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Een plek in een traject
Het Plan van Aanpak G4 1e Fase beleefde in 2010 zijn laatste jaar, voordat het Plan van Aanpak 2e
Fase zou aanbreken.
Doel van de 1e fase was zoveel mogelijk mensen onderdak te brengen. En inderdaad zagen we dat
een zeer groot gedeelte van onze achterban eindelijk permanent onderdak kreeg of zelfs een eigen
huis betrok. Maar zonder horten of stoten verliep dit proces niet. De klant was dankbaar, maar nog
lang geen koning. En grip op het eigen leven krijgen door middel van inspraak in de eigen hulpverlening, leek nog even geen prioriteit te hebben. De wachtlijsten waren lang en ondoorgrondelijk, de
doorstroom zat zoals altijd verstopt zonder dat de bottleneck te achterhalen was, de Fibu draaide de
ene na de andere onnavolgbare uitdraai uit en de GGD was druk aan het experimenteren met het
concept van de Geïntegreerde Voorziening.
Hoewel we pleiten voor de aanwezigheid van de cliënt bij de bespreking van zijn eigen trajectplan
aan de Veldtafel, is dit vooralsnog niet mogelijk. De trajectplannen worden in moordend tempo afgetimmerd, de overzichten vliegen ons om de oren. Iedereen in traject! Maar welke klant nu bij welk
traject hoort is als vissen in troebel water.
De digitalisering schrijdt voort en toch zijn cliënten van de Maatschappelijk Opvang nog steeds afhankelijk van de welwillendheid van de hun toegewezen hulpverlener om inzicht te krijgen in het eigen
traject.
Willemijn Los
Directeur MDHG
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Doelstellingen & kerntaken
In ons beleidsplan 2010 formuleerden we de volgende doelstellingen:
•
		
•
•

Bevordering van emancipatie en participatie van (ex)gemarginaliseerde druggebruikers,
iedereen die op straat leeft of dreigt te komen en klanten van de maatschappelijke opvang.
Onafhankelijke vertegenwoordiging.
Drugs uit het strafrecht.

Door het in huis nemen van het ambassadeursproject en de intensieve samenwerking met BADT was het
eind 2009 noodzakelijk onze doelgroep te verbreden van (ex) druggebruikers naar de veel grotere groep
mensen die gebruik maakt of dreigt te moeten gaan maken van de MO voorzieningen.
Er blijkt grote overlap te zijn in de problematiek en hulpvragen van de mensen die bij ons aankloppen, dit
staat vaak los van het middelengebruik of het verbod op drugs.
We stelden ons voor 2010 de volgende doelen:
• Een belangenbehartiger voor deze doelgroep te zijn, zowel voor het individu als voor de groep
		 in zijn geheel.
• De doelgroep te 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
		 en maatschappelijke opvang zijn.
• Trends en ontwikkelingen rondom drugs, drugsbeleid en druggebruikers signaleren.
• Voorlichting en training geven aan belanghebbenden.
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De vereniging MDHG in 2010
In 2010 bestond de vereniging 32 jaar.
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf. Het team MDHG bestond in
2010 uit drie vaste medewerkers, een stagiaire en tien vaste vrijwilligers. De staf biedt ondersteuning aan
de leden, aan het bestuur en aan de directeur. Deze ondersteuning bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, cliëntondersteuning en beleidsondersteuning.

Samenstelling bestuur
De bestuurssamenstelling december 2010:
•
•
•
•
•
•

Jaap Brandligt (voorzitter),
Piet de Groot (penningmeester)
Edvard Schouten (secretaris)
Simon Boerboom
Josh Vermeer
Edsel Semeleer

Leden
Het aantal geregistreerde leden schommelde rond de 850. Dit zijn personen die het MDHG lidmaatschapsformulier hebben ingevuld en de doelstellingen onderschrijven.
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Openingstijden en bezoekerscontacten*
Realisatie spreekuur:
32,5 uur inloopspreekuur per week
Realisatie openingsuren:
46 weken openstelling; 1495 uur inloopspreekuur
Activering
16 verschillende vrijwilligers zetten zich in voor de diverse projecten in 2010 (dat is exclusief het ambassadeursproject).
Getelde bezoekerscontacten 2010
Binnenshuis*:
januari t/m maart: 500 bezoekers
april t/m juni: 615 bezoekers
juli t/m september: 358 bezoekers
oktober t/m december: 730 bezoekers
Contacten op locatie: 2960
Totaal face to face contacten 2010 : 5163
Van deze aantallen hebben we van 363 ‘unieke’ personen een naam kunnen achterhalen.
*Noot: Slechts personen met een vraag, klacht of probleem worden toegelaten op de MDHG. Anderen verwijzen we
door naar de reguliere inlopen of gebruikersruimten.
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De activiteiten 2010
Onze activiteiten voerden wij uit op straat, in de inloopcentra en gebruikersruimten, in vergaderzalen en
op de eigen locatie. We brengen de volgende onderverdeling in onze activiteiten aan:
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning daklozenambassadeursproject
Individuele belangenbehartiging
Cliëntenraden
Themabijeenkomsten
Veldwerk en onderzoek
Communicatie en voorlichting
Overlegvormen

