opvang. Wij zoeken uit wie in de keten 
verantwoordelijk is voor wat en treden op bij acute problemen. 

We verwijzen graag door naar het maatschappelijk werk, maar bemerken daar veel drempels die 
onze doelgroep weerhouden. In 2016 hebben we in verschillende gesprekken met het 
maatschappelijk werk van De Regenboog Groep geprobeerd deze drempels te beslechten en zijn we 
tot een aantal afspraken gekomen om deze samenwerking te verbeteren. 

Onze bezoekers hebben vaak een breed scala aan problemen, waaronder (psychische en fysieke) 
gezondheidsproblemen, acute en/of structurele financiële problemen, dreigende huisuitzetting of 
dakloosheid en justitiële problemen. Veel leden hebben moeite met aanvragen bij en 
correspondentie met financiële instanties als WPI, CJIB, verzekeringsmaatschappijen, schuldeisers en 
deurwaarders en de Belastingdienst. Klachten van leden betreffen veelal de terreinen financiën, als 
instellingenbeleid. 

De meest arbeidsintensieve vragen zijn van bezoekers die graag in zorg komen, maar daar volgens de 
desbetreffende instanties geen aanspraak op kunnen maken. In veel gevallen blijkt een dergelijke 
weigering onterecht. 

Wat we voor mensen doen, is zeer divers. We verlenen praktische ondersteuning, zoals facilitaire 
ondersteuning, gaan mee naar screenings, afspraken en zittingen, we plegen telefoontjes, schrijven 
en vertalen brieven (van ambtelijke taal naar begrijpelijke taal), we dienen klachten in, verstrekken 
informatie en bieden administratieve ondersteuning. We zijn het luisterende oor, stellen samen met 
mensen 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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Inzet ervaringsdeskundigheid 

De toename van het aantal hulpvragen wordt deels ondervangen door de inzet van 
ervaringsdeskundigen, waar we sinds eind 2014 op gestructureerde wijze gebruik van maken. De 
werkzaamheden spelen zich met name af op het terrein van individuele belangenbehartiging/ 
cliëntondersteuning, voorlichting en outreachend werken. Daarnaast worden deze vrijwilligers ook 
regelmatig ingezet voor klusjes voor de vereniging (schoonmaken, inkoop en catering, klussen, 
distributie van ons tijdschrift Spuit 11 et cetera).  

We merken dat we veel baat hebben van het werk van ervaringsdeskundigen. Zo kunnen wij meer 
mensen uit de doelgroep benaderen en gebruik maken van de kennis, netwerk en ervaring van onze 
leden. Die baten zijn overigens wederzijds. Mensen geven bijvoorbeeld aan dat zij door hun 
werkzaamheden meer toekomstperspectief, eigenwaarde en kracht ervaren. Ook de sfeer bij de 
MDHG wordt positief beïnvloed door de leden actief erbij te trekken.  

De inzet van ervaringsdeskundigen is natuurlijk niet nieuw voor de ledenvereniging MDHG: het idee 
staat aan de basis van ons bestaan. Wat in onze recente geschiedenis wel nieuw is, is dat we dat weer 
met wat meer structuur vormgeven. We bouwen daarbij voort op inzichten die bij andere 
organisaties zijn opgedaan, maar komen ook proefondervindelijk tot nieuwe methodes en afspraken. 
Een scriptie uit 2016 door een student van de Hogeschool van Amsterdam over het gebruik van 
ervaringsdeskundigen binnen de MDHG sterkt ons in onze mening dat we op de goede weg zijn. 5 

Eind 2014/begin 2015 heeft een groep van tien leden en bezoekers een door ons opgezette opleiding 
tot ervaringsdeskundige gevolgd. In de loop van 2015 is de helft van de groep stapsgewijs op 
vrijwillige basis aan de slag gegaan. We krijgen steeds meer zicht op het soort begeleiding dat nodig 
is. Wij merken bijvoorbeeld dat ervaringsdeskundigen regelmatig situaties tegenkomen waarbij 
diverse belangen spelen en waarbij er spanningsvelden kunnen ontstaan.  

Nabijheid versus afstand nemen, grenzen bewaken en hanteren, omgaan met teleurstelling, angst, 
schaamte, boosheid en vreugde zijn belangrijke onderwerpen voor de professionalisering van de inzet 
van de ervaringsdeskundigen. We werken aan gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken, 
samenwerking en conflicthantering en het belang van reflectie en introspectie. 

Dergelijke onderwerpen zijn terugkerende thema’s op de bijeenkomsten die we -naast de 
persoonlijke begeleiding- eens per maand met de ervaringsdeskundigen houden. Daaruit komen ook 
onderwerpen naar voren die meer aandacht verdienen en waarvoor extra cursussen worden 
georganiseerd.  

