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Voorwoord:

Moe, bejaard en nog steeds aan de drugs

Voor u ligt ons jaarverslag 2008, met daarin onze belevenissen en voor ons urgente gebeurtenissen. 2008 was 
het jaar van de openingen en sluitingen. Of moeten we zeggen oude wijn in nieuwe zakken? We beleefden de 
start van Stichting Veldwerk, maar maakten ook het eind van Support mee. 2008 sloot de Vrouwennachtop-
vang haar deuren en opende het Instroomhuis de zijne. 2008 was ook het jaar van de samenwerking. Er werd 
druk gefuseerd. We zagen de struggelingen bij de poging te komen tot één patiënten - cliënten -consumenten 
platform. En zelf probeerden we nader tot BADT te komen.

We zagen een toenemende invloed van cliëntenraden en ervaringsdeskundigen. De ‘vergaderjunk’ maakte zijn 
entree. Wat nou dagbesteding, daar hebben we geen tijd voor, als we natuurlijk ook gewoon de hele dag kun-
nen praten. 

En 2008 was het jaar van verdriet, een jaar waarin velen ons zijn ontvallen. Sommigen vermoedelijk door 
teveel drugs, anderen door een lang en vermoeiend leven. 

Willemijn Los 
directeur

Drugs

Ik gebruik wanneer ik blij ben en wanneer ik verdrietig ben.
	 Je	le	bois	lorsque	je	suis	joyeuse	et	lorsque	je	suis	triste.

Soms gebruik ik wanner ik alleen ben. 
	 Parfois,	je	le	prends	quand	je	suis	seule.

In gezelschap beschouw ik het verplicht.
	 Je	le	considère	obligatoire	lorsque	j’ai	de	la	compagnie.

Ik speel ermee als ik geen honger of dorst heb en zoniet tja dan wel. 
	 Je	joue	avec	quand	je	n’ai	pas	d’appétit,	et	j’en	bois	lorsque	j’ai	faim.

En anders zal ik het nooit aanraken, tenzij ik trek heb.
	 Sinon	je	n’y	touche	jamais,	à	moins	que	je	n’aie	soif.

Vrij	naar	Lily	Bollinger,	champagneweduwe
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De MDHG heeft de volgende kerntaken:

Een belangenbehartiger voor druggebruikers zijn, zowel voor de 

individuele gebruiker als voor de groep in zijn geheel. 

Druggebruikers ondersteunen bij problemen in hun 

maatschappelijk functioneren.

 Druggebruikers een stem geven door middel van actieve

deelname in de cliëntenraden van instellingen.

Monitoren van en rapporteren over de kwaliteit van instellingen 

die actief in verslavingszorg zijn.

 Trends en ontwikkelingen rondom drugs, drugsbeleid 

en druggebruikers signaleren.

 

Voorlichting en training geven aan belanghebbenden. 

Doelstellingen & kerntaken 
In ons activiteitenplan 2009 formuleerden we wederom 
de volgende doelstellingen & kerntaken:

Positieverbetering en emancipatie van druggebruikers
De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. De MDHG is daar actief 
waar de belangen van drugsgebruikers ter sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, het 
stadsbestuur, G4-overleg. De MDHG dient die belangen door directe belangenbehartiging, 
maar ook door het geven van voorlichting, signaleren van trends en ontwikkelingen, het doen 
van onderzoek en het geven van advies en praktische hulp.
Dit vanuit het perspectief van onze leden, waar wij intensief contact mee onderhouden.

Onafhankelijke vertegenwoordiging
De MDHG is dé vertegenwoordiger van druggebruikers in Amsterdam. De MDHG rekent zo-
wel de oude als de nieuwe generatie druggebruikers tot haar achterban. We zijn in Amsterdam 
de enige vereniging, de enige niet hulpverleningsorganisatie waar druggebruikers terecht kun-
nen. De enige onafhankelijke plek voor klachten. De enige plek waar drugsgebruikers terecht 
kunnen als ze maatschappelijk in de knel komen. De MDHG fungeert in die zin als onafhan-
kelijke klachtencommissie. De MDHG onderschrijft het belang van een beleid waarin niet alles 
kan en mag, maar is ongelukkig met het huidig repressieve karakter hiervan. De rechten van 
druggebruikers komen in het geding. 

Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Alleen door druggebruik te decriminali-
seren kunnen druggebruikers een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn.
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Onze individuele belangenbehartiging valt te onderscheiden in cliëntondersteuning en klachtbehandeling. De 
MDHG tracht de collectieve belangen te behartigen, maar de praktijk wijst uit dat er vooral veel tijd gaat zitten in 
de individuele belangenbehartiging. Veel van onze leden mogen formeel dan wel in zorg zijn ondergebracht, toch 
blijkt er geregeld een gapend gat te zitten tussen de straatscene en de veilige kantoormuren van de hulpverlening. 
Met onze straatkennis en goede netwerkcontacten zijn we vaak in staat deze kloof te dichten. Waar mogelijk zoeken 
we samen met de betrokkenen naar de oplossing voor een gerezen probleem. 

Cliëntondersteuning 
Op verschillende manieren konden we onze bezoekers bijstaan. Vooral ons ‘gratis’ internet en ‘gratis’ belmogelijk-
heid werd enorm gewaardeerd. Veel bezoekers konden zo redelijk eenvoudig zelfstandig hun zaken afhandelen.

