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De MDHG bestond in 2017 officieel 40 jaar. 

 

Verantwoording 

Een deel van de teksten in dit beleidsplan is waar mogelijk delen overgenomen uit het jaarverslag 

2016 en het beleidsplan 2017. Het gaat daarbij om uitleg van begrippen die voor de minder 

ingevoerde lezer nadere verklaring nodig hebben en zaken die bij de vereniging onveranderd zijn 

gebleven, met name de omschrijving van onze werkzaamheden. Waar gepast, is deze informatie 

geactualiseerd. 
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Voorwoord 
In 2017 vierde de MDHG haar 40-jarig bestaan met een informele borrel voor de leden en een 

uitgebreid symposium over de toekomst van de vereniging. Dit symposium moet op het moment van 

schrijven nog gehouden worden, maar duidelijk is al wel dat we ons in 2018 bezig zullen houden met 

de uitwerking van de resultaten daarvan. De centrale vragen zijn dan ook niet de kleinste, zoals “Voor 

wie zijn we er?”, “Welke diensten bieden wij?” en “Op welke onderwerpen moeten wij onze stem 

laten horen?” 

Terugblikkend op wat we de afgelopen 40 jaar hebben bereikt is er om te beginnen reden om trots te 

zijn op het feit dat de MDHG überhaupt ontstond. Als eerste ‘junkiebond’ ter wereld, die 

druggebruikers een stem gaf. We pionierden in het internationale harm reduction-beleid en kwamen 

met revolutionaire ideeën als de spuitenruil, bepleitten en bepleiten normalisering van problematiek 

rond druggebruik en signaleren allerhande problemen in de hulpverlening, waar we vervolgens 

oplossingen voor aandragen. 

Want wellicht is dat wel de grootste verdienste van de MDHG: het inzicht verspreiden dat je 

problematisch druggebruik op eenzelfde manier moet benaderen als andere problemen waar 

mensen tegenaan kunnen lopen. En dat het oplossen van die andere problemen, ook een positief 

effect kan hebben op problematisch druggebruik. Druggebruik is tegenwoordig (enigszins 

optimistisch gesteld) gewoon een van de leefgebieden waarmee de zelfredzaamheid van iemand 

wordt vastgesteld en niet direct een algehele diskwalificatie door de maatschappij. Hoewel de 

morele veroordeling nog steeds herstel in de weg staat en de strafbaarheid van drugs nog steeds 

onnodig en a-productief werkt, is dit wel een verschuiving waar onze vereniging al die tijd voor heeft 

gestreden. 

Dergelijke verschuivingen zien we in de hele geschiedenis van de MDHG. Niet voor niets noemde de 

Canon Cliëntenbeweging GGZ ons vorig jaar in een venster over onze vereniging een “kraamkamer”. 

Onze overtuiging dat de maatschappelijke opvang het beste functioneert wanneer je de positie van 

burgers versterkt heeft recentelijk z’n beslag gekregen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

waar gratis toegankelijke en onafhankelijke cliëntondersteuning als een verplichting richting de 

gemeentes is opgenomen. Dat gegeven dient naar onze mening niet zozeer als verplichting te 

worden beleefd, maar vooral als een kans om de maatschappelijke opvang effectiever te maken. 

Omdat er in Amsterdam eigenlijk slechts drie organisaties zijn die deze onafhankelijke 

cliëntondersteuning aan dak- en thuislozen weten te bieden (BADT/Bureau straatjurist, de 

Daklozenvakbond en de MDHG) maken wij ons op om hier, op een grotere schaal, invulling aan te 

kunnen geven. Dat doen we zorgvuldig, door de leden hierin mee te nemen, te kijken hoe we 

toegankelijk kunnen zijn voor alle dak- en thuislozen en hoe we daarin kunnen samenwerken met de 

andere partijen. Een in een gemeenteraad aangenomen motie voor extra gelden voor 

cliëntondersteuning bieden ons de kans dit in 2018 en 2019 verder te ontwikkelen.  

 

Dennis Lahey 
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 
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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 2018. 

 

 

 

MDHG-oprichter August de Loor spreekt leden en medewerkers van de MDHG toe tijdens de borrel op 2 mei 2017: 
precies 40 jaar nadat hij de oprichtingsacte mede had ondertekend. 
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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. Het pand is geen inloophuis, maar op 

werkdagen tussen 10.00 en 12.30 uur en 15.30 en 16.30 uur is iedereen welkom om er als zodanig 

gebruik van te maken. Tussen 12.30 en 15.30 uur is de MDHG geopend voor mensen met een directe 

hulpvraag of op afspraak. Er is koffie in diverse varianten, thee en chocolademelk; het is er warm en 

droog als het buiten koud of nat is; er zijn stoelen waarop je niet weg wordt gekeken en gezelschap 

voor wie zin heeft in een gesprek. We proberen voor wie zelf zijn zaakjes wil regelen een gefaciliteerd 

kantoor te zijn waar je niet gehinderd wordt door de kleine obstakels die vrijwel bezitlozen daarbij 

vaak ondervinden. Voor wie niets heeft, kan een kleine taak gemakkelijk een groot project worden. 

Men is daarom vrij om gebruik te maken van de telefoon, de fax, computers met internet, printer en 

scanner, en stellen zonder problemen enveloppen, plakband, scharen of een postzegel beschikbaar 

voor wie dat nodig heeft. Voor alle merken mobiele telefoon hebben we opladers liggen. Dankzij een 

nieuw contract met onze internetprovider bieden we vanaf 2018 ook eindelijk de mogelijkheid om 

gratis gebruik te maken van een openbare WIFI-verbinding. 

In veel gevallen komt er geen medewerker van de MDHG aan de hulpvraag te pas en informeren of 

helpen de leden elkaar. Het gegeven dat de MDHG een belangenvereniging is en geen regulier 

inloophuis, normaliseert gesprekken over persoonlijke problematiek in een subcultuur waar 

geslotenheid anders veelal het devies is. De gezamenlijke kennis van de sociale kaart is onder onze 

leden groot en de bereidheid elkaar te helpen nadrukkelijk aanwezig. Wanneer dit niet toereikend 

blijkt te zijn, zijn het dikwijls de leden zelf die nieuwkomers naar medewerkers geleiden voor verdere 

hulp. 

