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• Samenstelling bestuur
• Leden

En wij volgden de ontwikkelingen kritisch maar opbouwend. Waar we zoal tegenaan liepen kunt u
lezen in de volgende bladzijden. Veel leesplezier
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Individuele belangenbehartiging
Cliëntondersteuning
UITGELICHT Dealeraanpak
Klachtbehandeling
Themabijeenkomsten
UITGELICHT MDHG Filmfestival
UITGELICHT Instroomhuis
Cliëntenraden
Veldwerk en onderzoek
UITGELICHT Ambassadeurproject
UITGELICHT Druggebruik binnen de instelling
Communicatie en voorlichting
UITGELICHT International Remembrance Day
Overlegvormen
UITGELICHT Samenwerking BADT

In 2006, bij het aantreden van het nieuwe college, beloofde de nieuwbakken wethouder zorg, net als
haar voorgangers voor haar dat deden, dat alle daklozen van straat moesten. Streefdatum was 2010,
al werd al vroeg duidelijk dat dit niet zou gaan lukken. Toch maakte de gemeente haast met het
leegvegen van de straten. Naast gebiedsverboden voor daklozen en druggebruikers kregen ook straatdealers en hosselaars in 2009 te maken met gebiedsontzeggingen voor overlastgebieden. De straten
raakten verlaten, iedereen moest de opvang in. Er werden verschillende voorzieningen geopend en
ook het instroomhuis ging van start, piepend en krakend.
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DE STRATEN UIT, DE OPVANG IN
De straten uit, de opvang in
Vooruit met flinke pas.
Met kloppend hart, en blijde zin
En slecht gevulde kas
De opvang lacht ons vrolijk toe
Ons groet de camera
En wij worden nooit meer moe
in opvangwalhalla
Tratatata bom bom tratatata bom, bom
in opvangwalhalla

De opvang is ook goed voor ’t gemoed
en lost problemen op
Met eten drinken bed, alles komt goed
De straat knapt prachtig op
Daarom vooruit en in de maat
De opvang biedt houvast
Nu ‘t eensgezind en ordlijk gaat
Van ons heeft niemand last
Tratatata bom bom tratatata bom, bom
Van ons heeft niemand last
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In ons activiteitenplan 2009 formuleerden we
net als in 2008 de volgende doelstellingen:
Positieverbetering en emancipatie van druggebruikers

In 2009 bestond de vereniging 32 jaar.

Onafhankelijke vertegenwoordiging

De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. Het team MDHG bestond
in 2009 uit vier vaste medewerkers, een stagiaire en tien vrijwilligers. De staf biedt ondersteuning aan
de leden, aan het bestuur en aan de directeur. Deze ondersteuning bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, cliëntondersteuning en beleidsondersteuning.

Drugs uit het strafrecht

de

mdhg heeft zich de volgende kerntaken gesteld:

Een belangenbehartiger voor druggebruikers zijn, zowel voor de
individuele gebruiker als voor de groep in zijn geheel.

Samenstelling bestuur
De bestuurssamenstelling december 2009:
• Jaap Brandligt (voorzitter),
• Piet de Groot (penningmeester)
• Edvard Schouten (secretaris)
• Simon Boerboom
• Yolande ten Hooven
• Josh Vermeer
• Edsel Semeleer

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.
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Voorlichting en training

geven aan belanghebbenden.

Leden
Het aantal geregistreerde leden was per 31 december 843. Dit zijn personen die het MDHG lidmaatschapsformulier hebben ingevuld en de doelstellingen onderschrijven.
Door ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang en door gestage veranderingen in de samenstelling van ons bezoekersbestand (met de daarbij mee veranderende behoeftes), omschrijven we onze
doelgroep sinds 31 december 2009 als volgt: (ex)gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen die op
straat leeft of dreigt te komen, klanten van de maatschappelijke opvang.

5

waar hielpen we zoal bij:
Trajectplan en trajecthouder achterhalen
Bellen met Vangnet & Advies, bellen met Stichting Veldwerk Amsterdam, bellen met instroomhuis, bellen
met Bureau Aanmelding en Plaatsing, bellen met DWI.
Onderdak
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

Individuele belangenbehartiging

Vinden van nachtopvang, aanmelden bij instroomhuis, wijzen op mogelijkheden (bijv Boerhaavehotel), aanmelden bij BAP, inschrijven bij Woningnet en reageren op woningen, bellen met Vangnet & Advies, inschakelen Stichting Veldwerk Amsterdam.
Financiën
Bellen en schrijven met deurwaarders en CJIB, aanmelden, bellen, mailen & bezwaarschriften schrijven naar
DWI, bellen & mailen met Fibu, mee op gesprek, helpen bij inschrijven BBR Online, bellen met belasting.
Justitie
Mee naar rechtbank, hoger beroep aantekenen, boetes opvragen, ordenen van boetes, katvangerschap,
getuigschriften schrijven, advocaat vinden, juridische bijstand vinden, onderhouden van contact tijdens
detentieperioden, bellen met V&A over einde ISD (zie uitgelicht: handleiding boetes).
Medische zorg

We onderscheiden onze individuele belangenbehartiging in cliëntondersteuning en klachtbehandeling. Daarnaast
tracht de MDHG ook de collectieve belangen te behartigen, De meeste tijd gaat echter voornamelijk zitten in
individuele belangenbehartiging.
Ook al blijkt het merendeel van onze klanten in ‘traject’ te zijn ondergebracht, dit houdt helaas niet automatisch
in dat de zorg goed geregeld is, en al helemaal niet dat deze zorg ‘op maat’ is of afgestemd op de wensen van
de klant. En met liefde springen we dan bij. Want echt eenvoudig zijn de maatschappelijke steunsystemen en de
toeleiding daartoe nog steeds niet georganiseerd. Waar mogelijk zoeken we samen met de betrokkenen naar een
bevredigende oplossing voor een gerezen probleem.