Toch is niet iedereen compleet zelfredzaam.
En met liefde springen we dan bij. Want echt gemakkelijker is de hulpverlening en de toeleiding daar naartoe nog 
niet geworden. 
De meeste hulp werd gevraagd bij het vinden van onderdak; nachtopvang, Boerhavehotel, Woningnet,  

Activiteiten in 2008
Onze activiteiten voerden wij uit op straat, in de inloopcentra en gebruikersruimten en op de eigen 
locatie. We zochten leden gevraagd en ongevraagd op en probeerden op afspraak te werken. We  
brengen de volgende onderverdeling in onze activiteiten aan:

 •  Individuele belangenbehartiging 
 -  Cliëntondersteuning
 -  Klachtbehandeling
 •  Themabijeenkomsten 
 •  Cliëntenraden 
 •  Veldwerk en onderzoek 
 •  Communicatie en voorlichting 
 •  Overlegvormen

De vereniging MDHG in 2008
In 2008 bestond de vereniging 31 jaar.
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. De staf bestond 
uit vier vaste medewerkers, een stagiaire en gemiddeld tien vrijwilligers. De staf biedt onder-
steuning aan de leden, aan het bestuur en aan de directeur. Deze ondersteuning bestaat uit 
huishoudelijke ondersteuning, cliëntondersteuning en beleidsondersteuning.

Samenstelling bestuur
De bestuurssamenstelling december 2008: 
 • Jaap Brandligt (voorzitter),  
 • Piet de Groot (penningmeester)
 • Edvard Schouten (secretaris)
 • Simon Boerboom 
 • Yolande ten Hooven 
 • Josh Vermeer 
 • Edsel Semeleer

Leden 
Het aantal geregistreerde leden in 2008 schommelde rond de 850. 
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Klachtbehandeling 
Ons streven is niet zoveel mogelijk klachten in te dienen bij de betrokken instellingen, maar dit juist te voorkomen. 
Dit kan alleen als de clientèle serieus wordt genomen en er bereidheid is naar kritiek te luisteren. Tot ons grote 
genoegen merken we dat er langzaam maar zeker een cultuuromslag plaats vindt. Meer en meer luisteren de instel-
lingen naar de wensen van hun klanten. En waar vroeger ons bemiddelingsaanbod geregeld botweg zonder uitleg 
afgewezen werd, wordt onze betrokkenheid nu steeds meer op prijs gesteld. Via onze inbreng in de cliëntenraden 
en onze vele overlegvormen hebben we direct en gemakkelijk contact met de betrokkenen. 

De meeste klachten/problemen ontstaan door de wijze van bejegening. Gelukkig zien we dat in 2008 steeds meer 
instellingen hier serieus op ingaan. Door middel van tevredenheidsonderzoeken, trainingen voor medewerkers en 
door het opzetten of beter ondersteunen en faciliteren van de eigen cliëntenraden.
Ook wordt er veel geklaagd over de zogenaamde ‘onzinboetes’, bijvoorbeeld voor doelloos rondhangen, samenscho-
len met z’n tweeën, een pijp voorhanden hebben, bedelen, de ogen dicht hebben, stilstaan. Veel van onze bezoekers 
hebben allang geen puf meer om deze boetes aan te vechten, maar waar mogelijk staan we hen bij. We gaan graag 
mee naar de rechtbank (in 2008 15 maal) of schrijven bezwaarschriften naar de Officier van Justitie. 

Over de gebiedsverboden en het cameratoezicht ontvingen we in tegenstelling tot het jaar daarvoor nul klachten, 
al wordt er wel geklaagd. Onze bezoekers lijken zich erbij te hebben neergelegd dat je voor goede snelle dope niet 
meer op de Wallen moet zijn.

stoelenproject, Bureau Aanmelding en Plaatsing, Vangnet & Advies. Het kan niet op. Net als vermoedelijk vele an-
deren belden we elke dag wel een rondje voor een plek voor deze of gene, soms met succes, vaak ook niet. 

Geld, het gebrek eraan en het beheer ervan, leverde ook veel problemen op waarbij onze hulp gewenst was. Bellen 
en schrijven met FIBU, DWI, CJIB en deurwaarders is dagelijkse kost. 
En anders konden we wel aan de slag met het achterhalen van de caseloadhouder, ziekenhuisbezoek, zoeken van 
juridische bijstand, advocaten, ordenen van boetes, katvangerschap, vinden van een passend hulpaanbod, maken 
van afspraken, nakomen van afspraken, telefoneren met sociaal maatschappelijke instanties, lotgenotencontact, 
invullen van formulieren, onderhouden van contact tijdens detentieperioden, het werken met een computer en het 
aanmelden voor een gebruikersruimte.

Heel vaak echter bleek de behoefte aan praktische ondersteuning niet de werkelijke reden van bezoek. Veel bezoe-
kers wilden graag een praatje maken, even met gelijkgestemden zijn. Sinds de binnenstad is schoongeveegd en 
veel druggebruikers of in opvang of in ISD zijn geplaatst, zijn veel mensen hun sociale netwerk kwijt. Er is grote 
behoefte aan een clubhuis waar men elkaar ongestoord kan ontmoeten en bij kan praten, zonder dat de nadruk op 
drugs of hulpverlening ligt. Helaas kan de MDHG deze functie in haar huidige setting niet vervullen.

Openingstijden en bezoekerscontacten*

Realisatie spreekuur: 
30 uur inloopspreekuur per week
 
Realisatie openingsuren:
48 weken openstelling; 1440 uur inloopspreekuur 

Activering
21 verschillende vrijwilligers zetten zich in voor de 
diverse projecten in 2008

Bezoekerscontacten  2008
januari t/m maart:        1.196 bezoekers  
april t/m juni:               1.208 bezoekers    
juli t/m september:        1.450 bezoekers     
oktober t/m december:   1.091 bezoekers 

Totaal aantal bezoekerscontacten 2008:  4.946 bezoekers

*Noot: Slechts personen met een vraag of klacht worden toegelaten op de MDHG. 

Anderen verwijzen we zoveel mogelijk door naar de reguliere inlopen.
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Themabijeenkomsten 
Cliëntenpanels:	De MDHG organiseert voorlichting en discussiebijeenkomsten tussen ervaringsdeskundigen en 
belanghebbenden over actuele maatschappelijke thema’s. 

• In 2008 waren er discussiebijeenkomsten over hepatitis C behandeling, over de invoering en gebruik van 
Suboxone, over de dijkverboden, Wet BOPZ, een basecokepraatgroep, over een woonvoorziening voor  
ouderen en over de landelijke gebruikersdag. 