Het open deurbeleid stelt mensen in staat eerst kennis te maken met de organisatie voordat zij 

besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen vanwege een hulpvraag. Hoe complexer en 

persoonlijker de problematiek, hoe moeilijker het vaak is om de stap te zetten daar met anderen aan 

te gaan werken. Weten met wie je dat gaat doen en ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen 

die stap verkleinen. 

Andersom stelt het de medewerkers in staat om ongedwongen met mensen in gesprek te raken en 

wellicht te constateren dat er problemen spelen waarvan de bezoeker geen idee had dat daar 

oplossingen voor te vinden zijn (of althans niet in de vorm die voor de bezoeker bereikbaar of 

gewenst is). Dit geldt niet alleen voor nieuwe bezoekers. De inloopfunctie stelt medewerkers tevens 

in staat om op te merken wanneer iemands situatie verslechtert en er misschien meer aan de hand is 

dan waarover de persoon in kwestie ongevraagd wil beginnen. Net zoals het de mogelijkheid biedt 

om iemand met een ingewikkelde hulpvraag van dichtbij te blijven monitoren en te ondersteunen, 

en daadwerkelijk mee te leven in dat proces. Bij iemand die optimistisch en vol goede voornemens 

een gesprek met je heeft beëindigd, kan het van groot belang zijn om de volgende dag nog een keer 

te zien hoe iemands stemming is. 

Waarbij overigens ook best opgemerkt mag worden dat na een moeilijk gesprek of grote persoonlijke 

stappen gezamenlijk nog even een sigaretje roken of een bakje koffie drinken, het gevoel versterkt 

dat je in gezamenlijkheid aan iets werkt. 
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Niet alleen voor leden en medewerkers van de MDHG is deze open inloopfunctie handig: we bieden 

ook medewerkers van andere organisaties de mogelijkheid om met mensen af te spreken. Met 

regelmaat zijn er afspraken in ons kantoor tussen cliënten van de maatschappelijke opvang en 

bijvoorbeeld Veldwerk Amsterdam, dokter Co van Melle of zelfs verschillende hulpverlenende 

organisaties die wel over een eigen pand beschikken, maar waar de cliënt niet gemakkelijk heen gaat. 

Andere organisaties gebruiken de MDHG tevens met regelmaat als tussenpersoon voor cliënten die 

zij niet (telefonisch) weten te bereiken, en vragen ons bijvoorbeeld door te geven dat zij op zoek zijn 

naar bepaalde mensen. 

De inloopvoorziening op ons kantoor voorziet op zichzelf ook aan een sterke behoefte bij onze leden 

dankzij het unieke karakter van de vereniging. Het zorgt er tevens voor dat we gemakkelijk signalen 

oppikken van zaken die bij onze achterban leven -ook als deze zich niet laten vertalen in individuele 

belangenbehartiging- en van belang zijn in het kader van onze collectieve belangenbehartiging. De 

leden stellen een groot vertrouwen in ons, zodat wij vaak wat meer horen dan andere instellingen. 

Dat vertrouwen zorgt ook voor de aanwas van nieuwe leden. Onze flyers en 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 ze te helpen, in eerste instantie door bemiddeling, maar als 

het nodig is door het inzetten van een klachtenprocedure. 

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 de eigen rechten en het maatschappelijk veld. We ontwaren de problemen en proberen 

die op te delen tot overzichtelijke proporties en samen te brengen in een stappenplan. We leiden de 

mensen naar andere instanties die passende hulp kunnen bieden en begeleiden hen in de weg daar 

naar toe. 

We geloven dat de hulpverlening efficiënter is wanneer de hulpvragen van de cliënt en de door hem 

of haar gewenste oplossingen centraal staan. Dit wordt telkenmale bevestigd door wetenschappelijk 

onderzoek. We erkennen tegelijkertijd dat de samenleving voor velen eigenlijk veel te ingewikkeld is 

om die wegen zelfstandig te bewandelen. De MDHG wil het maatje zijn dat mensen helpt die wegen 

te vinden langs de diverse instanties en particulieren die binnen en buiten Amsterdam bereid zijn 

hen te helpen. 

In veel gevallen bieden we echter wel directe, concrete 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 worden geholpen. Veel leden begeven zich (vaak langere tijd) op 

de smalle grens tussen zelfredzaamheid en problematische situaties, waarbij ons maatschappelijk 

werk een manier is om aan de goede kant te blijven en te kunnen signaleren wanneer dit niet het 

geval is. 

Ook voor mensen die nog bezig zijn in te stromen in de maatschappelijk opvang geldt dat ons 

maatschappelijk werk soms direct nodig is. Hoewel er het afgelopen jaar verbeteringen te bespeuren 
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zijn in de systematiek om de instroomtijd te versnellen, is het een periode waarin met concrete 

acties grotere problemen vermeden kunnen worden. 

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 andere organisaties kan worden geboden. We zijn geen maatschappelijk werk, maar 

zorgen er wel voor dat mensen met een vraag naar maatschappelijk werk geholpen worden. Dat mag 

cliëntondersteuning heten, maar net zo goed belangenbehartiging. 

We plegen telefoontjes, schrijven en vertalen brieven (van ambtelijke taal naar begrijpelijke taal), 

gaan mee naar screenings, afspraken en zittingen, we dienen klachten in, verstrekken informatie en 

bieden administratieve ondersteuning. We zijn het luisterend oor, verhelderen de hulpvragen, stellen 

een plan van aanpak op, proberen schuldhulpverlening op te starten als er nog een wachtlijst is, 

verwijzen door, melden aan en bemiddelen. 