In 2016 vond een uitgebreide opleiding tot ervaringsdeskundige plaats in samenwerking met het 
Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB). De reacties hierop waren zeer enthousiast. Het 
ligt in de lijn der verwachting dat we in 2017 een vergelijkbare cursus organiseren, maar laten dat 
afhangen van de wensen en behoeftes van de ervaringsdeskundigen zelf. 

                                                             
5 Ervaringsdeskundigheid in de praktijk bij de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG – Lucia Oldenburg, 2016 
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Ook andere vormen van deskundigheidsbevordering maken deel uit van de gezamenlijke 
bijeenkomsten. Zo waren in 2016 Wrap trainer Karla Nijnens en Talentcoach Merel van Meerkerk 
aanwezig en ging een groot deel van de groep naar de conferentie over ervaringsdeskundigheid 
Herstel Werk(t)! 
 

 

Enkele ervaringsdeskundigen en medewerkers van de MDHG met cursusleider Harrie van Haaster 
(IGPB) bij de uitreiking van het certificaat ervaringsdeskundigheid. 

 
We hebben gemerkt dat het voor alle partijen prettig is wanneer je weet wat je van elkaar kunt 
verwachten. Daarom houden we ieder half jaar met alle ervaringsdeskundigen een 
functioneringsgesprek, waarna we besluiten de samenwerking al dan niet met een half jaar te 
verlengen. De ervaringsdeskundigen geven zelf ook aan dat zij het prettig vinden wanneer het 
ervaringsdeskundigencollectief niet als “een duiventil” fungeert en de verschillende leden zich aan 
hun werk committeren. Vandaar dat we ook slechts twee keer per jaar een zogenaamd 
instapmoment hebben. We streven naar tien tot vijftien ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. 
 
Een probleem waar we tegenaan lopen bij de inzet van ervaringsdeskundigen, is de maximale 
vergoeding die naast een (bijstands-) uitkering gegeven mag worden. Wanneer iemand deskundig en 
enthousiast blijkt te zijn, is hij of zij hierdoor slechts beperkt inzetbaar. De maximale vergoeding is wat 
hoger wanneer de MDHG een officiële aanbieder van dagbesteding zou zijn, maar daarvoor zou de 
MDHG (als zeer kleine speler) moeten aanhaken bij de jaarlijkse aanbesteding en voor dit gegeven 
extra financiën bij de gemeente moeten aanvragen. Hiervoor is echter geen specifieke noodzaak. 
Inhoudelijk (wat betreft begeleiding, het verhogen van kansen op de arbeidsmarkt etc.) menen wij 
ons echter te kunnen meten met andere aanbieders van dagbesteding. Wij hopen dan ook in gesprek 
met de gemeente hiervoor een oplossing te kunnen vinden.
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Outreachend werken 
De ervaringsdeskundigen spelen een grote rol bij het outreachend werk van de MDHG. We bezoeken 
inloophuizen, gebruikersruimtes et cetera om te horen wat er daar speelt. Een groot deel van de 
mensen die we daar bereiken zit reeds in traject, maar dat betekent nog niet dat zij de hulp 
ontvangen die nodig is. Voor veel personen lijkt het traject op een zijspoor te zijn gezet en is het feit 
dat iemand in een voorziening zit en stabiel is voor de hulpverlening afdoende. Door actief deze 
mensen op te zoeken en naar hun verhaal en wensen te luisteren, hoopt de MDHG de kussens op te 
schudden bij mensen met “slapende trajecten”. Een dergelijke stilstand is tenslotte voor niemand 
wenselijk en is een oorzaak van het gebrek aan doorstroom binnen de keten. 

Onze werkwijze hierin is:  
1. relevante partijen in het werkgebied en sleutelfiguren in beeld brengen; 
2. wekelijks tijd reserveren voor het bezoek aan verwante organisaties en vindplekken, zoals parken 

en inloopcentra; 
3. in gesprek gaan en vrijblijvend van gedachten wisselen met cliënten om zodoende eventuele 

zorgbehoeften in kaart te brengen; 
4. onbevooroordeeld en oprecht geïnteresseerd aansluiten op de leef- en ervaringswereld van de 

cliënt; 
5. een samenwerkingsrelatie met cliënten aangaan en samen zoeken naar hulpbronnen in de 

omgeving en hierdoor de draagkracht van mensen vergroten; 
6. signalen van eventuele hiaten in de M.O.-keten bundelen voor collectieve belangbehartiging. 
 
De laagdrempelige en informele manier van contactlegging vereisen een flexibele, creatieve en soms 
onorthodoxe houding en attitude. Het improvisatietalent van veel ervaringsdeskundigen kwam 
daarbij goed van pas. 
 
Wij komen ongevraagd bij mensen “binnen”, wat het noodzakelijk maakt om met contacten uiterst 
zorgvuldig om te gaan. Dit geldt niet alleen voor het omgaan met de mensen vanuit de doelgroep zelf, 
maar ook voor de medewerkers van de organisaties waar wij op bezoek komen. 
 