• Meester Veenstra van Jacobs en Govers advocaten heeft drie keer juridische vragen op de MDHG  
beantwoord.

• Twee artsen van de GGD hebben vragen beantwoord, uitleg gegeven en vragen gesteld aan genodigden  
over de mogelijkheden van behandeling van Hepatitis C (zie	ook	Spuit	11	2008) 

• Een medewerker van  Shering Plough heeft uitleg gegeven en vragen gesteld aan opiaat afhankelijken over  
de voor en nadelen van Suboxone. Mainline heeft hier een vervolgbijeenkomst op georganiseerd.

• Twee studenten van de HVA organiseerden een praatbijeenkomst over de ‘dijkverboden’. Aan de hand  
hiervan schreven zij een verslag met aanbevelingen.

• Onder begeleiding van een psychiater is gediscussieerd over de Wet BOPZ.

• Mainline organiseerde een bijeenkomst op de MDHG om te praten over nut en doel van een basecokepraat-
groep. Dit resulteerde in aanbevelingen voor ‘control it’; een computerspel om trek te beheersen.

• Diverse malen kwamen actieve gebruikers en belangenbehartigers bijeen om een landelijke gebruikersdag  
op te zetten. Deze dag bleek echter onmogelijk te organiseren door het niet kunnen vinden van een  
gebruiksvriendelijke locatie.

• Schrijfclub BaseMail: Elke week schreven vrienden en bekenden uit de scene onder begeleiding van een  
vrijwilliger een brief of kaart naar gedetineerde druggebruikers. Gemiddeld 20 kaarten per week.

• Vrouwenmiddag: Een wekelijks bijpraatmiddag met lunch en massage voor druggebruikende vrouwen. 

Druggebruikers en dealers zijn praktisch helemaal uit 1012 verdwe-
nen. Wat rest zijn nog wat nepdopeverkopers. 
In 2008 zijn we op verzoek van leden die klaagden over de slechte kwaliteit basecoke overgegaan tot het (laten) 
testen van drugs, in samenwerking met het harddrugsteam van Streetcornerwork. Omdat de kwaliteit redelijk bleek, 
nam dit enige onrust weg. In 2009 gaan we hier mee verder.

Over de Regenbooggroep werd geklaagd over het strenge schorsingsbeleid in de gebrui-
kersruimten. Een aantal personen werd alleen al op verdenking van dealen voor langere tijd 
geschorst. De Regenbooggroep zegt echter onder druk van de politie niet anders te kunnen 
handelen. Voor ons aanleiding om de discussie over dealerschap in de gebruikersruimten 
weer op te starten. 

Ook werd er geklaagd over de ISD, en dan met name over de nazorg. Veel ex-isders is het 
een doorn in het oog dat gedane beloften (huisvesting, schuldsanering, opvang aan de poort) 

niet worden nagekomen. Zowel GGD als directie Havenstraat en Schans wijten deze problemen aan het gebrek aan 
capaciteit van de zorg in Amsterdam…

Op de GGD methadonverstrekking werd opvallend minder vaak gemopperd dan voorgaande jaren. Zou dit de loute-
rende invloed kunnen zijn van de langzaam op stoom rakende Cliënten Advies 
Raad of zou het helpen dat de GGD werk begint te maken met de invoering van 
de gezamenlijk met cliënten opgestelde behandelplannen?

Nachtopvangnachtopvangnachtopvang, het vinden hiervan bleef in 2008 een 
nachtmerrie. Maar gelukkig zou het instroomhuis dan toch eindelijk wanneer ook weer geopend worden. En tot die 
tijd bleef het rommelen. Met een nachtje hier, een nachtje daar en soms even bij iemand op de bank.

Over de winternachtopvang kwamen ook klachten, het was volstrekt niet duidelijk wanneer deze was en voor wie 
(rechthebbenden? Niet-rechthebbenden?) Na overleg ging BADT hierover het gesprek aan met de GGD met behulp 
van de daklozenambassadeurs.

Over de FIBU werd net als in voorgaande jaren veel geklaagd. En dan vooral over de telefonische onbereikbaarheid, 
late betalingen, onduidelijke betalingsoverzichten en weinig dienstverlening bij 
schuldsanering. We hopen met deelname in de DWI cliëntenraad gemakkelijker 
deze punten te kunnen verbeteren.

NACHTOPVANG
het vinden hiervan bleef in 2008 
een nachtmerrie.

FIBU 
- telefonisch onbereikbaar 
- late betalingen
- onduidelijke betalingsoverzichten

Druggebruikers en dealers 
zijn praktisch helemaal uit 1012 
verdwenen

ISD 
gedane beloften (huis-
vesting, schuldsanering, 
opvang aan de poort) niet 
worden nagekomen
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Vaak ingebrachte punten: gebrek aan opvangcapaciteit, schorsingsbeleid, bejegening, onzinboetes, bereikbaarheid 
FIBU, onbegrijpelijke wachtlijsten, (geen)drugsbeleid, openingstijden inlopen, kwaliteit en kosten nachtopvang, 
kwaliteit maaltijden.

Daarnaast waren er nog contacten met cliëntenraden waarin we (nog) geen zitting hadden:
 • De MDHG onderhoudt contact met de HVO-cliëntenraad.
 • Jellinek/Mentrum/Arkin-adviesraad: een MDHG-medewerker werd uitgenodigd de vergaderingen van 
  de net gefuseerde instellingen bij te wonen als toehoorder. 
 • PI Havenstraat: de MDHG zoekt leden om plaats te nemen in de Gedetineerden Commissie (GEDECO).  
 • Geïntegreerde drugsvoorziening Zuidoost: de MDHG onderzoekt de mogelijkheden en noodzakelijkheid 
  voor een klachtenspreekuur in 2009. 
 • Cliëntenraad DWI: de MDHG onderzoekt de mogelijkheden tot deelname in deze raad.

Cliëntenraden 
 
Door middel van inzet van onze eigen leden versterkt de MDHG de cliëntenraden van de relevante instellingen. We 
ondersteunen en scholen onze deelnemers in de diverse raden en stimuleren cross-overcontacten. 