We doen onze werkzaamheden op deze wijze omdat we er van overtuigd zijn dat het effectief is en 

pleiten er daarom voor dat deze werkwijze door anderen wordt overgenomen. Dat doen we onder 

andere door veel in gesprek te gaan met medewerkers van andere organisaties, waarbij we merken 

dat er veel belangstelling is voor onze manier van werken. 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat onze manier van werken meer is dan een methode, een 

taakopvatting of een verzameling van vaardigheden. De wijze waarop wij opereren komt ook voort 

uit meer ongrijpbare zaken zoals de structuur van onze vereniging, onze geschiedenis, onze 

basiswaarden en de mentaliteit van mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen. Dat maakt het een 

stuk moeilijker deze expertise over te dragen aan derden. 

De transitie “naar de wijk” (Het koersbesluit MO/BW 2016-2020: Thuis in de wijk) kent zeker mooie 

punten voor Amsterdam als geheel, maar het is de vraag of dit wel voor alle inwoners de juiste weg 

is. We denken dat de MDHG specifieke doelgroepen bedient die in de nieuwe situatie niet goed 

geholpen gaan worden en ontvangen ook signalen vanuit de wijkteams die dezelfde zorgen uiten. 

Ook omdat dit een onevenredige belasting voor de voorzieningen in de wijk kan gaan vormen. Daar 

wordt geen van de partijen beter van. 

We zien de voordelen van een grotere rol voor cliëntondersteuning, met name -maar zeker niet 

exclusief- aan de voorkant van de keten van de maatschappelijke opvang. Door vraagverheldering en 

informatieverstrekking kunnen hulpvragen beter worden geformuleerd en geïnterpreteerd, en 

worden trajectplannen efficiënter. 

Het is een logische stap deze vorm van cliëntondersteuning een vastere plek te geven in het 

stroomschema waarmee de samenhang in de hulpverlening en de maatschappelijke opvang in kaart 

is gebracht. Onafhankelijke cliëntondersteuning is sinds de nieuwe Wmo immers een recht voor alle 

cliënten. Dit zal er waarschijnlijk wel voor zorgen dat de vraag naar cliëntondersteuning, en daarmee 

naar de diensten van organisaties die dit bieden, zal toenemen. Wat betreft dak- en thuislozen zijn er 

in Amsterdam slechts drie organisaties die dit adequaat weten te bieden: de MDHG, de 

Daklozenvakbond en BADT/Bureau straatjurist. 
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Dankzij een in de gemeenteraad aangenomen motie van Femke Roosma, zijn er incidenteel extra 

financiën ter beschikking gekomen voor deze drie partijen om invulling te geven aan deze taak van 

cliëntondersteuning. Behalve dat dit enkele dringende financiële tekorten in de reguliere 

begrotingen oploste, vormde het de aanleiding voor dit zogenaamde “Straatvangnet” (MDHG, de 

Daklozenvakbond en BADT/Bureau straatjurist) om tot een gezamenlijke visie te komen waarop 

cliëntondersteuning in de toekomst vormgegeven moet worden. Dit leidde tot gezamenlijke wensen 

als: 

- Meer outreachend werk; 

- Het vergroten van bekendheid van cliëntondersteuning; 

- Meer inzet ervaringsdeskundigheid; 

- Meer “mee kunnen gaan” naar afspraken etc.; 

- Meer mogelijkheden om door te kunnen zetten op problematiek; 

- Meer individuele casussen voor collectieve belangenbehartiging; 

- Meer sociaaljuridisch advies. 

- Gezamenlijk inzetten ervaringsdeskundigen/vrijwilligers; 

- Over de hele linie verbeteren begeleiding ED’ers; 

- Gemakkelijker “doorverwijsbaar” zijn voor derde partijen; 

- De systemen van de drie organisaties meer op elkaar afstemmen. 

In gezamenlijk overleg is vervolgens bekeken welke concrete veranderingen deze wensen kunnen 

realiseren en bij welke organisatie dit kon worden ondergebracht.  

Cliëntondersteuning Dak- en Thuislozen (CODT) 

In de gezamenlijke visie past de oprichting van Cliëntondersteuning Dak- en Thuislozen (CODT – 

werktitel), een samenwerkingsverband van de MDHG, de Daklozenvakbond en Bureau Straatjurist. 

Het doel van dit samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat alle dak- en thuislozen, met of 

zonder druggebruik, in Amsterdam kennis hebben van de mogelijkheid om cliëntondersteuning te 

krijgen en -indien gewenst- daarvan gebruik kunnen maken bij een organisatie of persoon die het 

beste bij de dak- of thuisloze past. 

Zowel de MDHG als de Daklozenvakbond en Bureau Straatjurist/BADT bieden ieder al vele jaren 

cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen, waarbij kennis van (de leefwereld van) de doelgroep en 

het werkveld, laagdrempeligheid en flexibiliteit gezamenlijke beginsels zijn. Iedere organisatie heeft 

echter een eigen karakter en eigen specifieke expertise en handelswijze, wat ervoor zorgt dat dak- en 

thuislozen de ene boven de andere organisatie verkiezen. Daarnaast zijn er andere organisaties en 

personen actief op het gebied van cliëntondersteuning in Amsterdam, die ook open staan voor dak- 

en thuislozen. 