Het outreachend werk heeft in de loop van 2015 een steeds vastere plek binnen de organisatie 
gekregen. Voor 2017 gaan we hiermee door en breiden dat zo mogelijk uit. 
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Registratiesysteem 
Sinds 2015 kent de MDHG een betere registratie van de casussen die we voorgelegd krijgen. De 
noodzaak daarvoor nam toe met het toegenomen aantal casussen en het toegenomen aantal 
personen dat werkzaam is voor de vereniging, zowel staf als stagiaires en ervaringsdeskundigen. Was 
het in een kleine samenstelling nog mogelijk om alles in het hoofd te hebben; met meer collega's en 
meer hulpvragen is het belangrijk dat een goede overdracht kan plaatsvinden en informatie niet 
verloren gaat. 

De gespreksverslagen in word-documenten volstaan echter niet bij wat je bij een organisatie als de 
MDHG zou mogen verwachten. Daarnaast is het een goede manier om meer generieke informatie te 
verzamelen over de klachten en wensen van onze leden, wat vervolgens weer gebruikt kan worden 
binnen de collectieve belangenbehartiging. 

Na een uitgebreid vergelijkend onderzoek van verschillende systemen, is samen met de GGD een 
opzet gemaakt voor een registratiesysteem. Omdat tegelijkertijd de gemeente aangaf 
gedetailleerdere informatie over de werkzaamheden van de MDHG te willen ontvangen en over de 
wensen en mogelijkheden daaromtrent nog gesprekken liepen, kende de afronding en implementatie 
hiervan diverse vertragingen. Het registratiesysteem zal vanaf 1 januari 2017 worden gebruikt en zal 
dan ook -zonder inzage in elkaars dossiers- gebruikt worden door De Daklozenvakbond en Bureau 
Straatjurist/BADT. 
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Hoofdstuk 3  Collectieve belangenbehartiging 

Dankzij bezoekersverhalen krijgen we een goed beeld van wat er allemaal mis kan gaan en waar 
beleid, protocollen en instanties tekortschieten. Wanneer we individuele casussen met derden 
bespreken houden we altijd in gedachte dat een dergelijk probleem ook bij anderen kan spelen en 
streven we structurele verandering na. Maar bovenal brengen we onze kennis in bij gesprekken met 
bijvoorbeeld instellingen, ambtenaren en beleidsmakers en nemen we deel aan allerlei soorten 
overlegvormen, waar we voor worden uitgenodigd of onszelf uitnodigen. We bekijken 
maatschappelijke ontwikkelingen, de hiaten in de m.o.-keten en de daarbij horende plannen zoveel 
mogelijk door de ogen van onze doelgroep, bespreken die met de doelgroep zelf en voorzien die van 
relevant en opbouwend commentaar. We functioneren als doorgeefluik en vertaler richting deze 
twee vaak verschillende werelden. 

Een belangrijk onderdeel om de mening van onze achterban te horen wordt –naast de dagelijkse 
inloop- gevormd door de tweewekelijkse lunchvergaderingen op de donderdagmiddag. De lunch staat 
open voor iedereen uit de doelgroep en vormt het toneel van uitgebreide gesprekken over 
ontwikkelingen in de stad, op het gebied van druggebruik en -beleid, de maatschappelijke opvang en 
ervaringen met justitie en politie. De lunches zijn in het leven geroepen als onderdeel van de nieuwe 
opzet van het ambassadeursproject voor dak- en thuislozen, maar continueren we met eigen 
middelen sinds de subsidie hiervoor is stopgezet. 

De bijeenkomsten worden goed bezocht (door met grote regelmaat rond de vijftien personen) en de 
gesprekken verlopen over het algemeen in goede, constructieve sfeer, waarbij ook aandacht is voor 
mensen die normaliter niet snel het woord nemen. Met regelmaat nodigen we gasten uit, van wie we 
het belangrijk vinden dat ze in gesprek gaan met onze bezoekers. In de eerste helft van 2016 waren 
dat onder andere August de Loor (Adviesburo Drugs), Michael Stroebel (People 2 People), Mariska 
Hulscher (redactie televisieprogramma Pauw), Ellen van Hogen (GGD, GV Centrum), Jochem Westert 
(Bureau Straatjurist), Myra Beckers (kunstenares), Marlon Tjon en Charda Molendijk (Handhaving 
Sociaal Domein), Reinier Schippers (voorzitter Groot M.O.-overleg) en Ton Derksen 
(wetenschapsfilosoof, i.v.m. onderzoek naar onterechte veroordelingen). De aanwezigheid van gasten 
wordt zowel door de deelnemers als de gasten als zeer waardevol ervaren. 