 Regenbooggroep Cliënten Adviesraad: 
 De MDHG en het BADT verzorgden de agenda & notulen en motiveerden inloopbezoekers tot deelname 
 aan locatieraden. Maandelijks bespraken de vertegenwoordigers van de diverse Regenboogvoorzieningen 
 problemen en ontwikkelingen en overlegden ze met het Regenboogmanagement. 
 
 Cliënten Advies Raad MGGZ: 
 Drie MDHG-leden namen deel in deze Raad. 
 
 Instroomhuis: 
 De MDHG is betrokken bij de net opgezette cliëntenraad en vergadert mee. 
 
 Leger des Heils Cliëntenraad: Een MDHG-vrijwilliger is secretaris in deze net opgezette raad.
 
 Groot MO overleg: Een vanuit de initiatiefgroep Lokale Versterking opgezet nieuw overleg om de diverse  
 cliëntenraden bij elkaar aan tafel te brengen. De MDHG juicht deze ontwikkeling toe.
 
 Initiatiefgroep Lokale Versterking: Een MDHG-medewerker woonde alle bijeenkomsten bij.
 
 WMO platform centrum: De MDHG nam plaats in de deze raad (samen met BADT en de initiatiefgroep 
 Lokale Versterking). 
 
 BADT: Diverse MDHG-leden praatten mee tijdens de lunchbijeenkomsten.
 
 De Volksbond: Een MDHG-lid heeft zitting in deze raad.
 
 Cliëntenraad Streetcornerwork Zuidoost: Een MDHG-vrijwilliger bezoekt de vergaderingen.
  
 COMO (CliëntenOverleg Maatschappelijke Opvang): MDHG-leden nemen deel aan diverse G4 overleg- 
 vormen vanuit cliëntperspectief.
 
 Daklozen Ambassadeursproject: de MDHG droeg diverse ambassadeurs aan.
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Communicatie en voorlichting 
De MDHG weet als eerste wat er speelt op straat en deelt haar kennis graag met anderen. Het naar voren brengen 
van het gebruikersperspectief doen we op zoveel mogelijk manieren; via onze website, via MAP-NL, Spuit 11, contac-
ten met media, voorlichtingen aan Nederlandse en buitenlandse belangstellenden en via vele vele overlegvormen en 
netwerkcontacten. Nieuw in 2008 was de grote hoeveelheid conferenties en symposia waar we gevraagd werden te 
spreken, onder andere over onze ervaringen met (huis)dealers, drugs, drugsonderzoek, drugsbeleid en harmreduc-
tion. 

www.mdhg.nl & Media Awareness Project (MAP-NL) 
MAP-NL biedt door middel van gratis verzonden artikelen over drugs en drugsbeleid aan abonnees inzicht in de 
wijze waarop de media verslag doet over het drugsbeleid. Dit door vrijwilligers gedraaide project voorzag 136 men-
sen van actuele informatie. Het betrof 1535 artikelen. 
De website bleef echter een probleemkindje, hoewel onze ambities hoog liggen en het medium juist voor (ano-
nieme) druggebruikers talloze mogelijkheden biedt, blijkt het tot op heden ondoenlijk voor vrijwilligers de website 
draaiend en actueel te houden.

Spuit 11
Ons eigen anarchistische opinieblad voor iedereen die met drugsgebruik en -beleid te maken heeft verscheen dit 
jaar eenmaal. Het blijft zeer moeilijk enthousiaste vrijwilligers te vinden voor de eindredactie. Daardoor verschijnt 
Spuit 11 niet zo vaak als we wensen. 

Voorlichting aan groepen 
Regelmatig komen vooral uit het buitenland verzoeken om vanuit onze visie toelichting op het Amsterdams drugs-
beleid te geven, of om met oudgediende druggebruikers te kunnen spreken. Of om een 31 jaar oude junkiebond te 
kunnen zien en onze werkwijze toegelicht te krijgen.
Het gaat daarbij om mensen in opleiding of werkzaam bij maatschappelijke organisaties, in de politiek, wetenschap 
of gezondheidszorg. Vooral ons mission statement: legalisatie, emancipatie, acceptatie en normalisatie van drugs en 
druggebruikers leidt vaak tot geanimeerde discussie, en soms zelfs tot een verruiming van inzichten.

Door ons geconstateerde ontwikkeling in 2008:
De scene is op drift. Er is nauwelijks meer een straatscene in de binnenstad. Het gebruik, aanschaf en verkoop van 
drugs vindt meer en meer plaats binnen de opvanginstellingen. De MDHG wil in 2009 in gesprek met de instellin-
gen om te praten over de mogelijkheden die er zijn om verstandig om te gaan met deze ontwikkeling.

Veldwerk en onderzoek
 
De MDHG medewerkers en vrijwilligers gaan de straat op en de instellingen langs om de kwaliteit van dienstverle-
ning en ontwikkelingen in de scene te volgen. Onze bevindingen rapporteren wij aan de instellingen en de beleids-
instanties. 

Maar anderen wisten ons ook te vinden om gebruik te maken van onze kennis:
  
 • We spraken met IT-studenten over hun onderzoek naar computerspelletjes om de trek te minderen 
  en leverden hen ervaringsdeskundigen die over hun trekmomenten wilden vertellen.
 • Twee HVA-studenten deden op verzoek van de MDHG onderzoek naar de gevolgen van gebiedverboden  
  op hulpverlening aan vrouwen die een gebiedverbod hebben. Ze spraken voor dit onderzoek met  
  verschillende vrouwen en organiseerden een informatiebijeenkomst over gebiedsverboden.
 • Voor een APCP onderzoek naar het basispakket GGZ hielpen wij de vragenlijst aan te passen op de  
  doelgroep en namen wij enquêtes af.
 • Voor een onderzoek van twee HVA-studenten naar woonvoorzieningen voor oudere druggebruikers 
  organiseerden wij een gespreksbijeenkomst met oudere druggebruikers.
 • Ten behoeve van Mainline hielden we een bijeenkomst waarin gesproken werd over doel en noodzaak 
  van een basecokepraatgroep.
 • Een GGD-onderzoeker frequenteerde de MDHG voor zijn onderzoek naar jonge basecokegebruikers.
 • We leverden ervaringsdeskundigen aan Shering & Plough om te discussiëren over suboxone en we  
  leverden sprekers voor de informatie dvd.