CODT wil een portal vormen voor al deze organisaties op het gebied van cliëntondersteuning voor 

dak- en thuislozen, zodat de keuze voor het gebruik maken van cliëntondersteuning wordt 

vergemakkelijkt. De uitwerking en werkwijze van dit samenwerkingsverband zal in 2018 en 2019 

verder gestalte krijgen, maar de wil om op tal van onderwerpen elkaar nog meer te versterken is 

sterk aanwezig. Gedacht kan worden aan in ieder geval gezamenlijke promotie, bereikbaarheid en 

andere zaken die ook in dit beleidsplan zullen worden aangestipt. 
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Omdat op dit moment tussen deze drie partijen veel onderling vertrouwen en bereidheid tot 

samenwerking is, wordt reeds voorzichtig nagedacht over vergezichten waar deze samenwerking 

eventueel toe zou kunnen leiden. Het idee van een Daklozenkantoor waar de drie organisaties allen 

hun intrek zouden nemen is er daar één van. De wijze waarop de samenwerking de komende twee 

jaar vorm zal krijgen is daar uiteraard een belangrijke testcase voor. Bovendien zijn er diverse 

mogelijke bezwaren, waarvoor eerst een oplossing moet worden gevonden voordat de MDHG zich 

aan dergelijke stappen zal wagen. Belangrijke aandachtpunten zijn de vraag of dit niet zal leiden tot 

een verschaling van het aanbod voor onze traditionele achterban -de druggebruiker- en de vraag of 

de stem van druggebruikers in een dergelijke setting nog wel duidelijk vertolkt wordt. Het bieden van 

specifieke faciliteiten voor druggebruikers kan daarbij helpen. 

Bezoekersaantallen 

De MDHG maakt onderscheid tussen het aantal bezoeken en het aantal unieke bezoekers. Het aantal 

unieke bezoekers is het aantal individuen dat de MDHG binnen één jaar op bezoek heeft gehad: het 

aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken dat zij gezamenlijk hebben afgelegd. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat we de bezoeken van een persoon die de MDHG op eenzelfde dag meerdere 

keren bezoekt (bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s middags) slechts als één bezoek rekenen. 

Na stabiele aantallen in 2014 en 2015 van rond de 4.000 bezoeken, is het aantal bezoeken in 2016 

weer sterk toegenomen met ruim 1.000 extra. De MDHG streeft sinds enkele jaren wegens 

capaciteitsproblemen naar het terugdringen van het aantal bezoekers zonder hulpvraag, maar 

weigert tegelijkertijd niemand die bij ons voor de deur staat. Sinds 2009 is het aantal bezoeken bijna 

verdriedubbeld, wat naast meer individuele ondersteuningsvragen ook een groei van 

beheerscapaciteit (“zorgen dat het gezellig blijft”) met zich meebrengt. 

Deze beheerscapaciteit vergt de laatste jaren sowieso meer inspanning door een toename van het 

aantal personen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dit vergt zowel veel van onze 

medewerkers als onze leden. Met enige regelmaat hebben we langere tijd te maken met personen 

wiens situatie zienderogen verslechtert, maar voor wie de deuren naar de hulpverlening gesloten 

blijven. Soms lukt het om voor deze personen alsnog iets te regelen; in nog te veel gevallen blijven 

deuren ook gesloten als we de noodklok luiden. Schreven we in ons jaarverslag 2016 nog dat het 

meer geluk dan wijsheid is dat deze casussen niet veel slechter zijn aflopen; in 2017 leidde zo’n 

vergeefse noodoproep tot een ernstig incident in de stad. 

We juichen de aandacht voor zogenaamde “personen met verward gedrag” toe, praten hierover mee 

en hopen dat hiervoor snel concrete maatregelen worden getroffen. Dat is ook in ons eigen belang, 

aangezien het ontbreken van adequate oplossingen sterk van invloed is op de werkdruk. 
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Tabel 1: bezoekersaantallen MDHG 

 Op locatie 

2012 3339 

2013 3817 

2014 4124 

2015 4037 

2016 5067 

 

Tabel 2: aantal unieke bezoekers MDHG 

 Aantal 

2012 465 

2013 615 

2014 652 

2015 645 

2016 800 * 

 

Tabel 3: overzicht bezoekersaantallen 2009-2016 

 

* Bij de verwerking van de intekenlijsten (bij binnenkomst) van 2016 bleek een buitensporig groot aantal namen 

onleesbaar. Ruim 1500 van de 5067 zijn niet terug te herleiden op een persoon, wat het voor ons onmogelijk 

maakt het aantal unieke personen dat de MDHG bezocht met precisie vast te stellen. In het verleden werden 

dergelijke onleesbare krabbels nog wel met elkaar vergeleken en terug herleid tot het aantal personen, maar 

dat is met dit aantal ondoenlijk. Uit analyse van de getallen over 2013 tot en met 2015 blijkt echter dat het 

gemiddeld aantal bezoeken dat iemand bij de MDHG aflegt al die tijd redelijk stabiel ligt op 6,25 bezoeken per 

persoon. Uit onze observaties is geen aanleiding om te denken dat dit in 2016 anders is geweest. Op basis van 

het aantal bezoeken in 2016 kan daarom geconcludeerd worden dat het aantal unieke personen in 2016 rond 

de 800 lag. Voor 2017 hebben wij maatregelen genomen om het aantal onleesbare namen bij de registratie bij 

binnenkomst terug te dringen. 
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Aantal ondersteuningsvragen 

Sinds 2015 streven we er naar om voor iedereen die met een hulp- of ondersteuningsvraag bij een 

van de medewerkers aanklopt een digitaal dossier te maken. Dat gebeurt niet altijd in de hectische 

omgeving die MDHG nou eenmaal is, maar wel redelijk consequent. Geheel in lijn met onze 

werkwijze (alsook in lijn met de door de wet gestelde bepalingen) doen we dat alleen wanneer de 

persoon in kwestie daar toestemming voor geeft, noteren we alleen gegevens waar de persoon zelf 

akkoord mee gaat, mag de persoon meelezen in het dossier en wordt het dossier verwijderd indien 

daar om gevraagd wordt1. De dossiers zijn noodzakelijk geworden voor een goede overdracht binnen 

het team en om er voor te zorgen dat bezoekers niet meerdere malen hetzelfde verhaal hoeven te 

vertellen. Daarnaast bieden de gegevens (geanonimiseerd) zicht op de werkzaamheden van de 

MDHG en de problemen die mensen ondervinden in hun zoektocht naar ondersteuning. 

In 2015 hadden we 119 persoonlijke dossiers; in 2016 waren dat er 199. Op basis van bestudering 

van twintig willekeurig geselecteerde dossiers, blijkt dat een dossier gemiddeld 3,4 hulpvragen telt. 