Cliëntondersteuning
Op verschillende manieren staan we onze bezoekers bij. Vooral ons ‘gratis’ internet en ‘gratis’ belmogelijkheid
is enorm gewaardeerd. Als het even kan handelen veel bezoekers via onze laagdrempelige kantoorfaciliteiten zo
tamelijk gemakkelijk hun eigen zaken af.
En zo niet, ondersteunen we graag, met onze netwerkcontacten, onze kennis van de sociale kaart en met onze
straatkennis.
De meeste hulp werd gevraagd bij het vinden van onderdak; nachtopvang, Boerhavehotel, Woningnet,
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Mee naar Dr. Valckenier, bemiddelen bij problemen met methadon of heroïneverstrekking, bellen met AMT,
huisarts vinden, tandarts vinden.
Sociaal netwerk en algemene zaken
Telefoneren met sociaal maatschappelijke instanties,
onderhouden familiecontacten, meehelpen bij
verhuizingen, lotgenotencontact
(zie uitgelicht: ambassadeursproject).

op de wachtlijst
voor het traject
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UITGELICHT
Dealeraanpak
Sinds 1 oktober 2009 bezit Amsterdam vier dealeroverlastgebieden.
Door wijziging in de APV kunnen dealers die handelen in nepdope, pillen en harddrugs voor drie maanden uit de
dealeroverlastgebieden geweerd worden.
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Wanneer is een klacht een klacht? In 2009 hebben wij nauwelijks formele klachten ingediend. En dat is ook niet
de bedoeling. Liever zien we onze bezoekers constructief verder gaan met hun leven, soms met steun van de
daarbij betrokken instanties. Soms op eigen houtje. We hebben al eerder geconstateerd dat de clientèle van de
Maatschappelijk Opvang steeds serieuzer wordt genomen en dat er over het algemeen in toenemende mate bereidheid is wederzijds naar kritiek te luisteren. Langzaamaan luisteren de instellingen steeds beter naar hun klanten. En meer en meer klanten van de maatschappelijke opvang praten mee over hun eigen traject, doen mee in de
samenleving, eisen hun rechten op, nemen zitting in cliëntenraden, laten zich scholen als ervaringsdeskundige.
Maar toch… vraag een willekeurige MDHG bezoeker: “Hoe gaat het?’’, dan is het vaak of je een prullenbak opentrekt. Ondanks alle investeringen in de opvang lijkt de doorstroming totaal verstopt, is het voor mensen moeilijk
de juiste hulp te bereiken en om inzicht en inspraak te krijgen in het eigen traject. Formeel zit half hulpbehoevend
Amsterdam in traject. En getalsmatig gaat het steeds beter met deze groep (=OGGZ met regiobinding en rechthebbend). Maar toch…waar komt toch dat gevoel vandaan dat er een kloof zit tussen de kille statistieken van de
GGD, en wat de mensen op straat en in de opvang werkelijk meemaken?
Hieronder een verre van volledige opsomming van wat ontevreden MDHGbezoekers zoal noemden op de vraag:
‘Hoe gaat het?’ En deze opsomming is absoluut niet bedoeld als wijzende vinger naar de diverse betrokkenen.

isd
Grootste pijnpunt is het gebrek aan passende opvang na het doorlopen van de maatregel.
Zomaar wat ISD verhalen uit 2009 (namen gefingeerd):

Donald, na ISD geplaatst in Instroomhuis. Geschorst wegens drugsgebruik op kamer.
Nooit meer teruggezien.

Nadat al eerder met succes druggebruikers en hun leveranciers uit het centrum verdreven waren, vielen de overgebleven straatfarmaceuten nogal op. Of, zoals de politie het verwoordde: ‘Doordat we de laatste jaren successen
hadden geboekt tegen de verslaafden sprongen de dealers van nepdope steeds meer in het oog. In een rustige
vijver valt een rimpeling meer op.’

Kristof, geplaatst in ziekenboeg, problemen over gebruik. Vervolgens in andere ziekenboeg
geplaatst. Weer in detentie, gaat op voor 3e ISD.

Maar wie was er eerder, de dealer of de druggebruiker? En als beide groepen niet meer welkom zijn, waar kunnen
ze dan terecht? Veel druggebruikers (vaak oud en versleten met vele afkickpogingen achter de rug) zouden zeer
gelukkig zijn als ze op een rustige locatie bij een vertrouwde kwaliteitsdealer goede waar konden aanschaffen. En
zo niemand tot last zouden zijn.

Martin, clean uit ISD, geplaatst in sociaal pension, dood na overdosis.

Naast het aanwijzen van drugsoverlastgebieden en dealeroverlastgebieden, zou de gemeente kunnen overwegen
drugsoverlast tegen te gaan door de verkoop van verboden middelen te reguleren, net zoals in de jaren ’70 is
gebeurd met de hasj en wiethandel.

8

Klachtbehandeling

James, geplaatst in nachtopvang, direct weer aan drugs, baan kwijt, onderdak kwijt.