Minstens zo belangrijk tijdens deze lunches is het bespreken van onderwerpen waarover de MDHG 
zich uitspreekt. Met regelmaat worden er daarom bewust geen gasten uitgenodigd en wordt er 
gesproken over (beleidsmatig) actuele onderwerpen. Ook over interne MDHG-aangelegenheden is de 
lunch een goed moment om de mening van de leden te horen. 
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Het aantal overleggen waarvoor de MDHG wordt uitgenodigd is groter dan het aantal dat überhaupt 
fysiek mogelijk is. Er vinden -mede als gevolg van de decentralisaties- grote veranderingen plaats 
binnen de maatschappelijke opvang en de MDHG wordt gemakkelijk als gesprekspartner gevonden. 
Voorbeelden van overleggen waar we in 2015 aan deelnamen zijn onder andere 6: 

- Overlegvormen met cliënten en cliëntenorganisaties: Algemene ledenvergadering, 
Bestuursvergaderingen, Groot M.O-overleg, Overleg Straatvangnet, COMO G4, WMO 
Ambassadeurs presentatie, bezoekersoverleg Winteropvang, overleg met Cliëntenbelang. 
 

- Overlegvormen met Gemeente en gemeenteraad: Inspreken gemeenteraad, Overleggen met 
OJZ (o.a. over toegang MO, PvA3 MO en begeleid wonen, Maatschappelijk Werk en 
uitbreiding nachtopvang), WPI Bijzondere Doelgroepenoverleg, Overleggen over de 
winteropvang, overleggen m.b.t. onderzoek straatvangnet, overleg met coördinator 
Veiligheid bij stadsdeel Centrum, Overleggen met Wethouder Vliegenthart (WPI), direct 
overleg WPI-ambtenaren, Kapstokoverleg Rotterdam, overleggen met de Ombudsman, 
bijeenkomst over ‘Cliënten Maatschappelijke Opvang - Beschermd Wonen op een passende 
plek’, Begeleidingscommissie onderzoek “zelfsturing in de dagbesteding”, diverse overleggen 
m.b.t. het Plan Vriendschappelijke Opvang, Begeleidingsgroep Dichtersbuurt. 
 

- Overlegvormen en contacten met instellingen: overleggen met politie, 
Regiobindingonderzoek Trimbos, overleggen met De Regenboog, Signaleringsoverleg, overleg 
Streetcornerwork, overleg Leger des Heils, diverse organisaties voor maatschappelijk werk. 

 
- Overlegvormen drugsbeleid: vergaderingen Stichting Drugsbeleid, Symposium Stichting 

Drugsbeleid, Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, FADO, bijeenkomsten 
Zorgstandaard Alcohol- en/of Opiaatverslaving, GraceGlass ‘Smoke Out’ Weekender 2015 
Radion, overleggen Adviesburo Drugs 

 
- Symposia en netwerkbijeenkomsten: Bijeenkomst Arkin over Herstel en Burgerschap, 

Nieuwjaarsreceptie HVO Querido, Symposium Drugspastoraat, PACT voor Amsterdam, Feestje 
Straatconsultaat 20 jaar Den Haag, Participatiemarkt, Conference Versterken 
cliëntparticipatie in de dagbesteding, Symposium Cliëntenraad Arkin, themabijeenkomst over 
regelen van financiën bij schulden te Rotterdam 

 

                                                             
6 De MDHG schuift daar aan waar we denken de belangen van onze leden te kunnen behartigen. Dat verschilt 

uiteraard per jaar. In dit overzicht hebben we voorbeelden genoemd van overleggen in 2015, omdat we over 
dat jaar het meest recente complete overzicht hebben en er op deze wijze een beeld gevormd kan worden 
van overleggen waar de MDHG aan deelneemt. 
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Kapstokoverleg 
In 2016 hebben we -in navolging van Rotterdam-  voor het eerst het zogenaamde kapstokoverleg 
georganiseerd, met als doel gemeenteraadsleden rechtstreeks te laten informeren door dak- en 
thuislozen over de gebieden waar zij mee te maken hebben: met name op het gebied van 
ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang, op het gebied van werk en inkomen en eventueel 
justitie/veiligheid. De organisatie was in handen van de MDHG en de Amsterdamse fractie van 
GroenLinks. 

Het eerste kapstokoverleg (het tweede is op het moment van schrijven nog niet geweest) kon 
succesvol worden genoemd. Er waren zowel veel dak- en thuislozen met actuele problematiek, 
belangenbehartigers als gemeenteraadsleden: een grote meerderheid van alle politieke partijen was 
vertegenwoordigd. De agenda werd ter plekke opgesteld, maar was voorbereid in gesprekken met het 
Straatvangnet, het Groot M.O.-overleg en gemeenteraadsleden. De discussie was levendig, doch 
gestructureerd en gemeenteraadsleden lieten ook na afloop merken werk te maken van punten die 
werden ingebracht. 

Tijdens het Kapstokoverleg werd de wens uitgesproken dit overleg eens in het half jaar te laten 
plaatsvinden, waaraan de MDHG gehoor zal geven. 