Het totaal aantal hulpvragen dat aan medewerkers is gesteld, zou op basis daarvan 676 bedragen. 

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. Na detentie is er vaak niets geregeld voor de persoon in kwestie 

en staat hij of zij met niets op straat. 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. 

  

                                                           
 

1 We worstelen nog enigszins met de vraag hoe we om dienen te gaan met verzoeken om dossiers te 

verwijderen. Sinds de invoering van onze digitale dossiers hebben we drie keer een dergelijk verzoek gehad, 

waar we direct gevolg aan hebben gegeven. Het ging in deze gevallen echter iedere keer om iemand die 

daarmee uiting gaf aan zijn frustratie ten aanzien van de voortgang van het hulptraject en niet zozeer ten 

aanzien van de ondersteuning die de MDHG hem bood. In alle gevallen werd ons -nadat de personen weer 

tot rust waren gekomen- verzocht de ondersteuning weer voort te zetten, maar waren de overhandigde 

dossiers niet meer compleet of zelfs volledig verdwenen. 
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Inzet ervaringsdeskundigheid 

Het inzetten van wat tegenwoordig ervaringsdeskundigheid wordt genoemd, staat aan de basis van 

de ledenvereniging MDHG. Sinds eind 2014 maken we echter op een meer gestructureerde wijze 

gebruik van ervaringsdeskundigen. 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).  

Het werken met ervaringsdeskundigheid is een tijdsintensieve bezigheid, waarbij grote fluctuaties 

kunnen zijn in de tijd die daarvoor nodig is. We merken echter dat we er veel baat van hebben. Zo 

kunnen wij meer mensen uit de doelgroep benaderen en gebruik maken van de kennis, netwerken 

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. 

 

Ervaringsdeskundige Robby aan het werk op het MDHG-kantoor. 

 

ED’ers (ervaringsdeskundigen) verbinden zich in principe telkens voor een half jaar aan de MDHG, 

met “alle daaraan verbonden rechten en plichten”. Ieder half jaar vindt een functioneringsgesprek 

plaats, waarin onder andere wordt gesproken over de werkzaamheden, het werkplezier, 

moeilijkheden die ED’ers tegen komen etc. Tijdens dat gesprek wordt ook in samenspraak bekeken of 
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de verbintenis wordt gestopt, aangepast of voortgezet. In de laatste twee gevallen wordt dit met een 

overeenkomst tussen beide partijen bevestigd. 

We investeren ook in onze ervaringsdeskundigen door cursussen aan te bieden, die in overleg met de 

ED’ers zelf worden uitgezocht. In het verleden waren dit bijvoorbeeld een door onszelf opgezette 

meerdaagse training (waaronder een opleiding bij de Vrijwilligers Academie), een meerdaagse 

training tot ervaringsdeskundige door het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) en 

diverse eendaagse trainingen door externen. De trainingen en opleidingen kunnen op veel 

enthousiasme rekenen van de ED’ers en hebben ook resultaat voor de professionaliteit en kennis 

waarmee zij vervolgens hun werkzaamheden verrichten. 

ED’ers treffen elkaar eens in de maand plenair. Ook tijdens deze werkoverleggen is gelegenheid tot 

inhoudelijke verdieping middels trainingen. 

Het opleiden van ervaringsdeskundigen is, net als de wijze van begeleiding en ondersteuning bieden, 

een vakgebied in ontwikkeling. We willen de komende jaren onze bijdrage leveren aan dit 

ontwikkelingsgebied en tevens gebruik maken van de inzichten en methoden die reeds beschikbaar 

zijn. 

Ook bij de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist is behoefte aan inzet van ervaringsdeskundigen. 

Met name voor het meegaan naar afspraken is geen tijd bij deze organisaties. Het is dan ook de 

bedoeling dat de eerder genoemde samenwerking met deze partijen er toe leidt dat ook deze 

organisaties gebruik kunnen maken van de capaciteit binnen de groep. De MDHG wil het aantal 

ervaringsdeskundigen uitbreiden tot een vaste groep van circa 20 personen. Deze groep zal -

uiteraard in overleg met de individuele ervaringsdeskundigen zelf- ook werkzaamheden gaan 

verrichten voor de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist. 

Wegens personele omstandigheden hebben wij begin 2017 tijdelijk een extra functionaris 

aangenomen die zich bezighield met zowel de persoonlijke begeleiding van de ervaringsdeskundigen 

als de inzetbaarheid hiervan in het outreachend werk. Deze constructie is ons goed bevallen, hoewel 

het beperkte aantal uren en het kortdurende karakter hiervan nadelig was. Voor 2018 willen we deze 

functie dan ook voor 32 uur per week in het leven roepen, wat ook de noodzakelijke verlichting van 

taken bij andere functies kan bewerkstelligen.  

Outreachend werk  

De ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij ons outreachend werk. De MDHG wil niet 

alleen een belangenvereniging zijn voor mensen die ons kantoor weten te vinden, maar ook voor de 

doelgroep die alleen andere plekken bezoekt. Vandaar dat we sinds 2015 weer op meer 

gestructureerde wijze outreachend werk doen, in groepjes variërend van twee tot vier personen. 

Deze laagdrempelige en informele manier van contactlegging vereist een flexibele, creatieve en soms 

onorthodoxe houding en aanpak. Het improvisatietalent van veel ervaringsdeskundigen komt daarbij 

goed van pas. 

Bij outreachend werk komen wij 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. Met de verschillende inloophuizen van de Regenboog Groep zijn daarover inmiddels 
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afspraken gemaakt. In 2016 hebben outreachend gewerkt in de Princehof, De Kloof, Blaka Watra, 

Bilderdijkstraat, Makom, de Volksbond, Tweede Mijl, Valentijn, werklocatie Regenboog en Amoc. 