Ondersteuning daklozenambassadeursproject
De MDHG bood in 2010 aan de ondersteuning van de daklozenambassadeursproject op zich te nemen,
aangezien deze doelgroep ons nauw aan het hart ligt en overeenkomt met onze doelstelling om sociale
uitsluiting tegen te gaan (zie ook www.badt.nl). We verlenen deze ondersteuning (0.28fte) vanuit onze
eigen formatie (1.44fte) en bieden daarnaast kantoorfaciliteiten en vergaderruimte aan het ambassadeursproject.
•
•
•
		
•
		

Het ambassadeursproject had en heeft als doelstellingen:
De positie van dak - en thuislozen te verbeteren.
De doelgroep te informeren over daklozenproblematiek en de uitwerking van het
Plan van Aanpak G4.
De gemeente te informeren hoe de doelgroep over de ontwikkelingen denkt en wat er
aan verbeteringen volgens de doelgroep mogelijk is.

De ambassadeurs waren betrokken bij de BADT bijeenkomsten, het groot MO Overleg, de Regenboog
cliëntenraad en bijbehorende locatieraden, COMO G4 overleg, inspraakbijeenkomsten over de eigen bijdrage, WMO ateliers en de jaarlijkse Daklozendag. Ook is er een samenwerkingsverband met de HVA; de
ambassadeurs worden ingezet in het lesprogramma en geven voorlichting aan aankomend social workers.
Elke donderdag verzorgden zij ‘Radio Streetsounds’ met muziek, interviews en informatie voor de achterban. Helaas werd deze radiozender na vier maanden uit de lucht gehaald.
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Individuele belangenbehartiging
Als een echte vakbond trachten we de belangen van onze leden/doelgroep zoveel mogelijk op het collectieve vlak te behartigen. We doen dit door deel te nemen aan allerlei soorten overlegvormen, en de voorbijkomende beleidsstukken zoveel mogelijk door de ogen van onze doelgroep te lezen, te bespreken en
vervolgens van relevant en opbouwend commentaar te voorzien.
Maar dit is niet mogelijk zonder voeding direct vanuit de achterban. De meeste van onze tijd gaat dan ook
zitten in individuele belangenbehartiging.
Op verschillende manieren kunnen we onze bezoekers bijstaan. Vooral van ons ‘gratis’ internet en ‘gratis’
belmogelijkheid wordt gretig gebruik gemaakt. Tijdens onze laagdrempelige inloopspreekuren handelen
zo veel van onze bezoekers tamelijk gemakkelijk hun eigen zaken af. Mocht dit om wat voor reden dan
ook niet lukken, dan ondersteunen we graag, met onze netwerkcontacten met onze kennis van de sociale kaart en met onze straatkennis. Als het nodig is gaan we mee op gesprek. Waar mogelijk zoeken we
samen met de betrokkenen naar een bevredigende oplossing voor een gerezen probleem of naar antwoorden op prangende onduidelijkheden.
Op welke gebieden lagen de struikelblokken zoal?
Financiën
De Fibu bleek lastig te bereiken en mensen kregen nauwelijks inzicht in hun in- en uitgaven, door de zgn
‘reservepotjes’ en door onoverzichtelijke uitkeringsoverzichten. De struikbezoeken van DWI gingen gewoon
door, al maakte het instroomhuis het wel gemakkelijker voor instromers om een uitkering aan te vragen.
Al met al belden, schreven en mailden we wat af met Fibu, DWI, CJIB, Agis, deurwaarders, belasting en
schuldsaneerders. Soms gingen we mee op gesprek, of hielpen we bij inschrijven BBR Online (de online
rekening inzage mogelijkheid van Fibu).
Veldregie
Ondanks de opstart van de geïntegreerde Voorzieningen en het volop in bedrijf zijn van het instroomhuis
was het voor onze klanten praktisch onmogelijk te achterhalen hoe hoog en op welke wachtlijst ze stonden en wanneer ze waar geplaatst konden worden. Op de vraag: ‘wat is je trajectplan?’ volgde vaak een
schaapachtige blik en een meditatieve stilte.
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Opvang
Het vinden van wat voor een vorm van onderdak dan ook bleef een hele toer. De nachtopvang zat voller
dan ooit, mede omdat deze ingezet werd om de uitstroom uit het instroomhuis op te vangen. En de doorstroom uit de M-voorzieningen verliep absoluut niet voorspoedig. De UMO-woningen waren beschikbaar,
maar er volgden weinig aanmeldingen. Volgens de verwijzers omdat veel bewoners van de opvang die voor
een UMO-regeling in aanmerking zouden kunnen komen, hun schulden niet geregeld hadden. De Jellinek
opende in 2010 het WoonTrainCentrum, met de belofte van een eigen woning na een jaar middelenvrij
leven op het WTC. We zijn benieuwd.
Opvallend genoeg lukte het een aantal van onze bezoekers zelf om geheel buiten de opvang om via
Woningnet op eigen kracht een eigen huis te vinden. Over het gebrek aan begeleiding bij deze bezoekers
maken we ons grote zorgen.
Justitie
Door het stapelen van boetes is het voor justitie makkelijker geworden mensen voor langere periodes te
detineren. APV-veelplegers kunnen detentie voorkomen door afspraken over dagbesteding en inkomensbeheer te maken op het Keten Unit Spreekuur (KUS). Toch zitten veel van onze bezoekers gedetineerd,
vooral in de ISD. Grootste pijnpunt hierbij is nog steeds het gebrek aan passende opvang na het doorlopen
van de maatregel. JES is met justitie een proef aangegaan voor kwijtschelden bij goed gedrag van ‘oude’
boetes. Zo kan detentie of schuldenproblematiek worden voorkomen voor bewoners die hun leven juist op