 

Kapstokoverleg van 21 januari 2016: gemeenteraadsleden in gesprek met dak- en thuislozen en 
belangenbehartigers 
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Overleg wethouder Vliegenthart (WPI) 

Een vergelijkbare bijeenkomst is het overleg in de Stopera met wethouder Vliegenthart van WPI, 
georganiseerd door de MDHG en De Daklozenvakbond. Met één editie in 2015 en twee in 2016 is dit 
overleg vast onderdeel geworden om de wethouder te voeden met rechtstreekse signalen vanuit de 
doelgroep. Ook deze bijeenkomsten worden goed bezocht en leiden tot goede discussies. Naast dak- 
en thuislozen, belangenbehartigers en de wethouder, worden de bijeenkomsten -als toehoorders- 
goed bezocht door gemeenteambtenaren. Ook dit overleg staat voor 2017 twee maal in de planning. 

 

Wethouder Vliegenthart (WPI) reageert op de inbreng van een van de insprekers. 

Bijeenkomst wethouder Van der Burg (OJZ) 

In navolging van de bijeenkomsten met wethouder Vliegenthart willen we in 2017 ook een dergelijke 
bijeenkomst organiseren met wethouder Van der Burg. Afhankelijk van het resultaat zou ook dit 
overleg meerdere keren herhaald kunnen worden. 
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Prioritering van onderwerpen 

Op geen enkel onderwerp dat wij belangrijk vinden voor onze achterban zullen wij het nalaten om 
onze ideeën daarover te verkondigen. We merken echter dat het verstandig is enkele onderwerpen te 
prioriteren7. Daadwerkelijke verandering van grote zaken die ons aan het hart gaan, kosten immers 
veel tijd en overredingskracht. 

Waar nodig doen we extra onderzoek, schrijven we plannen, beleggen we vergaderingen of lobbyen 
we binnen netwerken en stakeholders. Enkele onderwerpen waar wij ons in 2017 wederom sterk 
voor zullen inzetten zijn: 

Directe hulp zonder onnodige wachttijd 

Wie zich “met de handen omhoog” bij de overheid meldt omdat ie er zelf niet meer uit komt, wil dat 
er direct hulp wordt geboden. De eerste weken dat iemand dakloos is zijn vaak cruciaal, met vrijwel 
onherstelbare schade wanneer dat niet gebeurt. Toch ervaart men de eerste contacten met diezelfde 
overheid en hulpverlening vaak als eindeloos eenrichtingsverkeer van informatie vanuit de cliënt zelf, 
waarbij het de overheid vooral te doen lijkt om te controleren of iemand geen misbruik maakt van 
door de overheid gefinancierde diensten. Een dergelijke benadering heeft behalve negatieve 
gevolgen voor de cliënt zelf, ook een zeer negatieve invloed op de wijze waarop cliënten de zorg 
benaderen. Een meer dienstverlenende houding richting nieuwe daklozen (“Waar kunnen we u nu bij 
helpen?”) kan op beide vlakken veel werk schelen. Een aanpak waarbij cliënten een heel traject 
krijgen aangeboden is op zichzelf mooi, maar niet wanneer dat inhoudt dat er eerst een lange 
wachtlijst is voordat er daadwerkelijk iets gebeurt. De nieuwe opzet van de Centrale Toegang 
Maatschappelijke Opvang biedt mogelijkheden om onze ideeën hieromtrent vorm te geven. 

Daarnaast zien we dat ook binnen de hulpverlening vaak een te afwachtende houding wordt 
aangenomen, waardoor menselijke problemen niet voor het voetlicht komen of er onvoldoende mee 
wordt gedaan. Nachtopvang, inloophuizen en andere plekken waar de doelgroep komt kunnen als 
vindplekken worden beschouwd en van de maatschappelijke opvang mag verwacht worden dat zij 
daarin een actieve houding aannemen. Met ons outreachend werk merken wij dat gemakkelijk 
benaderbare mensen met op zichzelf vrij eenvoudige hulpvragen diep in de problemen verkeren 
omdat het hen niet lukt de juiste hulp te vinden. Behalve dat de MDHG met het outreachend werk 
zelf probeert dit probleem op te lossen, willen we daar een bewustwording van creëren en zorgen dat 
ook dit binnen de gehele sector vanzelfsprekender wordt. 