We bezoeken echter ook andere plekken, zoals het Oosterpark, Weesperplein en het Sarphatipark. In 

2017 zijn we begonnen met outreachend werk in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA). 

Het is bekend dat daar veel daklozen tijdens openingstijden vertoeven en ons vermoeden is dat zij 

veelal onterecht van hulp verstoken blijven. Omdat de OBA zeer veel waarde hecht aan het principe 

dat mensen die zich aan de regels houden verder met rust worden gelaten, is outreachend werk wat 

dat betreft uitzonderlijk. Tijdens de gesprekken bleek echter dat mede door het karakter van onze 

vereniging (een belangenvereniging in plaats van een zorgverlener) en onze werkwijze (vooral 

informatie verschaffen, niet opdringend en alleen indien de persoon daar zelf mee geholpen is) de 

deur voor ons wel open staat. 

Daarnaast werken enkele ervaringsdeskundigen in hun eentje binnen de instellingen waar zij met 

regelmaat verblijven. Zowel van hun werkzaamheden, als van de bezoeken op locatie, worden 

verslagen gemaakt. 

We zien echter nog veel mogelijkheden om het outreachend werk verder te verbeteren en te 

intensiveren. Zowel het aantal locaties als de frequentie waarop deze bezocht worden kan nog flink 

worden opgeschroefd. Ook hierin zien we mogelijkheden tot nadere samenwerking met de 

Daklozenvakbond en Bureau straatjurist. 

Het outreachend werk wordt voornamelijk gedaan door de ervaringsdeskundigen, (binnenkort) 

onder begeleiding van de medewerker Ervaringsdeskundigheid en outreachend werk. Waar 

voorheen de voornaamste taak het vinden van de ondersteuningsvragen was (om die vervolgens 

door te verwijzen naar ons kantoor), willen we ons meer gaan richten op daadwerkelijke 

ondersteuning op de vindplaats.  

De MDHG pleit voor een versterking van de maatschappelijke opvang “aan de voorkant”.  We zien 

cliëntondersteuning daarbij als essentieel, waarbij outreachend werk een belangrijk instrument is. 

Niet alleen zorgt cliëntondersteuning voor betere hulp voor de cliënten; het vereenvoudigt ook het 

werk van de instellingen. 

Outreachend werk binnen het ledenbestand 

We voeren ook outreachend werk binnen ons eigen ledenbestand. Door leden die een tijdje uit beeld 

zijn geweest op te bellen (of zelfs een brief te schrijven) komen we weer in contact met mensen bij 

wie de problemen opstapelden, maar die hiervoor wegens schaamte of juist trots, eenzaamheid of 

verslavingsproblematiek geen hulp zochten om dit op te pakken. Door outreachend aan de slag te 

gaan konden wij signalen vroegtijdig opvangen en vervolgens iets extra’s doen om mensen 

“binnenboord” te houden. 
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Registratie 

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. 

In dezelfde periode begon onze zoektocht naar een beter registratieprogramma, waarbij we met 

meerdere aanbieders de mogelijkheden bekeken hebben. Dit proces zorgde er tevens voor dat we 

beter keken naar de wijze waarop en welke gegevens we vastlegden, waardoor het in gebruik zijnde 

systeem werd verbeterd. Na een zoektocht van twee jaar bleek dat alle registratieprogramma’s die 

we bekeken hebben een onevenredige toename van bureaucratie tot gevolg hadden, waarna we 

besloten hebben het (verbeterde) oude systeem te handhaven. De kennis die we in dit proces 

hebben opgedaan delen we graag met de Daklozenvakbond en Bureau Straatjurist. Aangezien 

Bureau Straatjurist heeft aangegeven zelf de zoektocht naar een nieuw registratiesysteem te starten, 

blijven wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen aldaar en blijven we open staan voor mogelijke 

verbeteringen. 
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Hoofdstuk 3 Collectieve belangenbehartiging 
Naast individuele belangenbehartiger vervult de MDHG een belangrijke rol in Amsterdam als het gaat 

om collectieve belangenbehartiging van druggebruikers en dak- en thuislozen. We zien onszelf als 

onderdeel van de cliëntenbeweging, waar we samen met de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist, 

cliëntenraden en andere partners uit het Groot M.O.-overleg en de Landelijke Werkplaats COMO G4 

(Cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang) streven naar de menselijke maat en het perspectief 

van de cliënt in het beleid. Aangezien de cliëntenbeweging voor een groot deel wordt gedragen door 

vrijwilligers, versterken wij onze medestrijders -indien gewenst- met advies en ondersteuning. 

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. 

Bezoekerslunches 

Een belangrijke manier om de mening van onze achterban te horen waren de tweewekelijkse 

lunchvergaderingen die we sinds eind 2011 op de donderdagmiddag hielden. De lunches waren een 

vernieuwde opzet van het ambassadeursproject dak- en thuislozen, waarvan het oude concept 

enigszins sleets was geworden. Eenzelfde ontwikkeling hebben we de afgelopen tijd met de 

tweewekelijkse lunches gemerkt: de deelnemers bestonden steeds vaker uit dezelfde personen en 

de discussies waren wat minder levendig geworden. 

Vandaar dat we voor 2018 een nieuwe opzet hebben bedacht, waarbij de regelmatige frequentie 

wordt losgelaten en de vergadering ook niet per se een lunch in de middag hoeft te zijn. We willen 

circa eens per maand een bijeenkomst organiseren waarin in principe over dezelfde soort 

onderwerpen kan worden gesproken (ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang en 

hulpverlening, drugsbeleid, het reilen en zeilen van de MDHG zelf, presentaties van projecten die 

voor de leden bedoeld zijn et cetera), maar deze voortaan thematisch inrichten. Dat kan dus 

betekenen dat we nog steeds gewoon een lunch met politieagenten organiseren, maar ook een 

discussieavond over de samenwerking van de MDHG met andere partijen, een borrel met 

gemeenteraadsleden of een vergadering waarin het standpunt van de MDHG over een 

beleidsmaatregel wordt besproken. 