Giel, clean uit nazorg ISDkliniek. Geen vervolgplek in Amsterdam. Toch zonder onderdak
terug naar Amsterdam gegaan, afgegleden. Staat op wachtlijst voor sociaal pension.

Meer drugs in het leger

9

instroomhuis

druggebruik binnen de instellingen
Meer en meer druggebruikers raken onderdak. Voor de omgang met drugsgebruik maakt het nogal uit waar een
druggebruiker geplaatst wordt. Juist in de nachtopvang, de LdH ziekenboeg en het instroomhuis, waar veel druggebruikers in eerste instantie hun traject opstarten, is druggebruik niet toegestaan. Dit resulteerde in nogal wat
schorsingen. En juist in de wat ‘hoogdrempeligere’ voorzieningen waren er in 2009 niet echt drugsvrije voorzieningen. Lastig voor (ex)druggebruikers die met hun oude scène en gebruikspatroon wilden breken. (zie uitgelicht:
druggebruik binnen de instellingen)

Lang gewacht toch gekomen: het instroomhuis. In februari 2009
opende het instroomhuis daadwerkelijk zijn deuren. En het was meteen
een doorslaand succes, in die zin dat heel dakloos Amsterdam uit haar
schuilplaats kwam en zich aan de poort meldde. En het instroomhuis
zat meteen vanaf dag 1 al helemaal vol, zonder dat de uitstroom geregeld was. Is het instroomhuis nou een tafelkleed of een servet? Te luxe
voor nachtopvang, maar te eenvoudig voor een 24-uurs woonvoorziening.
Over het algemeen waren de (tijdelijk) bewoners van het instroomhuis
zeer tevreden over de geboden opvang. Maar de aanloop ernaartoe
en het vervolgtraject leverden nogal wat frustraties op bij de diverse
betrokkenen Er werd door onze bezoekers geklaagd over de screening,
over schorsingen en hoge verwachtingen die niet werden werden waargemaakt (lees meer hierover in uitgelicht: het instroomhuis).

FiBU/DWI
Over de FIBU werd minder dan in voorgaande jaren geklaagd. De
mogelijkheid tot online inzage in het eigen betalingsverkeer wordt zeer
gewaardeerd, evenals de ruimere telefonische bereikbaarheid.
Bij DWI bleek het voor een aantal ‘ nette’ daklozen nogal ingewikkeld te
bewijzen dat ze daadwerkelijk dakloos waren en recht op een uitkering hadden.

casus

X, eerst geschorst wegens drugs in Gastenburgh, daarna in Haven
geplaatst en ook daar geschorst om drugsgebruik. Slaapt tegen betaling bij
mensen op de bank, in afwachting van een plek in de heroïneverstrekking
en opheffing schorsing.

winternachtopvang
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Ondanks het broeikaseffect lijken de winters steeds kouder te worden en de winternachtopvang steeds voller en
langgerekter. Seizoen 2008/2009 en seizoen 2009/2010 werden gekenmerkt door grote onduidelijkheid voor wie
de winternachtopvang was bedoeld, wanneer deze inging, deze stopte en hoe hierover gecommuniceerd moest
worden. En dan was er ook nog het gerucht over de bussen vol Polen die bij de eerste vorst steevast voor de
Haven geparkeerd werden.
In eerste instantie BADT en later ook MDHG gingen hierover het gesprek aan met de GGD met behulp van de
daklozenambassadeurs.

John, keurige dakloze, sliep 5 nachten op de opgegeven plek. Toch konden de
struikbezoekers van DWI hem niet vinden. Uitkering afgewezen. Advies van de
bewaarschriftencommissie: meteen weer opnieuw een uitkering aanvragen, de
uitslag van uw bezwaarschrift afwachten duurt immers veel langer.
Harry, mooie meneer, sliep bij ‘vriendinnen’ of in kraakpanden, zonder eigen onderdak, verzekering en inkomen. Bewijzen waar hij verbleef kon hij niet. Kreeg via
woningnet eigen woning en dus adres waar hij zich kon inschrijven.
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Methadon
Op de GGD methadonverstrekking werd niet veel gemopperd dit jaar. Zou dit komen door de grote inzet van
de Cliënten Advies Raad of zou de toenemende mate waarin de GGD haar clientèle serieus neemt zijn vruchten
beginnen af te werpen? Wat wel opviel was een toenemend aantal ‘hardwerkende burgers’’ dat niet bij de GGD
of Jellinek in de verstrekking wilde, maar op zoek was naar een reguliere huisarts die wilde voorschrijven. Vaak
konden we bemiddelen.

Ingrid, zorgwekkende zorgmijder, zit al jaren in methadonprogramma. Zodra het
behandelteam erachter komt dat ze dakloos is, moet ze zich zeven dagen per
week melden voor methadonmedicatie, in plaats van zoals voorheen twee keer
per week. Ingrid besluit de verstrekking te laten voor wat die is, en koopt voortaan haar methadon op straat. Pas nadat ze haar dakloze toestand achter zich heeft
gelaten, gaat ze terug de verstrekking in.

De MDHG organiseert voorlichting en discussiebijeenkomsten tussen ervaringsdeskundigen en belanghebbenden over actuele maatschappelijke thema’s.
Schrijfclub BaseMail: Elke week schreven vrienden en bekenden uit de scene onder begeleiding van
een vrijwilliger een brief of kaart naar gedetineerde druggebruikers, naar bewoners van de kliniek voor
Duurzaam Verblijf te Beilen en naar mensen in het ziekenhuis.
Vrouwenmiddag: Een wekelijks bijpraatmiddag met lunch en massage voor druggebruikende vrouwen.