Onze tijdsinvesteringen (waarvan een gedeelte al in 2007) leverde drie boekpresentaties en een promotieverslag in 
2008 op: 
 
 

 

  
 

‘Het	utopisme	van	de		
drugsbestrijding’		
Egbert Tellegen

‘Dit	is	geen	dakloze’	
Wytske Versteeg

‘Chemie	van	de	verslaving’ 
Anja Crabben

‘Knowledge	gained	through	
experience	in	young	problem	

drug	users’	 
Ewald Witteveen

Knowledge 

gained through 

experience in 

young problem 

drug users
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Overlegvormen
Naast de al genoemde toenemende deelname in allerlei vormen van cliëntenraad en naast de voorlichting aan di-
verse groepen hadden we ook nog overleg met: 

Begeleidingscommissies
Begeleidingscommissies lijken ons een goed instrument om in gesprek te blijven met buurtbewoners over omstre-
den voorzieningen en samen te zoeken naar oplossingen voor eventueel ondervonden overlast.

Princehof begeleidingscommissie: begeleidingscommissie waar de MDHG het gebruikersperspectief belicht. 2008 
stond in het teken van maatregelen tegen dealen, hoewel buurtbewoners geen klachten over de voorziening hadden.
MSU/PNP-begeleidingscommissie: sinds eind 2006 neemt de MDHG ook in deze commissie plaats, maar er zijn 
in deze commissie geen omwonenden met klachten. In 2009 start de GGD met de bouw van de geïntegreerde 
drugsvoorziening Valckenierstraat. De MDHG volgt dit proces onder andere via de begeleidingscommissie op de 
voet.

Ervaringsdeskundigen
BADT: BADT en MDHG treden in toenemende mate samen naar buiten. Ondanks dat onze doelgroepen 

verschillend zijn is er vaak overlap in problematiek, een groot aantal druggebruikers is immers dak- of struikloos 
en een groot aantal daklozen krijgt te maken met druggebruik in zijn of haar omgeving (zie ook ‘samenwerking 
BADT’).

ENCOD: Europese koepelorganisatie van diverse Europese organisaties die vanuit verschillende achtergrond 
pleiten voor een effectief en rechtvaardig drugsbeleid (lees: harmreduction). De MDHG is lid en heeft regelmatig 
contact met de Europese zusterorganisaties. In 2008 verrichtte ENCOD onderzoek naar Europese grassroot organi-
saties. De MDHG nam deel aan diverse workshops over dit onderwerp. 

INPUD: International Network of People Using Drugs. In 2008 werd de MDHG lid van deze organisatie. We 
verwachten in 2009 de samenwerking te kunnen gaan intensiveren.

BONJO: de MDHG is lid van BONJO (Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties) en zoekt samen 
met BONJO naar wegen om druggebruikende gedetineerden na detentie een goede start te bieden. Zo heeft de 
MDHG het idee aangeleverd voor de ontwikkeling van het project ‘Huisbewaring’. Dit is een project om via huisbe-
waarderschap gedetineerden hun woning te laten behouden. In 2008 ontving BONJO een donatie van het Oranje-
fonds om dit project verder uit te werken. Ook in 2008 bekeek BONJO in samenwerking met de MDHG de moge-
lijkheden om te komen tot een steunpunt ISD.

Platform	COMO: Centraal Overleg Maatschappelijke Opvang. Dit is een maandelijkse bijeenkomst van cliën-
tenraden, straatadvocaten en belangenbehartigers uit de G4 om te praten over het beleid ronddom de maatschap-
pelijke opvang. 

In 2008 ontvingen we groepen uit Australië, Kazakstan, Wit Rusland, Oezbekistan, Thailand, Hongarije, België, 
Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Ierland. 
Uit Nederland kregen we in het kader van de cursus Drugs en Verslaving vier keer een groep gezondheidsweten-
schappers op bezoek. Maar ook bezocht twee maal een groep Regenboogbuddys de MDHG. Onze buurtregisseur 
kwam langs met agenten in opleiding, om hen met de andere kant van drugs en druggebruikers kennis te laten 
maken. Tweemaal bezocht een groep ISD medewerkers onze instelling.
En er werd voorlichting gegeven aan studenten uit Utrecht, de UVA en de HVA. 

In 2008 registreerden we 27 ontvangsten van groepen.

Optredens buitenshuis
Daarnaast werden we regelmatig verzocht te spreken buiten de deur en te nemen aan paneldiscussies.  
Een overzicht:

 • Op verzoek van de GGD spraken we voor een groep artsen uit Oslo over huisdealers.
 • Correlation nodigde ons uit om te spreken tijdens hun conferentie over drugsbeleid en plaats te  
  nemen in een panel.
 • Van het APCP mochten we meepraten in een panel over zorgbehoefte.
 • Mainline nodigde ons uit deel te nemen in een panel tijdens hun mind over body bijeenkomst.
 • Zon MW verzocht ons te spreken over het directe nut voor druggebruikers van onderzoek  
  over druggebruikers. 
 • Voor de cursus Drugs & Verslaving waren we gastspreker op de VU.
 • Het Trimbos instituut nodigde ons uit te spreken op de miniconferentie gebruikersruimten.

Foto expositie
Lotte Rijkes kreeg de kans om te exposeren in café De Engelbewaarder met een serie fotoportretten die zij van onze 
bezoekers gemaakt had. De opening in de Engelbewaarder was een groot feest voor alle geportretteerden.