Kapstokoverleg 

Een dergelijk veranderende opzet was eigenlijk al eerder in gang gezet. Werden de bezoekerslunches 

eerder nog met enige regelmaat bezocht door gemeenteraadsleden; sinds begin 2016 organiseren 

wij het zogenaamde Kapstokoverleg in de Stopera, waar gemeenteraadsleden in vergaderingsopzet 

in gesprek gaan met dak- en thuislozen. De opzet hiervan is minder vrijblijvend dan de eerdere 

bezoekerslunches. Er worden notulen gemaakt en gemeenteraadsleden worden herinnerd aan de 

toezeggingen die zij hebben gedaan. 
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Het Kapstokoverleg is een redelijk bekend begrip in Amsterdam geworden, en we merken dat dit 

resultaat oplevert. De kennis van gemeenteraadsleden over problemen bij daklozen groeit en het 

overleg levert daarnaast concrete resultaten op. Zo is het aangekaarte probleem van een gebrek aan 

kluisjes voor daklozen opgepakt in een motie, die in de gemeenteraad is aangenomen.  

Het Kapstokoverleg heeft een vaste frequentie van ongeveer eens per half jaar. Ook voor 2018 zijn 

we van plan weer twee Kapstokoverleggen te organiseren. 

Bijeenkomsten met wethouders Zorg, Werk Inkomen en Participatie (WPI) en Wonen 

Parallel aan het Kapstokoverleg organiseert de MDHG overleggen met zowel de wethouder Werk 

Inkomen en Participatie (WPI), de wethouder Zorg en de wethouder Wonen. Ook deze overleggen 

vinden plaats op de Stopera. Het overleg met de wethouder WPI heeft ondertussen een vaste 

frequentie van ongeveer eens per half jaar. De overleggen met de wethouder Zorg en de wethouder 

Wonen vonden in 2017 voor het eerst plaats, waarbij door de partijen werd afgesproken een 

dergelijk overleg over een half jaar wederom plaats te laten vinden. We hebben er voor gekozen het 

volgende overleg begin 2018 met alle wethouders tegelijk te houden, waarna bekeken zal worden of 

een dergelijk opzet gecontinueerd wordt, of dat afwisselend apart en gezamenlijk de voorkeur heeft. 

 

Overleg tussen wethouder Zorg Eric van der Burg en dak- en thuislozen. 
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Overige overleggen 

Het aantal overleggen waarvoor de MDHG wordt uitgenodigd is groter dan het aantal dat überhaupt 

fysiek mogelijk is, maar we durven wel te stellen dat van alle belangenvertegenwoordigers de MDHG 

het vaakst acte de préséance geeft in overleggen waar belangen van dak- en thuislozen ter sprake 

komen. We nemen daarvoor niet alleen de mening van onze eigen leden mee, maar zorgen dat we 

via overleggen met cliënten en cliëntorganisaties ook goed op de hoogte zijn van zaken die breder 

leven. Naast onze algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen vernemen wij die 

bijvoorbeeld tijdens het Groot M.O-overleg, het Overleg met het Straatvangnet, COMO G4 en het 

bezoekersoverleg Winteropvang. 

Het bezoekersoverleg tijdens de openstelling Winteropvang wordt sinds twee jaar met een 

maandelijkse frequentie door de MDHG georganiseerd. Wanneer er in (december 2017 en) 2018 

wederom een Winteropvang is, zijn wij van plan deze op eenzelfde manier te organiseren. Wanneer 

er slechts sprake zal zijn van een winterkouderegeling, zijn wij van plan iets vergelijkbaars te 

organiseren, afhankelijk van de duur van de regeling. 

Binnen de gemeente overleggen we op regelmatige basis met onder andere OJZ, GGD, WPI, de 

Ombudsman en zitten we vrij frequent in begeleidingscommissies die onderzoeken in opdracht van 

de gemeente verrichten.  

We overleggen daarnaast ook met instellingen binnen en buiten de maatschappelijke opvang, in 

zowel het reguliere vergadercircuit als op incidentele basis. Het BPM-overleg (het overleg tussen de 

proceshouders en het Straatvangnet) is het afgelopen jaar nieuw leven wordt ingeblazen en lijkt 

weer enigszins vorm te krijgen. 

De MDHG bezoekt ook symposia waar de belangen van dak- en thuislozen worden besproken, maar 

waakt er voor het aflopen van de talrijke bijeenkomsten als een soort dagbesteding in te vullen. We 

gaan derhalve alleen wanneer we denken daar een zinvolle inbreng te hebben of nieuwe kennis te 

kunnen opdoen. 

Overige activiteiten 

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

Spuit11 

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, ontwikkelingen in 

de maatschappelijke opvang, gezondheidszorg en drugsbeleid, de werkzaamheden van de MDHG en 

het leven van de leden. De frequentie van het tijdschrift ligt de laatste jaren -zeer tegen onze zin- op 

slechts één per jaar. Het voornemen is om dit op te schroeven naar twee edities per jaar. 

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. Daarnaast versturen we kaartjes naar leden die jarig zijn of met ziekte 

kampen. 
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Daklozendag 

De Daklozendag is inmiddels een traditie geworden en buitengewoon populair onder onze leden. De 

dag wordt ook in 2018 weer georganiseerd in samenwerking met in ieder geval de Protestantse 

Diaconie en BADT/Bureau Straatjurist. Steeds beter weten we de doelgroep zelf bij de organisatie en 

uitvoering hiervan te betrekken. 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. 

Facebook 

De MDHG maakt steeds meer gebruik van Facebook. Behalve het posten van bestaande berichten en 

filmpjes over dak- en thuisloosheid en drugsbeleid, plaatsen we ook regelmatig eigen content met 

daarin de visie van de MDHG en aankondigingen van evenementen. Dat laatste doen we ook via het 

kopen van advertentieruimte, wat een relatief goedkope wijze blijkt te zijn om grote aantallen 

geïnteresseerden te bereiken. 