Makkelijker kunnen we het niet maken
Janet, hardwerkende Nederlander, mediceert zichzelf met heroïne en heel af en
toe wat cocaïne. Dat is haar manier om overeind te blijven. Ze moet er niet aan
denken om een methadonverstrekking in te gaan. Haar huisarts respecteert dit,
maar kan haar geen heroïne voorschrijven. De kosten van de heroïne trekt ze af bij
de belastingen, ze kan aankoopverklaringen van de dealer overleggen. Na enkele
jaren blijkt de belasting hier niet mee akkoord te kunnen gaan, en vordert duizenden euro’s terug. De MDHG staat haar bij in het vinden van een fiscaal specialist
met kennis van de opiumwet.

Samen met het Straatpastoraat organiseerde de MDHG een Socratisch café, met als thema ‘ontdek de
ander’. Onder begeleiding van speciaal voor deze bijeenkomsten getrainde ervaringsdeskundigen konden
omwonenden, bezoekers en hulpverleners op een open manier met elkaar in gesprek gaan. Hoewel er
helaas geen buren aanwezig waren, waren de gesprekken zeer eerlijk en openhartig.
Tijdens Daklozendag organiseerde de MDHG een drukbezochte ‘workshop boetes’. Waarbij belangstellenden alles wat ze maar wilden weten over het opjaagbeleid, APV overtredingen, gebiedsverboden,
rechtsongelijkheid konden vragen aan twee buurtregisseurs en aan een advocaat.
Ook organiseerden we tijdens Daklozendag een debat over het drugsbeleid binnen de instellingen.
Aan de hand van stellingen konden De Regenboog, HVO Querido en GGD hun standpunten aan het
publiek uitleggen.

Openingstijden en bezoekerscontacten*
Realisatie spreekuur:
30 uur inloopspreekuur per week
Realisatie openingsuren:
48 weken openstelling; 1440 uur inloopspreekuur
Activering
14 verschillende vrijwilligers zetten zich in voor de
diverse projecten in 2009
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Bezoekerscontacten 2009
binnenshuis*
januari t/m maart:
april t/m juni:
juli t/m september:
oktober t/m december:
Totaal contacten op locatie

689 bezoekers
712 bezoekers
746 bezoekers
619 bezoekers
1730 bezoekers

Totaal Face-to-Face contacten 2009:

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.

mdhg filmfestival 13-06-2009
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Instroomhuis

Het instroomhuis is een centraal loket voor de maatschappelijke opvang in
Amsterdam. Daarnaast heeft het instroomhuis 40 slaapplaatsen. Er is de mogelijkheid
voor tijdelijk onderdak voor een periode van maximaal 6 weken. Onderdak is ondersteunend
aan het opzetten van een traject. Het Instroomhuis is een project van het Leger des Heils en
HVO-Querido
(www.instroomhuis.nl)
Na drie jaar voorbereiding ging het instroomhuis februari 2009 van start. Alle nieuwe onbekende
daklozen konden zich melden. In het instroomhuis zou een probleemdiagnose plaatsvinden, een
trajectplan opgesteld worden door de veldtafel (= een door de GGD voorgezeten overleg om de voorgestelde trajectplannen met de stedelijke samenwerkingspartners te bespreken) en de instromer zou na
zes weken uitstromen naar een gepaste vervolgvoorziening.
De instroom was overweldigend. Zes weken na opening bleek echter dat de uitstroom niet vlotte. Alle
uitstromers werden standaard op de wachtlijst voor een passende vervolgvoorziening gezet. En ter overbrugging konden zij terecht in de nachtopvang, zonder spoedig uitzicht op een vervolgplek.
Het instroomhuis bezweek bijna onder de toeloop. Zomer 2009 werd daarom de screening naar DWI
Ijsbaanpad verplaatst. En werden de toelatingscriteria strenger. DWI screende de nieuwe daklozen op regiobinding, de GGD op OGGZ problematiek. En hoewel zo de toeloop drastisch werd ingeperkt, vlotte het
nog steeds niet met de doorstroom. Na zes weken relatieve luxe konden instromers weer terug de nachtopvang in, in afwachting van een plek ergens anders over onbepaalde tijd.
Als methode om daklozen in beeld te krijgen en een trajectplan voor op te stellen, is het instroomhuis een
groot succes. Als methode om nieuwe daklozen snel op de rit te krijgen, is het instroomhuis niet geschikt.
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Door middel van inzet van onze eigen leden
versterkt de MDHG de cliëntenraden van de relevante
instellingen. We ondersteunen onze deelnemers in de
diverse raden en stimuleren cross-overcontacten.

Cliëntenraad DWI:
De Cliëntenraad DWI adviseert de directie van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de gemeente Amsterdam over beleid en uitvoering van de Wet werk en bijstand. Sinds de zomer 2009 heeft een vrijwilliger van de
MDHG namens de MDHG en BADT zitting in deze raad.

BADT lunchbijeenkomst:

Diverse MDHG-leden praatten mee tijdens deze vaak zeer geanimeerde bijeenkomsten.

Regenbooggroep Cliënten Adviesraad:

Maandelijks bespreken de vertegenwoordigers van de diverse Regenboogvoorzieningen problemen en ontwikkelingen en overleggen ze met het Regenboogmanagement.
Verschillende MDHG leden hebben zitting in deze raad. De coördinator van BADT zat tot eind 2009 deze vergaderingen voor, in voorkomende gevallen nam de MDHG directeur deze taak op zich.