Media
Ondanks onze lowprofile strategie kregen we toch enige media aandacht. Hoewel we graag van alles over het drugs-
beleid zouden willen vertellen, werden we voornamelijk gebruikt als castingbureau. Zo mochten we ervaringsdes-
kundigen leveren aan BNN, de AVRO, IKON, AT5, NCRV.

Desalniettemin mochten we toch onze mening ventileren in het Parool (over ISD), in het laatste War On Drugs 
Journaal, bij de IKON radio (over ISD, en over de nazorg bij vrouwen uit detentie), in de MUG (over gebieds-
verboden), in Mainline magazine (over huisdealers), aan AT5 (de macht van de stad), op een Mainline dvd (over 
buprenorfine), bij een Ierse documentaire over het Nederlandse drugsbeleid en op youtube via de Hungarian Civil 
Liberties Union. 
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Instellingen
POA-overleg: regelmatig overleg van MDHG en BADT met de directie van HVOQuerido, Volksbond, Leger 

des Heils en Regenboog, om de klachten en ideeën van hun clientèle naar deze instellingen terug te koppelen. On-
derwerpen in 2008: instroomhuis, instroomhuis, instroomhuis. En verder de wachtlijsten, veldregie, de veldtafel, 
drugsbeleid, (gebrek aan)doorstroming, cliëntparticipatie, NIMBY problematiek.

Netwerkcontacten
Elke week voerden we wel overleg met individuele vertegenwoordigers van instellingen of organisaties in Amster-
dam, zoals politie, politici, DWI, GGD, Jellinek, Leger des Heils, Regenboog, Streetcornerwork, HVO-Querido, 
Mainline. 

Maar we onderhielden ook contact met organisaties van buiten Amsterdam: Stichting Goud, de Rotterdamse straat-
advocaten, Centrum Maliebaan, Novadic Kentron, Drugpunt Den Haag, Verslavingszorg Noord Nederland etc. etc.

Tijdens deze contacten kaartten we zoveel mogelijk de door ons gesignaleerde knelpunten aan.

Deelgebruik MDHG ruimte
Mede dankzij onze prachtige locatie kregen we in 2008 van een aantal instellingen uit de verslavingszorg het ver-
zoek of ze van onze ruimte gebruik konden maken. Mits de activiteiten ook van nut kunnen zijn voor onze leden 
stemmen we graag toe.

Zo houdt de vrouwenveegploeg van Streetcornerwork haar koffie en lunchpauze in onze inloopruimte. 
Stichting Open bereidt in ons pand haar voorlichtingsbijeenkomsten over geestverruimende middelen voor.
Ook bleken de Narcotics Anonymus geïnteresseerd in gebruik van onze ruimte. Door het gebrek aan een rookruim-
te zagen ze hier echter vanaf.

Drugsbeleiddeskundigen
Stichting	Drugsbeleid:	De talrijke bestuursleden en adviseurs van SDB beschikken over uitgebreide netwerken 

en worden door beleidsmakers veelvuldig geconsulteerd. MDHG heeft binnen het bestuur van SDB een adviseren-
de rol. SDB organiseerde samen met ENCOD en het cannabiscollege het Cannabis Tribunaal plaats. Enthousiaste 
MDHG vrijwilligers flyerden voor deze bijeenkomst

TNI: Trans National Institute. Onderzoeksinstituut dat internationaal onderzoek doet naar drugsproductie 
en drugsgebruik. TNI organiseert themabijeenkomsten over drugsbeleid en nodigt gastsprekers uit, vaak politici en 
beleidsmakers.

Legalize!:	Op het MDHG kantoor houdt Legalize! haar bijeenkomsten. De MDHG schreef mee aan het laatste 
Legalize! War on Drugsjournaal

Monitoringsoverleg: Bijeenkomst van veldwerkers en ervaringsdeskundigen. Doel is een goed beeld te kunnen 
presenteren van trends en ontwikkelingen in de gebruikerswereld. Dit kunnen ontwikkelingen zijn op de straat-
drugsmarkt, maar ook in de hulpverlening. Het monitoroverleg kwam in 2008 slechts eenmaal bijeen.

Gemeente
EU	onderdanen	inventarisatie: een door DZS georganiseerde bijeenkomst met belanghebbenden om na te gaan of er 
inderdaad een golf Oosteuropese daklozen de Amsterdamse Opvanginstellingen overspoelde.
Nepdopeconferentie: een door stadsdeel centrum georganiseerde bijeenkomst met verschillende partijen om te 
praten over de aanpak van ‘nepdopedealers’. 
Inspraak	bijeenkomsten	subsidieverordening.	
WMO	overlegbijeenkomsten	in	de	stadsdelen.	



20 21

Duurzaam verblijf Beilen

In februari 2007 opende de Kliniek voor Duurzaam Verblijf te Beilen. De longstayvoorziening is bedoeld voor 
Amsterdamse en Rotterdamse drugsgebruikende psychiatrisch patiënten die een rechterlijke machtiging opgelegd 
hebben gekregen, of binnen de Inrichting Stelselmatige Daders zitten, maar die niet behandeld worden. 

We vinden het nog steeds bijzonder spijtig te moeten constateren dat zelfs psychiatrische patiënten tot de ISD-maat-
regel worden veroordeeld. Of te bemerken dat gesloten afdelingen hun lastige patiënten liever kwijt dan rijk zijn, 
waardoor ze dan weer in de ISD terecht komen.
Daarnaast hebben we twijfel aan het nut van de afgedwongen abstinentie binnen een gesloten setting. Vanuit onze 
ervaring weten we dat deze geforceerde onthouding de hopelijke terugkeer naar het maatschappelijk leven niet 
vergemakkelijkt. 

In 2008 reisden we twee keer af naar Beilen om te praten met bewoners en behandelaars om zo de ontwikkelingen 
binnen de kliniek voor duurzaam verblijf van dichtbij kritisch te volgen.

En daarbij nam de MDHG plaats in de onderzoekscommissie Beilen. Deze commissie heeft tot doel een onder-
zoeksvoorstel te formuleren waarbij het nut en effectiviteit van de voorziening gemeten kunnen worden. 