Passende hulp zonder uitsluiting 

Criteria om in aanmerking te komen voor de maatschappelijke opvang worden nu nog te vaak als 
uitsluitingscriteria gebruikt, zonder dat er goed wordt gekeken of er wel een goed alternatief 
beschikbaar is. De zogenaamde regels met betrekking tot “binding met de stad Amsterdam” worden -
ondanks de aanpassing van de criteria hieromtrent- nog steeds niet goed toegepast. De wettelijke 

                                                             
7 We proberen in alles te voorkomen dat de MDHG een bureaucratische organisatie wordt en slagvaardig te 

blijven. Het aangeven van prioriteiten qua onderwerpen is dan ook per definitie onder voorbehoud. 
Wanneer in de loop van 2017 zich onderwerpen voordoen die we belangrijker vinden, zullen we het niet 
nalaten onze prioriteiten elders te leggen. 
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verplichting van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang is niet geborgd door de 
wijze waarop hiermee om wordt gegaan en het doel om vast te stellen in welke regio iemand de 
beste kans van slagen heeft op herstel wordt te vaak niet als uitgangspunt genomen. We blijven dit 
nauwlettend volgen en helpen mensen die volgens hen onterecht op binding zijn afgewezen. 

Bovendien is de scheidslijn tussen wel of niet voldoen aan de zogenaamde OGGZ-criteria (een ander 
criterium om toegelaten te worden tot de maatschappelijke opvang) arbitrair en te zwart/wit. De 
hulp aan mensen die niet aan de OGGZ-criteria voldoen is zeer beperkt: het zou immers om mensen 
gaan die geacht worden zelf hun problemen op te kunnen lossen. We merken dat dit voor een grote 
groep een te simplistische voorstelling van zaken is en dat vaak meer hulp nodig is dan geboden 
wordt. We denken ook in 2017 graag mee hoe dit verwezenlijkt kan worden, zonder dat de 
maatschappelijke opvang een toestroom van mensen hoeft te verwachten waarvoor de m.o. eigenlijk 
niet bedoeld is. 

Zeggenschap over het eigen traject 

Wanneer mensen een of meerdere hulpvragen hebben, wil dat nog niet zeggen dat zij zelf niet meer 
kunnen nadenken of geen recht op zelfbeschikking meer hebben. Zeggenschap over het eigen traject 
is echter niet alleen principieel een belangrijk uitgangspunt: het is bewezen effectiever wanneer dit 
gebeurt. We zien veel in een meer onafhankelijke positie van de trajecthouder om dit te 
verwezenlijken. In de Spuit 11 van winter 2015/2016 hebben wij hier een artikel met onze 
argumenten daarvoor gepubliceerd 8, waarna we bemerkten dat deze gedachten door veel spelers in 
het veld gedeeld werden. In 2017 hopen we met een pilot die ideeën praktische vorm te geven en de 
haalbaarheid ervan aan te kunnen tonen. 

Winteropvang 

De MDHG was nauw betrokken bij de cliënteninbreng van de winteropvang in de winter van 
2015/2016 en zal dat ook bij de winteropvang in de winter van 2016/2017 zijn. Samen met de 
Daklozenvakbond en enkele onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers organiseerden we 
bezoekersbijeenkomsten waarbij klachten, problemen en suggesties naar voren kwamen. De eerste 
ervaringen hiervan waren positief. En hoewel we veel klachten en problemen rondom de 
winteropvang ontvingen, is de reactie vanuit de organiserende partijen hierop positief te noemen. 

Afhankelijk van de realisatie van extra reguliere nachtopvang, zal er in de winter van 2017/2018 geen 
winteropvang meer plaatsvinden en zal er slechts de zeer beperkte vorm van winterkoudeopvang 
zijn. We hebben daar grote bedenkingen bij, vooral omdat we bang zijn dat de uitspraak van de 
wethouder dat “in Amsterdam niemand tegen zijn zin buiten hoeft te slapen” niet houdbaar zal 
blijken te zijn. Voordat deze situatie zich voordoet willen we de plannen dusdanig getoetst hebben 
dat regels nog voor de winterperiode eventueel aangepast kunnen worden.

                                                             
8 Zie het artikel over onafhankelijke trajecthouders in de Spuit 11 van winter 2015/2016 op 

http://www.mdhg.nl/publicaties/SPUIT11-WINTER-2015-webs.pdf 

http://www.mdhg.nl/publicaties/SPUIT11-WINTER-2015-webs.pdf
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Overige activiteiten 

De collectieve belangenbehartiging uit zich ook in andere activiteiten van de MDHG: 

Spuit 11: Het tijdschrift van en voor de MDHG-leden en voor iedereen die werkzaam in het veld is. In 
het tijdschrift is aandacht voor de visie van de MDHG op het beleid voor de doelgroep, de 
werkzaamheden van het ambassadeursproject en het leven van de leden. 

Schrijfclub BaseMail: Elke week schrijven vrienden en bekenden uit de scene kaarten naar 
gedetineerde druggebruikers in binnen- en buitenland, naar bewoners van de kliniek voor Duurzaam 
Verblijf te Beilen en naar mensen in de afkickkliniek.  