Cliënten Advies Raad MGGZ:

Drie MDHG-leden hadden zitting in deze raad. Langzaamaan oefent deze raad meer invloed en controle uit op
het gevoerde beleid.

Instroomhuis:

De MDHG en BADT zijn betrokken bij de maandelijkse cliëntenraad bijeenkomst en vergaderen mee. Naast
veel praktische zaken passeren ook ontwikkelingen binnen de maatschappelijke opvang de revue. Ondanks dat
cliënten van het instroomhuis in de regel na zes weken alweer het instroomhuis moeten verlaten, belet het hen
niet met veel enthousiasme het beleid te bekritiseren en ideeën aan te dragen.

De Volksbond:

Onder bevlogen inspiratie van de teamleider vormde zich in 2009 in het Fokke Simonszhuis een ‘kerngroep’
waar het te voeren beleid mee doorgenomen werd. Uitgangspunt is dat bewoners zelf het beste grenzen en
mogelijheden van het beleid kunnen bepalen. In 2009 zijn medewerkers en vrijwilligers van de MDHG uitgenodigd door de kerngroep om mee te denken over het drugsbeleid.

De hoeveelheid besproken punten in al deze raden was immens, de hoeveelheid leesvoer ook. Trend:
toenemende bereidheid tot samenwerking en samen optrekken, teneinde meer invloed op landelijk
en lokaal beleid te kunnen uitoefenen.
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Leger des Heils Cliëntenraad:
Een MDHG vrijwilliger is secretaris in deze raad.

Cliëntenraad Streetcornerwork Zuidoost:
Een MDHG vrijwilliger bezoekt de vergaderingen.

Daklozen Ambassadeursproject:
de MDHG werkte nauw samen met het daklozenambassadeursproject.

Initiatiefgroep Lokale Versterking:

De Initiatiefgroep Lokale Versterking is in 2007 in het leven geroepen om de lokale belangenbehartiging van en
door psychisch kwetsbare mensen een duw in de goede richting te geven, in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo).
Een MDHG medewerker woonde alle bijeenkomsten van de initiatiefgroep bij. Het project eindigde halverwege 2009.

Groot MO overleg:

Een overleg om de diverse cliëntenraden, belangenbehartigers en cliëntvertegenwoordigers en gemeente bij elkaar aan tafel te brengen. MDHG en BADT vertegenwoordigers hebben zitting in dit overleg.

WMO platform centrum:

Het kostte veel moeite voor deze vergaderingen, met voor onze achterban weinig interessante punten, een vaste
vertegenwoordiger af te vaardigen, wat wel een wens van dit platform is. Daarom is er voor gekozen in wisselende vertegenwoordiging (BADT, MDHG, initiatiefgroep, daklozenambassadeurs) als gastlid op relevante punten aan
te schuiven. Hier is echter nog discussie over.
Verder onderhielden we contact met:
- De HVO-cliëntenraad
- De Jellinek/Mentrum/Arkin-adviesraad: onze poging een MDHG lid in deze raad te krijgen strandde
op het feit dat deze raad na diverse fusies goed bezet was. In 2010 wagen we een nieuwe poging.

veldwerk en
onderzoek
De MDHG medewerkers en vrijwilligers gaan de straat op en de instellingen langs om de kwaliteit van dienstverlening en ontwikkelingen in de scene te volgen. Onze bevindingen rapporteren wij aan de instellingen en de
beleidsinstanties.
Maar anderen wisten ons ook te vinden om gebruik te maken van onze kennis:
		
We namen deel aan de expertmeeting veldregie, naar aanleiding van de evaluatie
Veldregie in Amsterdam van het IVO.
Het Bonger Instituut deed een onderzoek naar basecokegebruik. Respondenten werden gezocht, gevonden en
geïnterviewd bij de MDHG.
We spraken met Annemiek Ebbink, die onderzoek deed naar de bereikbaarheid van juridische hulp voor dak en
thuislozen in Amsterdam.
Criminologiestudenten kwamen langs om te praten met druggebruikers over de verschillende manieren om inkomsten voor drugs te verwerven.
We spraken met twee Zweedse studenten die een verslag schreven over verschillende soorten alcohol en drugbehandeling.
Een Amerikaanse drugssociologe kwam langs om te praten met ervaringsdeskundigen, verslavingspreventie en
behandeling in Amsterdam.
Studenten van de St. Joseph University George bezochten ons om te praten onderzoek over drugstrends.

Wel geprobeerd, niet gelukt:
- MDHG leden in de GEDECO’s (Gedetineerden Commissie) te positioneren. Het blijkt op structurele basis
zeer lastig bij te houden welke MDHG leden voor hoe lang in detentie gaan en of zij geïnteresseerd zijn
om in een GEDECO plaats te nemen.
-
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Een klachtenspreekuur in de Geïntegreerde drugsvoorziening Zuidoost te houden. Hier was niet genoeg
formatie voor beschikbaar.

Het IISG verzocht ons medewerking te verlenen aan geschiedenisstudenten van de werkgroep ‘The War on Drugs’.