Uitgelicht

Samenwerking BADT 
(Stichting Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen)

De al in 2007 ingezette samenwerking met BADT intensiveerde zich in 2008. 
MDHG medewerker Daan van Leeuwen was in 2008 voor 10 uur per week bij BADT in dienst. Hoewel onze achter-
ban en onze werkwijze verschillen, trokken we in 2008 regelmatig gezamenlijk op. BADT en MDHG vullen elkaar 
hierin goed aan.

MDHG en BADT leveren in 2008 de notulist en voorzitter van de Regenboog cliëntenraad. MDHG en BADT heb-
ben gezamenlijk overleg met de directeuren van de opvanginstellingen om geconstateerde knelpunten te bespreken.
De MDHG zoekt actief mee naar geschikte ambassadeurs voor het ambassadeursproject. De MDHG discussieert 
mee tijdens de BADTbijeenkomsten. 
In 2008 helpt de MDHG mee aan de voorbereiding van daklozendag.

In 2008 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met BADT over de mogelijkheden van intensievere  
samenwerking, resulterende in een fusie met behoud van eigen stichtings- en verenigingsidentiteit. 
Uiteindelijk is besloten dat beide organisaties de praktische samenwerking continueren, maar niet met elkaar  
bestuurlijk gaan samenwerken. Voor intensieve samenwerking is bestuurlijk in elkaar opgaan geen voorwaarde.
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Daklozenmarathon
Daklozenmarathon 4 juni 2008
Tijdens daklozendag 2008 organiseerde de MDHG de zogenaamde daklozen-
marathon. Hoewel ludiek van opzet wilden toch 30 daklozen hun geluk beproe-
ven in deze minimarathon met een serieuze ondertoon.
Veldwerkers van Stichting Veldwerk waren bereid een checkpoint te beman-
nen en met eventuele hulpvragen van de deelnemers direct aan de slag te 
gaan. Een aantal daklozen bleek inderdaad nog niet in beeld bij Stichting 
Veldwerk. En medewerkers van de buddyzorg van Stichting De Regenboog 
bemanden een gezellig kleedje in het park voor een goed gesprek met de 
deelnemers. Zelfs zo gezellig dat dit checkpoint bijna niet te passeren was.
Desondanks haalden 23 daklozen de finish. Een loterij bepaalde de win-
naar. Deze was dolgelukkig met zijn pasgewonnen tent.

Naast de van Dam tot Damloop en de hogehakkenrun is er nu dan ook 
de Daklozenmarathon.
Want als dakloze blijf je immers lopen. Zonder een vaste thuisbasis is 
het dagelijks bestaan een lange wedloop van het ene naar het andere 
punt om in de basic behoeften te voor-
zien. Zoals daar zijn het vinden van een 
slaapplaats, eten, douchen, het regelen 
van schone kleding of het ontmoeten van 
vrienden. Als dakloze moet je over groot 
organisatievermogen beschikken om de dag 
goed door te komen.
Om hier aandacht aan te besteden orga-
niseert de MDHG tijdens daklozendag de 
daklozenmarathon.
Op vier strategische punten in het centrum 
van Amsterdam kan er gratis gedoucht, ge-
dronken, gelachen, gerookt en geklets wor-
den. Ook staat er een veldwerker gereed 
om de weg te wijzen bij het vinden van een 
slaapplaats en te ondersteunen bij bijvoor-
beeld het aanvragen van een uitkering.
Finish en start(15.00 uur) op het terrein 
van de daklozendag op de Corvershof. Elke 
deelnemer ontvangt een T shirt.
En onder diegenen die met succes de vier checkpunten langsgegaan zijn 
verloten we een tent en een slaapzak. 
(tekst uit de flyer)

SUPPORT
De status van het Support project was in 2008 volstrekt onduidelijk. Officieel bestond Support niet meer maar de 
Amsterdamse instellingen werkten nog volop volgens de Supportmethodiek, er waren nog Supportmentoren, Sup-
portbedden en Support DWI teams. Ook was het Supportcliënten streng verboden te ‘shoppen’. Maar wat te begin-
nen als je mentor onbereikbaar is en geen vervanging heeft?

Om helderheid in de materie te krijgen spraken we met de Regenboog, GGD en Jellinek over Support. Het bleef 
onduidelijkheid troef, wat grote paniek veroorzaakte onder onze leden: 
“help, mijn mentor is geen mentor meer!” 
“help, supportbedden bestaan vanaf morgen niet meer!” 
“help, waar moet ik slapen? wie kan mij helpen?”

Support is inmiddels vervangen door Trajectplannen en Trajecthouders. Maar is dat niet gewoon hetzelfde beestje 
met een ander naampje? In eerste instantie lijkt het hier wel op. Maar na grondig speurwerk, en veel doorvragen, 
blijken er toch een paar verschillen te zijn:
Bij de trajecthouder zal meer regie vanuit de GGD toegepast worden. De bedoeling is dat de GGD in de gaten houdt 
hoe trajecthouders functioneren, en dus ook kan ingrijpen als een instelling of maatschappelijk werker te weinig 
uitvoert. Daarnaast worden de trajecthouders instellingen in plaats van personen (support mentoren). 

Of er door deze ommezwaai daadwerkelijk veel zal verbeteren? De toekomst zal het uitwijzen, en wij blijven het 
kritisch volgen. 

Enquête Support

In 2008 gingen we de straat op, benieuwd 
hoe ‘klanten’ zelf denken over het support-
mentoraat.

Gewapend met pen en enquête spraken we 
in totaal 40 druggebruikers die aangaven 
een support mentor te hebben.