orde aan het brengen zijn. We kunnen niet wachten tot deze proef over de hele stad uitgerold wordt. Tot
die tijd blijven we sowieso zolang het nodig is bezig met beroep aantekenen, boetes opvragen, ordenen
van boetes, beroep aantekenen katvangerschap, bezwaarschriften schrijven, advocaat vinden, juridische
bijstand vinden, onderhouden van contact tijdens detentieperioden, bellen met V&A over einde ISD (zie
uitgelicht: Juridisch Steunpunt).
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Themabijeenkomsten
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 de afkickkliniek.
Vrouwenmiddag: Een wekelijks bijpraatmiddag met lunch en massage voor druggebruikende vrouwen.
Winternachtopvang bespreking: Samen met het BADT organiseerde de MDHG in café de Prael een evaluatie over de afgelopen winternachtopvang.
Daklozendag: Tijdens Daklozendag deelden als politieagenten verkleedde MDHG-klanten boetes uit voor
buiten slapen, doelloos rondhangen samenscholen. Tijdens een massazitting bij de plaatselijke rechtbank
sprak rechter Ellin Robles recht (wethouder Zorg Eric van der Burg werd veroordeeld tot beter luisteren). Na
deze zitting kreeg de wethouder een rapport overhandigd over de noodzaak van een juridisch steunpunt
voor dak-en thuislozen.
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Cliëntenraden
MDHG leden hebben zitting in een aantal cliëntenraden van relevante instellingen. De hoeveelheid besproken punten in al deze raden is immens, de hoeveelheid leesvoer ook. We proberen ervoor te waken geen
vergadertijgers te worden maar te werken met concrete doelen.
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. Een enthousiaste vrijwilliger van de MDHG
heeft namens MDHG en BADT zitting in deze raad en concentreert zich op het daklozenloket en de bijzondere doelgroepen.
Cliënten Advies Raad MGGZ:
Drie MDHG leden zitten in deze raad. Er was veel te bespreken in 2010, wisselingen in de leiding, verhuizingen, veldregie. Langzaam maar gestaag oefent deze raad meer invloed en controle uit op het gevoerde
beleid.
Instroomhuis:
MDHG en BADT zijn altijd welkom bij de maandelijkse cliëntenraad-bijeenkomst en vergaderen graag 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 passie het beleid te bekritiseren en ideeën aan te dragen die waar
mogelijk worden uitgevoerd. Zo heeft het instroomhuis een geheel op haar bewoners aangepast rook- en
drinkbeleid.
BADT bijeenkomten:
Diverse MDHG leden praatten mee tijdens deze altijd weer geanimeerde bijeenkomsten met wisselende
thema’s en gastsprekers.
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.
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De Volksbond:
In 2009 vormde zich in het Fokke Simonszhuis een ‘kerngroep’ waar het te voeren beleid mee doorgenomen werd. Uitgangspunt is dat bewoners zelf het beste grenzen en mogelijkheden van het beleid kunnen
bepalen. In 2010 hebben een aantal vrijwilligers van de MDHG gesproken met de teamleider en de kerngroep over het drugsgebruik en de regels hieromheen.
Leger des Heils Cliëntenraad:
Een MDHG-vrijwilliger had zitting in deze raad.
Cliëntenraad Streetcornerwork Zuidoost:
Een MDHG-vrijwilliger bezocht de vergaderingen.
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. Eén
gekozen afgevaardigde uit het MO-overleg kreeg in 2010 een stoel bij het Proceshoudersoverleg. Hoewel
we deze constructie nogal mager vinden, biedt dit wel eindelijk de kans beleidsstukken vooraf te lezen en
van commentaar te voorzien.
Verder onderhielden we contact met de HVO-cliëntenraad en het LVT. Het lukte helaas weer niet een
vertegenwoordiger in de Arkin adviesraad te krijgen.
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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 deden mee aan de Slotconferentie Zorg en Veiligheid drugsaanpak Wallengebied. Een door stadsdeel
centrum georganiseerde bijeenkomst om de resultaten van de Wallenaanpak te bespreken. Twee van
onze ervaringsdeskundigen vertelden open en eerlijk over hun ervaringen met de opschoning van de
Wallen.
- We zaten in de Trimbos klankbordgroep over opiaatverstrekking.
- MDHG ervaringsdeskundigen gaven een aantal trainingen voor Mainline aan hulpverleners.
- We dachten mee in de ‘slordig wonen’ denktank.
- We namen deel aan een door DZS georganiseerde evaluatie veldregie.
- We ontvingen studenten criminologie om te vragen over drugs en detentie.
- Een onderzoekster van het Bonger Instituut kwam vragen naar drugsbeleid.
- Een Duitse onderzoekster deed onderzoek naar de gezondheid van oudere drugsgebruikers.
- Een HvA student deed onderzoek naar vrouwenopvang.
- Een UvA student kwam bij ons langs voor zijn afstudeerscriptie.
- En andere student deed onderzoek naar de effecten van de veranderingen van de zorgverzekeringswet.
- We spraken weer met Annemiek Ebbink, voor haar onderzoek naar de mogelijkheid van een juridisch
steunpunt voor dak en thuislozen in Amsterdam.
- We spraken met twee Belgische studenten die onderzoek deden naar ons prostitutiebeleid.
(Z)onderdak - protestactie bij de Stopera.