'Ice Hasj schadelijker dan harddrug xtc'
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We dachten mee op een buurtbijeenkomst met bureau O&S en
omwonenden van de toekomstige geïntegreerde voorziening in
de Valckenierstraat over meting van drugsoverlast rondom de GGD
voorzieningen.
(De opkomst was onwaarschijnlijk laag, waaruit wij menen te kunnen
concluderen dat het onderwerp drugsoverlast niet meer leeft...)
We hadden zitting in de Mainline Projectgroep control it, waarin een
eerder onderzocht plan om basecoketrek tegen te gaan met behulp
van computerspelletjes verder uitgewerkt werd.
De MDHG voorzitter nam deel aan de de onderzoekscommissie Duurzaam
Verblijf Beilen. Deze commissie heeft tot doel een onderzoeksvoorstel te
formuleren waarbij het nut en effectiviteit van de voorziening gemeten
kunnen worden.
Een MDHG medewerker nam als ervaringsdeskundige deel aan het Mainlinecongres ‘benzo’s in de ban’ en was
een van de sprekers in een workshop.
En we namen enquêtes af onder de nachtopvangaanbieders en onder de 24 uurs voorzieningen, om na te vragen
wat hun beleid is op het gebied van drugs en drugsgebruik .
De voornaamste ontwikkeling in 2009:
De gemeente focust op de OGGZ populatie. Mensen uit deze groep zijn vrij gemakkelijk onderdak te brengen en
in zorg te krijgen, tenzij ze in en uit detentie gaan.
Voor de daklozen en druggebruikers die buiten de OGGZ definitie vallen en voor de daklozen en druggebruikers
die niet-rechthebbend zijn, wordt het daarentegen veel moeilijker om in zorg te kunnen komen.
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 instellingen om te praten over de mogelijkheden die er zijn om verstandig om te gaan met deze ontwikkeling.
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Bank moet in zee met coffeeshop

Socratische dialoog

									 Uitgelicht
Het daklozenambassadeursproject

De gemeente is in maart 2008 van start gegaan met een ambassadeursproject om te zorgen dat moeilijk bereikbare groepen weten waar de gemeente mee bezig is en ook inspraak kunnen hebben op de
uitvoering van nieuwe plannen van de beleidsmakers.
Dak -en thuislozen vormen voor de gemeente een moeilijk te bereiken groep. En daarom is er ook voor
dak-en thuislozen een ambassadeursproject van start gegaan. De ambassadeurs onderhouden contact
met de gemeente en met de dak- en thuislozen.
Met het Ambassadeursproject lijkt een belangrijke stap gezet te zijn in het samen met mensen praten,
in plaats van over mensen praten.

Wat doen de ambassadeurs?

- overleg met de gemeente
- klachten, signalen, en mogelijke oplossingen verzamelen van dak- en thuislozen en doorspelen
aan de gemeente
- dak- en thuislozen informeren over de plannen van de gemeente (oa met betrekking tot de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
- voorlichting geven aan scholen en hulpverleners, om de scheve beeldvorming over daklozen recht
te zetten
De ambassadeurs zijn ervaringsdeskundige, voorlichter, gids en een doorgeefluik tegelijk.

Het daklozenambassadeursproject was echter een tijdelijk project. Aangezien de MDHG het ambassadeurs een belangrijk projectvindt, passend bij de doelstellingen, zet ze per 1 januari 2010 een gedeelte
van haar formatie in om het project doorgang te laten vinden.
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Kort samenvattend kunnen we stellen dat er grote verschillen bestaan tussen het beleid van de locaties.

Bij sommigen is druggebruik toegestaan en wordt het gezien als
onderdeel van het dagelijks leven (bijvoorbeeld Domus).
Op verschillende plekken wordt het gedoogd
(zolang het maar geen overlastveroorzaakt!),
en is het ‘beleid in ontwikkeling’.

Druggebruik binnen de instellingen
De afgelopen jaren heeft de gemeente zich er hard voor ingezet om het drugsgebruik op straat te verminderen. Dit beleid heeft succes: er is -duidelijk zichtbaar- sprake van minder druggebruikers in de openbare ruimte.
Er is echter ook een maar: het drugsgebruik vindt tegenwoordig vooral plaats binnen de hulpverleningsinstellingen en dit levert volgens ons een aantal problemen op.
Erkende drugsgebruikers worden geplaatst in voorzieningen die allemaal zo hun eigen omgang hebben met
drugsgebruik en beheersbaarheidbeleid, vaak uitgevoerd in de vorm van lange schorsingen of inperkende
huisregels.
Daarnaast zijn er ook veel niet-drugsgebruikers die gebruik maken van de
maatschappelijke opvang. Zij worden ongewild geconfronteerd met drugsgebruik en
alle toestanden er omheen. Veel ex-ISDers (inrichting stelselmatige daders), afgekickt
en wel, worden geplaatst in een instelling waar ondanks strenge huisregels op
drugsgebied toch volop gebruikt wordt.
Tenslotte zijn er nog de gebruikersruimtes voor ‘daklozen’. De gebruikers dienen de
drugs op straat te kopen, in theorie, want in de praktijk is dit streng verboden. Bovendien zijn de gebruikersruimtes slechts een paar uur per dag open.

Op andere locaties is gebruik uit den boze, en
wordt er gesanctioneerd
zodra iemand betrapt wordt.

Het meest genoemde probleem dat instellingen hebben met
druggebruikende bewoners is het onderlinge
‘gedoe en geruzie over geld en drugs’.

Het drugsbeleid binnen de maatschappelijke opvang lijkt nog niet ‘af’
Voor uitgebreide resultaten mail naar : info@mdhg.nl
Enquête
De hoogste tijd voor de MDHG om eens rond te vragen bij de verschillende instellingen. Is het inderdaad een
probleem? En hoe wordt hier mee omgegaan? In totaal 19 opvanglocaties hebben de moeite genomen onze
vragenlijst in te vullen.