Daklozendag: De Daklozendag is inmiddels een traditie geworden en buitengewoon populair onder 
onze leden. De dag wordt ook in 2017 weer georganiseerd in samenwerking met in ieder geval de 
Protestantse Diaconie en BADT/Bureau Straatjurist. De dag biedt een informatie- en kledingmarkt, 
muziek, kunstactiviteiten, eten, spelletjes, schminken en ontspanning. Daarnaast kunnen gasten een 
debat bijwonen waaraan lokale ambtenaren en hulpverleners deelnemen. Doelstellingen van de 
daklozendag zijn:  1) ontmoeting tussen Amsterdammers met en zonder dak; 2) ontspanning, 
participatie en aansluiting van dakloze Amsterdammers en 3) uitwisselen van informatie en ideeën. 

 

Daklozendag 2016 

Facebook: Mede dankzij de komst van smartphones voor de medewerkers van de MDHG, wordt het 
Facebookaccount van de MDHG het laatste jaar een stuk intensiever gebruikt. We plaatsen 
opmerkelijke posts en filmpjes over dak- en thuisloosheid en drugsbeleid en merken een toename 
van het aantal virtuele vrienden, iets wat ons weer stimuleert actiever te zijn op sociale media. 



20 

Exposities: Op de panelen voor de ramen van het kantoor van de MDHG wisselen het hele jaar door 
exposities elkaar af, waarbij de doelstellingen van de vereniging centraal staan. 

 

Een persoonlijk verhaal over verlies tijdens International Remembrance Day 2016 

International Remembrance Day: In samenwerking met het Drugspastoraat organiseren we sinds zes 
jaar in Nederland International Drug Users Remembrance Day. Veel landen zoals Duitsland, Australië, 
Denemarken, Zweden, Canada en Groot Brittannië vieren deze jaarlijkse herdenkingsdag mee. Met 
persoonlijke toespraken van nabestaanden, gedichten van lotgenoten, muziek en toespraken wordt er 
aandacht besteed aan degene die overleden zijn aan drugs- en drankgebruik en door stigma en 
beleidsmaatregelen die er voor zorgen dat vele harddrugsgebruikers in een marginale levensstijl 
belanden. De bijeenkomst wordt door de aanwezigen altijd zeer gewaardeerd. Er is een duidelijke 
behoefte om tijdens een dienst met een dergelijk thema stil te staan bij de veelal meerdere personen 
die men persoonlijk heeft gekend. 

Vrouwenavond: Een speciale avond voor onze vrouwelijke druggebruikers, op hun eigen verzoek en 
door henzelf georganiseerd, was in 2016 een succes en zal in 2017 twee of drie keer worden 
herhaald. 
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Hoofdstuk 4 Drugs uit het strafrecht 

De MDHG pleit er voor om drugs uit het strafrecht te halen, een doelstelling die door de leden als 
zeer essentieel voor haar positieverbetering wordt gezien. De doelstelling is een vorm van collectieve 
belangenbehartiging, aangezien de MDHG er van overtuigd is dat de situatie van haar leden 
aanzienlijk zal verbeteren wanneer drugs gelegaliseerd (en daarmee beter gereguleerd) zijn. 
Decriminalisering leidt tot een menselijker drugsbeleid, waarbij vervolging en opsluiting niet langer 
centraal staan. 

 

MDHG-directeur Dennis Lahey met oud premier Dries van Agt op het podium van Cannabis 
Bevrijdingsdag 2016. Van Agt kan gezien worden als de architect van het huidige Nederlandse 
drugsbeleid, waarover hij zegt dat hij altijd gehoopt had dat het de deur zou openen naar verdere 
legalisatie. 

In 2016 heeft een speciale zitting van de Verenigde Naties plaatsgevonden, die in zijn geheel geweid 
was aan de drugsproblematiek (UNGASS 2016). Optimisten hoopten op nieuwe verdragen rondom 
het drugsbeleid, maar moesten genoegen nemen met een hernieuwde interpretatie van de 
bestaande verdragen, waarbij gesteld werd dat er voor individuele landen veel meer ruimte voor een 
eigen beleid bestaat dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Zo bezien opent dit de deur naar meer 
(experimenten met) legalisering van verschillende soorten drugs. 
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Beleidsbeïnvloeding op dit dossier doet de MDHG voornamelijk via Stichting Drugsbeleid9, waar een 
van de bestuursleden zitting in het bestuur heeft en de directeur als adviseur van het bestuur bij de 
reguliere gang van zaken bij het bestuur betrokken is. Voor 2017 wil de stichting een model 
ontwikkelen voor de legalisering van NPS’en (new psychoactive substances) en designerdrugs, 
waarvoor het onder andere een symposium wil organiseren. Ook een vergelijkend onderzoek naar 
heroïneverstrekking in de verschillende Nederlandse steden is lopende. 