Resultaten:
Weet je de naam van je mentor?
Ja: 37
Nee: 3
Van welke instelling is je mentor?
Jellinek: 18
Regenboog: 12
GGD: 11
( Hierbij is de Regenboog waarschijnlijk 
over vertegenwoordigd, aangezien we veel 
enquêtes afgenomen hebben in gebruikers-
ruimte en inlopen van de Regenboog. )

Heb je een telefoonnummer van je 
mentor?
Ja: 27
Nee: 13
Kon je zelf je mentor kiezen?
Ja: 6
Nee: 30
Weet niet: 4
Zou je willen dat je zelf je mentor kunt 
kiezen? 
Ja: 22
Nee: 14
Weet niet: 4
Zou je vaker contact willen met je mentor?
Ja: 8
Nee: 30
Weet niet: 2

Op welke manier heb je contact met je 
mentor? (meer antwoorden mogelijk)
Telefonisch: 14
Per Mail: 1
Op Straat: 2
Op Afspraak: 29
Via inloopspreekuren/wijkpost: 7
Geen contact: 4
Zoek jij meestal je mentor op, zoekt je 
mentor jou op?
Ik kom naar mijn mentor: 14
Mijn mentor komt naar mij: 5
Ik kom naar mijn mentor, en mentor komt 
naar mij: 17
Geen contact: 4
Is je mentor makkelijk benaderbaar?
Ja: 29
Nee: 6
Soms: 5
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Boetes overlast en gebiedsverboden  
Of o wat is het stil op straat

Bij de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG komen geregeld mensen langs met stapels bekeuringen, ge-
kregen van ijverige agenten. Deze agenten lijken de opdracht te hebben de straten van hartje Amsterdam compleet 
junk-en zwervervrij te houden. Zero tolerance in de praktijk. De meeste druggebruikers moeten elk jaar wel één of 
meerder maanden de gevangenis in om de verzamelde boetes uit te zitten. Zo dragen zij hun steentje bij aan de zo 
gewenste visuele overlastbestrijding.

Het is verboden om in het centrum van Amsterdam doelloos rond te hangen, gebruiksvoorwerpen voorhanden te 
hebben of samen te komen (met vier of meer personen bij elkaar te staan is een samenscholing). 

De binnenstad wordt niet alleen door het scheutig uitschrijven van bekeuringen junkvrij en zwervervrij gehouden. 
Er is ook nog het middel van het gebiedsverbod, wat ook wel bekend staat als het dijkverbod. 

Het dijkverbod ontstond in 1983 . De Zeedijk was druk bevolkt door druggebruikers en dealers. De politie deelde 
fanatiek boetes uit en stuurde hele groepen mensen weg. Maar deze mensen stonden vaak een paar minuten later 
weer op dezelfde straathoek. De Zeedijk was een no	go	area voor brave burgers geworden

De oplossing? 
De burgemeester verklaarde de no	go	areas tot ‘noodgebied’. In deze noodgebieden kreeg de politie extra bevoegdhe-
den. Ze kon druggebruikers naast een boete wegens drugsoverlast nu ook een toegangsverbod voor het betreffende 
gebied opleggen. 
Bij een gebiedsverbod mag een verwijderde persoon zich gedurende een bepaalde periode niet in het gebied vertonen. 

Deze aanpak bleek een “succes” te zijn: binnen het gebied liepen minder gebruikers, dealers en andere ongewenste 
types rond. Die gingen namelijk gewoon een paar straten verderop staan.
 
De oplossing?
Het dijkverbod uitbreiden, zowel in ruimte, als in tijd, als in doelgroep. Had Amsterdam begin jaren tachtig slechts 
een paar kleine noodgebiedjes, nu is praktisch de hele Bijlmer en heel Amsterdam centrum één groot overlastge-
bied. En werden eerst alleen druggebruikers en dealers geweerd uit de noodgebieden, nu kan iedereen die volgens 
de politie lastig is uit het overlastgebied verwijderd worden. En dit volgens een oplopende schaal: hoe vaker een 
gebiedsverbod, hoe langer niet welkom. Eerst 24 uur, dan 2 weken, daarna een maand en uiteindelijk zelfs 3 maan-
den. Zo zijn hele groepen Amsterdammers uit het straatbeeld verdwenen.

Ruim 25 jaar na de introductie van de dijkver-
boden leeft bij ons het gevoel dat er te pas en 
te onpas met verwijderingbevelen gestrooid 
wordt. Onder het mom van overlastbestrijding. 
Ja, wij zijn ook tegen overlast. Er kan ons niet 
streng genoeg worden opgetreden tegen wild-
plassen, foutparkeren, geschreeuw, gebral en 
ander vervelend of strafbaar gedrag. 

Maar dat lijkt er niet aan de hand te zijn. Men-
sen worden niet afgerekend op hun gedrag, 
maar op wíe ze zijn. En dan blijken sommige 
groepen Amsterdammers minder in het straat-
beeld gewenst dan andere. 
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TARIEVEN 
De prijs van uw boete op de Zeedijk 

 •  Op straat slapen: € 125 of dagvaarding 

 •  Op of aan de weg een voertuig, tent of soortgelijks als slaapplaats gebruiken: € 75 

 •  Posten: € 50 

 •  Tippelen: € 50 of dagvaarding 

 • Hinderlijk heen en weer bewegen: € 50 

 •  Zodanig op te houden waardoor voor weggebruikers of omwonenden overlast 
 
  

of hinder wordt veroorzaakt: € 75 

 •  Zonder redelijk doel ophouden: € 50 of dagvaarding 

 • Zich op een weg bevinden die vanwege de veiligheid was afgezet: € 138

 •  Deel uitmaken van een groep van meer dan 4 personen in het kader van drugs: € 125

 •  Samenscholing: dagvaarding 

 •  Gebruikersartikelen voor handen hebben: dagvaarding 

 •  Openlijk gebruiken: € 130 

 •  Alcohol op openbare weg: € 55 

 • Zich dronken op de openbare weg bevinden waar dat verboden is € 50 

 •  Overtreding dijkverbod: 3 maanden zitten 

26



28

Jonas Daniël Meijerplein 30 
1011 RH Amsterdam

Postbus 1482
1000 BL Amsterdam

T +31  (0)20 624 47 75  
F  +31  (0)20 638 28 40
E in fo@mdhg.nl
I  www.mdhg.nl
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