20

19 reacties in totaal, 7x Leger des Heils, 9x HVO, 1x Volksbond,
1x nachtopvang RegenboogGroep en Het Instroomhuis
(samenwerking Leger des Heils + HVO).
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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, contacten
met media, voorlichtingen aan Nederlandse en buitenlandse belangstellenden en via vele vele overlegvormen en netwerkcontacten.

international
international
remembrance
remembrance
day
day

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 124
mensen van actuele informatie. Het betrof 1475 artikelen.
Het ICT gebeuren bleef net als in 2008 uiterst moeizaam. Onze server crashte in 2009 twee maal, waarvan een
keer fataal. Veel gegevens gingen verloren en werden moeizaam (soms) weer hervonden, mailen met onze eigen
mail was lange tijd onmogelijk. Maar onze website bleef in de lucht. In 2010 hopen we fondsen te vinden waarmee we een soepeler functionerend systeem kunnen aanschaffen.

Spuit 11

Ons eigen anarchistische opinieblad voor iedereen die met drugsgebruik en beleid te maken heeft verscheen dit
jaar eenmaal en werd door de liefhebbers juichend ontvangen. Dit motiveert ons zeer de verschijningfrequentie te
verhogen…

Voorlichting aan groepen

Regelmatig krijgen we het verzoek om vanuit onze visie toelichting op het Amsterdams drugsbeleid te geven, of
om met ervaringsdeskundigen te kunnen spreken, of om te vertellen over onze ervaringen met de verslavingszorg,
of hulpverlening. Of om te spreken over HIV, druggebruik en spuitomruil, over harmreduction. We geven in de
regel graag gehoor aan deze verzoeken.
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.
In 2009 ontvingen we bezoekers uit Birma, Engeland, Denemarken, Zweden, Kazakstan, Wit Rusland, Oezbekistan, Spanje, USA, Hongarije, België, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Via de AIDS Foundations East-West
ontvingen we een delegatie uit Centraal Azië om te spreken over HIV medicatie, druggebruik en spuitomruil.
Ook kregen we een delegatie ambtenaren van de Baskische regering op bezoek, die graag alles wilden weten over
opjaagbeleid, preventief fouilleren en gebiedsverboden.
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Elk jaar worden wereldwijd op 21 juli drugs- en alcoholdoden herdacht.
In 2009 voor het eerst ook in Nederland .
Drugspastoraat en MDHG organiseerden een bijeenkomst waarbij iedereen namen kon noemen van overledenen, herinneringen kon ophalen, kaarsjes branden, stil zijn, luidruchtig zijn of een traantje wegpinken.
Zo’n vijftig druggebruikers, daklozen, familieleden, hulpverleners en media woonden deze ontroerende
bijeenkomst bij om stil te staan bij al die mensen die ons de afgelopen jaren ontvallen zijn.
MDHG en drugspastoraat willen deze traditie in ere houden. Juist ook door onderstaande reacties die we
lazen op internet:

Het moet toch niet gekker worden, wie verzindt zoiets. Deze verslaafden hebben de maatschappij handen vol geld gekost.
Sonja, Bussum
Eigenlijk zouden we aangifte tegen D66 moeten doen. Dat is dé partij die drugsgebruik mogelijk heeft gemaakt en het zelfs nog gemakkelijker wil maken aan die troep te komen! Heb
totaal geen medelijden met die drugsdoden. Ze wilden het zelf graag.
Henkie99
Eigen schuld dikke bult, je zet zelf die spuit in je arm, niemand verplicht je er toe.
Michelh
\o "Ik vind deze reactie GOED."
Haha ik zie het al voor me: "Hierbij spuiten we op mede-junk, uit medeleven"
Bartopnu
Belachelijk, de junk verkloot zijn eigen leven en lichaam en dan nog herdenken ook? Tuurlijk, junks zijn het slachtoffer van de maatschappij....right...slap links gelul
Zero tolerance
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Uit Nederland kregen we in het kader van de cursus Drugs en Verslaving vier
keer een groep gezondheidswetenschappers op bezoek.Maar ook gaven we
voorlichting aan buddy’s van de Amsterdamse vriendendiensten. ISD medewerkers bezochten onze instelling. We gingen op stap met veldwerkers van Novadic
Kentron Eindhoven.
En er werd voorlichting gegeven aan studenten aan de hogeschool en universiteit.
Buiten de deur waren we voor de cursus Drugs & Verslaving gastspreker op de
VU. Bij een door Novadic Kentron Eindhoven georganiseerde conferentie waren
we gastspreker over huisdealers.