Internationaal is er veel belangstelling voor het Nederlandse drugsbeleid, dat van Amsterdam in het 
bijzonder, en de rol van de MDHG daarin. Met regelmaat ontvangen wij beleidsmakers, medewerkers 
van zorginstellingen en druggebruikersorganisaties uit heel de wereld om kennis te nemen van de 
wijze waarop dit alles functioneert. De visie van de MDHG wordt vrijwel altijd als zeer waardevol 
beoordeeld. 

Dergelijke voorlichtingen verzorgt de MDHG ook aan onder andere scholieren, studenten (met name 
aan studenten in de zorg en maatschappelijke opvang) en werknemers in het werkveld.  De 
voorlichtingen worden veelal gezamenlijk gedaan door medewerkers en leden van de MDHG en 
bestaan naast onze visie op het drugsbeleid uit persoonlijke verhalen van leden. 

We hebben een aantal opleidingen waar een voorlichting door de MDHG tot het standaard 
lesprogramma hoort, waarmee we jaarlijks zo’n 500 studenten en leerlingen bereiken. Daarnaast 
houden we op de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam University College gastcolleges over 
drugsbeleid, waarna de circa 200 studenten ook ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein 
bezoeken. 

Een dergelijk programma, bestaande uit een college en een voorlichting door onze leden, houden we 
steeds vaker voor buitenlandse studenten op studiereis. Voor enkele organisatoren van universitaire 
studiereizen vanuit de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en België is dit een terugkerend 
programma-onderdeel. Ook vanuit een Noorwegen lijkt in 2016 een dergelijk contact te zijn ontstaan. 

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam bezoeken aan het begin van de minor “Drugs in 
Amsterdam” de MDHG voor een voorlichting door onze leden. 

De MDHG is door de aard van de vereniging een (over het algemeen als succesvol beoordeeld) harm 
reduction project 10. 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 huisvesting daar een negatief effect op kunnen hebben. Hoewel daar niet onze focus op 
ligt, biedt de MDHG tevens met regelmaat de gelegenheid voor voorlichtingsprojecten. Daarnaast 
biedt de MDHG harm reduction organisaties die de doelgroep druggebruikers willen bereiken de 
mogelijkheid om in contact met hen te treden. Bij de MDHG vinden met grote regelmaat interviews 

                                                             
9 Voor meer informatie over standpunten van Stichting Drugsbeleid, alsmede de samenstelling van het 

bestuur en de Raad van Advies, zie www.drugsbeleid.nl 

10  Harm reduction is het nastreven van een daling van aan drugs gerelateerde schade, waarbij 
het succes van de aanpak niet noodzakelijk afhangt van een daling van het druggebruik.
 

http://www.drugsbeleid.nl
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plaats door onderzoekers, media en organisaties die bijvoorbeeld hun voorlichtingsmateriaal willen 
testen. 

De MDHG signaleert trends in druggebruik en speelt een rol in het waarschuwen van druggebruikers 
indien er drugs van slechte kwaliteit in omloop zijn. 

Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening. MAP-NL biedt door 
middel van gratis verzonden artikelen over drugs en drugsbeleid aan ruim 200 abonnees inzicht in de 
wijze waarop de media verslag doet over het drugsbeleid. De ontvangers zijn veelal professioneel 
geïnteresseerd. De berichten kunnen direct, of verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests 
ontvangen worden (circa 7 tot 13 berichten per keer). Per jaar verschijnen ongeveer 100 MAP NL-
Digests. 11 

Het kantoor van de MDHG wordt gebruikt door Stichting Legalize!, Stichting OPEN, het Verbond voor 
Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en Stichting Drugsbeleid. De MDHG is lid van Encod 
(European Coalition for Just and Effective Drug Policies) en mengt zich van tijd tot tijd in discussies 
van de coalitie. 

                                                             
11  Aanmelden voor de MAP NL kan via een mailtje naar info@mdhg.nl met als onderwerp: 
“Subscribe MAP NL:  of “Subscribe MAP NL-Digests”.
 

mailto:info@mdhg.nl
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Hoofdstuk 5  Personeel en bezetting 

Het bestuur van de MDHG bestaat uit: 

Ineke Baas- Voorzitter 

Victor dos Santos – Secretaris 

Willemijn Los – Penningmeester  

Giel van Brussel – Lid 

Els Dijks - Lid 

Marko de Haan – Lid 

Henk Wooldrik – Lid 

Dirk Korf- Lid 

Eva Timisela – Lid 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2016 zal Henk Wooldrik worden 
voorgedragen om de functie van penningmeester op zich te nemen. 

 

De formatie van de MDHG voor 2017 zal bestaan uit: 

Directeur (32 uur/week) 

Beleidsmedewerker (32 uur/week) 

Medewerker individuele en collectieve belangenbehartiging (32 uur/per week) 

Beheerder/coördinator inloop (36 uur/week, via Re-integratiebedrijf Amsterdam)  

10 tot 15 ervaringsdeskundigen 

Daarnaast heeft de MDHG vrijwel altijd twee stagiaires (32 uur per week) 