Exposities 

Op de panelen voor de ramen van het kantoor van de MDHG wisselen het hele jaar door exposities 

elkaar af. Het kan gaan om artistiek werk van één van onze leden, maar ook aankondigingen van 

evenementen, foto-exposities, actieposters of bijvoorbeeld -bij het overlijden van Eberhard van der 

Laan- een herdenkingswand. 

International Remembrance Day 

In samenwerking met het Drugspastoraat organiseren we sinds zeven 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 of de gevolgen van de bestrijding daarvan. 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. 

 

Ook bij de uitvaart van leden is de MDHG dikwijls aanwezig. 
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Vrouwenavond 

Een speciale avond voor onze vrouwelijke druggebruikers, op hun eigen verzoek en door henzelf 

georganiseerd, was in 2016 en 2017 een succes en zal in 2018 enkele keren worden herhaald. 

Mannenavond 

In navolging van de vrouwen hebben enkele mannelijke leden aangegeven een mannenavond te 

willen organiseren. Dat zal in 2018 in ieder geval een keer plaats vinden. 
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Hoofdstuk 4 Drugs uit het strafrecht 
De MDHG pleit ervoor 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. 

In het regeerakkoord 2017-2021 is een experiment opgenomen voor “het gedoogd telen van wiet 

voor recreatief gebruik”. Hoewel de passage over andere drugs wederom kort, krachtig en weinig 

progressief is (De volledige tekst luidt: “Het beleid ten aanzien van harddrugs blijft ongewijzigd.”), is 

hiermee wel een kentering in gang gezet richting het door ons gewenste denken. Aangezien het 

legaliseren van cannabis 10, 15 jaar geleden nog als utopie weg werd gezet, stimuleert deze 

ontwikkeling ons ook aandacht te blijven vragen voor een intelligenter beleid ten aanzien van andere 

drugs. De in 2016 gehouden speciale zitting omtrent drugsproblematiek van de Verenigde Naties 

(UNGASS 2016) geeft individuele landen in ieder geval veel meer ruimte voor een eigen beleid en 

experimenten dan tot dan toe veelal werd aangenomen. 

 

Cannabis Bevrijdingsdag 2017 in het Flevopark. 

Met veel belangstelling volgen wij de ontwikkelingen in Groningen, waar men onderzoekt wat de 

mogelijkheden zijn voor cocaïneverstrekking in het kader van het sluiten van de tippelzone aldaar. 

Beleidsbeïnvloeding op het drugsdossier doen we voornamelijk via Stichting Drugsbeleid. De 

directeur van de MDHG fungeert als adviseur bij de reguliere gang van zaken bij het bestuur van 
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Stichting Drugsbeleid. Na een succesvolle eerste bijeenkomst in 2017, ontvangt het bestuur jaarlijks 

haar Raad van Advies, waarin klinkende namen van veel oud-bewindspersonen en andere 

prominenten zitten2, om strategieën omtrent een beter drugsbeleid te bespreken. Onderwerpen 

voor 2018 zijn onder andere modellen voor legale xtc en de toekomst van de heroïneverstrekking. 

De heroïneverstrekking in Amsterdam is voor de MDHG sowieso een belangrijk aandachtspunt. 

Patiënten mogen er niet de dupe van zijn dat het de GGD niet altijd lukt om daarvoor voldoende 

verpleegkundigen aan zich te binden en niet in staat blijkt te zijn om met werkende alternatieven te 

komen. De avondsluiting in de weekenden is in strijd met de voorwaarden die aan de 

heroïneverstrekking worden gesteld en levert veel problemen op bij de mensen die via de 

verstrekking hun gebruik en leven weer op orde wisten te krijgen. 

De MDHG is door de aard van de vereniging een (over het algemeen als succesvol beoordeeld) harm 

reduction project3. Belangenbehartiging van de MDHG zorgt ervoor 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 plaats door 

onderzoekers, media en organisaties die bijvoorbeeld hun voorlichtingsmateriaal willen testen. 

We vinden het belangrijk dat druggebruikers hun middelen in een veilige en prettige omgeving 

kunnen gebruiken. Het concept van gebruikersruimtes is echter aan vernieuwing toe. Tijdens ons 

jubileumsymposium op 8 december 2017 leggen wij onze leden onder andere de vraag voor of zij -

zoals geregeld wordt aangegeven- van mening zijn dat de MDHG voor een gebruikersruimte in eigen 

beheer moet opteren. Wanneer dit het geval is, zullen wij daarover in 2018 in gesprek gaan met alle 

betrokken instanties en met een plan komen hoe dit op een vernieuwende wijze vorm kan krijgen. 

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. 

                                                           
 

2 www.drugsbeleid.nl/bestuur-en-raad-van-adies 

3 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/bestuur-en-raad-van-adies


Pagina 23 van 24 
 
 

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam bezoeken aan het begin van de minor “Drugs in 

Amsterdam” de MDHG voor een voorlichting door onze 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 

programmaonderdeel. 

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 en geven de MAP-NL een hoge waardering. 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-Digests4. 

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. 

                                                           
 

4 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


Pagina 24 van 24 
 
 

Hoofdstuk 5 Personeel en bezetting 
Het bestuur van de MDHG bestaat uit: 

- Ineke Baas – Voorzitter 

- Victor dos Santos – Secretaris 

- Henk Wooldrik  – Penningmeester  

- Atti Brons - Lid 

- Giel van Brussel – Lid 

- Has Cornelissen - Lid 

- Els Dijks – Lid 

- Marko de Haan – Lid 

- Dirk Korf – Lid 

- Maarten Loonen - Lid 

- Eva Timisela – Lid 

 

De formatie van de MDHG voor 2018 zal bestaan uit: 

- Directeur (32 uur/week) 

- Beleidsmedewerker (32 uur/week) 

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

- Medewerker ervaringsdeskundigheid en outreachend werk (32 uur/week) 

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

- 10 tot 15 ervaringsdeskundigen 

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