Media
Ook in 2009 mochten we weer in diverse artikelen en filmpjes wat van onze
laten horen.
Vooral de door MDHG en Drugspastoraat georganiseerde Remembranceday trok
veel pers; NOSjournaal, AT5, RTVNoordholland, Rtl4 en alle landelijke dagbladen
besteedden hier aandacht aan.
Daarnaast verschenen medewerkers en vrijwilligers in diverse soorten media.
We werkten mee aan een filmpje van Vista, Japanse universiteits TV, over drugs en sexindustrie in Amsterdam.
Een MDHG vrijwilligster vertelde in de Opzij over haar drugs en detentieverleden.
De Andere Wereld (Ikon radio) maakte met ons een item over de ISD, een cameraploeg van GGZ Eindhoven kwam
bij ons een promotiefilmpje maken, we werden geënquêteerd door AT5 over de macht in de stad, we spuwden
ons gal in MUG magazine, de Mainline, Groen Links Magazine, Highlife magazine, en we waren te bewonderen
op youtube via de Hungarian Civil Liberties Union. Naar aanleiding van een SPmotie over druggebruik binnen de
instellingverscheen er in dagblad Metro nog een artikeltje met onze mening over drugsverstrekking. Via Radio for
Peace Italy waren we in Italie te beluisteren met ons standpunt over coffeeshops. Maar het mooiste item werd
gemaakt door een journalist van de Video Journalism Movement die vrijwilliger Victor een dag lang volgde door de
straten van Amsterdam: former drug user defends Dutch drug policy.

Deelgebruik MDHG ruimte

Overlegvormen
Om aan belangenbehartiging te doen is het belangrijk van praten en luisteren te houden.
Naast de al genoemde deelname aan allerlei vormen van cliëntenraad en naast de voorlichtingen hadden we ook nog overleg met:

Begeleidingscommissies
Princehof begeleidingscommissie: begeleidingscommissie waar de MDHG het gebruikersperspectief belicht.
MSU/PNP begeleidingscommissie: In 2009 startte de GGD met de bouw van de geïntegreerde drugsvoorziening
Valckenierstraat. Er zijn hier nog geen klachten over.

Belangenbehartigers

BADT: BADT en MDHG treden in toenemende mate samen naar buiten. Onze achterbannen zijn in beginsel
verschillend - dakloos of druggebruiker- maar worden meer en meer onder de OGGZ populatie geschaard (zie
ook:samenwerking BADT).
Platform COMO: Het platform Cliënten Organisaties in de Maatschappelijke
Opvang (COMO) van de vier grote steden (G4) is een samenwerkingsverband ter
wille van de belangenbehartiging voor en door mensen in de G4 die te maken
hebben (gehad) met dakloosheid en verslaving.
Overleg alternatieve opvang: een door hulpverleners, krakers en klanten nachtopvang opgezet overleg om de mogelijkheid te onderzoeken te komen tot andere vormen van nachtopvang dan de huidige. Dit overleg kwam in 2009 twee
maal bij elkaar.
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.

We delen onze ruimte graag met andere partijen, mits de activiteiten ook van nut kunnen zijn voor onze leden.
- De vrouwenveegploeg van Streetcornerwork hield tot zomer 2009 haar koffie en lunchpauze in onze inloopruimte.
- Stichting Open bereidt in ons pand haar voorlichtingsbijeenkomsten over geestverruimende middelen voor.
- Stichting Legalize! houdt een paar keer per jaar kantoor op de MDHG.
- Een vertegenwoordiger van GGZ Eindhoven is voornemens in de voorruimte intakespreekuur te houden met
Amsterdamse druggebruikers die willen afkicken.
- Vanaf 1 januari 2010 huisvesten we ook het daklozenambassadeursproject
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INPUD: International Network of People Using Drugs. Een aantal MDHG leden
zijn geregistreerd lid van INPUD en onderhouden contact via de mailinglist.
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. Hoewel de intenties er waren, is het zowel MDHG als BONJO niet gelukt een Steunpunt ISD op te zetten.
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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 adviserende rol.
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.Gemeente

Instellingen

Samenwerking BADT
(Stichting Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen)

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 onze achterban en de signalen uit het veld naar deze instellingen
terug te koppelen.

De al in 2007 ingezette samenwerking met BADT verdiepte zich in 2009.

Winternachtopvangoverleg: een tweejaarlijks overleg met de aanbieders van de winternachtvang, de veldregie en
met BADT en MDHG. Voor de winter is de voorbeschouwing, na de winter de nabeschouwing.

MDHG medewerker Daan van Leeuwen was in 2009 voor 10 uur per week bij BADT in dienst. Dit maakte
het gemakkelijk gezamenlijk op te trekken, ook al verschillen onze achterban en onze werkwijze. BADT en
MDHG vulden elkaar hierin goed aan.

Netwerkcontacten

BADT en MDHG vertegenwoordigden elkaar wanneer gewenst bij de verschillende overlegvormen. BADT en
MDHG wisselden taken uit.

We voeren geregeld overleg met individuele vertegenwoordigers van instellingen of organisaties in Amsterdam,
zoals politie, politici, DZS, GGD, instroomhuis, Stichting Veldwerk, DWI, drugspastoraat, Leger des Heils, Regenboog, Streetcornerwork, HVO-Querido, Mainline, JellinekMentrum, Diaconie.

MDHG en BADT hebben gezamenlijk overleg met de directeuren van de opvanginstellingen om geconstateerde knelpunten te bespreken.

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

De MDHG leverde geschikte ambassadeurs voor het ambassadeursproject. De MDHG discussieerde mee
tijdens de BADTbijeenkomsten.
In 2009 hielp de MDHG mee aan de voorbereiding van daklozendag.

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

In 2008 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. Toch zijn er in 2009 weer gesprekken gevoerd tussen de beide besturen om de mogelijkheid
tot intensievere samenwerking te bespreken. Fusie is niet uitgesloten, mits BADT verenigingstructuur en
uitgangspunten MDHG kan onderschrijven.

op weg naar de opvang
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'De gebruikers zullen gaan experimenteren'
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Jonas Daniël Meijerplein 30
1011 RH Amsterdam
Postbus 1482
1000 BL Amsterdam
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