- We gingen samen met de Rotterdamse Straatadvocaten naar de Kliniek voor Duurzaam verblijf in Beilen
en kwamen ook weer terug.
- We spraken met onderzoeksburo Janssen & Jansen over verwijderingsbevelen bij het Hortusplantsoen.
- We bespraken met het Adviesburo Drugs de berichtgeving over vervuilde drugs en bedachten hoe dit
beter zou kunnen.
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Communicatie en voorlichting
Het naar voren brengen van het gebruikersperspectief doen we op zoveel mogelijk manieren; via onze
website, via MAP-NL, contacten met media, voorlichtingen aan Nederlandse en buitenlandse belangstellenden en via de vele overlegvormen en netwerkcontacten.
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 128 mensen van actuele informatie. Het betrof 875 artikelen.
Ons ICT-onderhoud bleef moeizaam. Fatale crashes zoals in 2009 probeerden we uit alle macht te voorkomen. Uiteindelijk zagen we ons gedwongen een nieuwe 2e hands server aan te schaffen. Het lukte weer
niet vrijwilligers te vinden en te houden die de website kunnen bijhouden. Dit blijft een aandachtspunt.
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 2010 ontvingen we groepen en bezoekers uit Finland, Engeland, Duitsland, België en Noorwegen en via
de AIDS Foundation East-West ontvingen we een delegatie uit Centraal Azië om te spreken over HIV-medicatie, druggebruik en spuitomruil.
Uit Nederland kregen we in het kader van de cursus Drugs en Verslaving vier keer een groep gezondheidswetenschappers op bezoek en waren we gastspreker op de VU. Ook gaven we voorlichting over onze
activiteiten aan vrijwilligers van inloophuis De Kloof en buddy’s van de Amsterdamse vriendendiensten. ISD
medewerkers bezochten onze instelling. We gingen op stap met GGZ Eindhoven. En er werd voorlichting
gegeven aan studenten aan de hogeschool en universiteit.
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Samenwerking BADT, MDHG,
Daklozenambassadeursproject

klachten

De intensieve gesprekken die er in 2010
wederom zijn gevoerd tussen de besturen
van Stichting BADT en de vereniging MDHG
hebben geresulteerd in een innige samenwerking. Fusie is (nog) niet aan de orde,
want de MDHG hecht aan haar verenigingsvorm. Deze vorm past bij een belangenbehartigingsorganisatie, een vakbond.

Media
Ook in 2010 waren we in diverse filmpjes en artikelen te bewonderen. De meeste media aandacht voor
onze doelgroep werd gegenereerd door de buitenslaapactie bij de Stopera. Dit werd de hele nacht gevolgd
door AT5.
Daarnaast konden we in de Nieuwe Revu in een interview pleiten voor een decriminalisatie van drugsgebruik. Het Nederlands Dagblad wilde alles weten over het succes van de heroïneverstrekking. De NCRV
was geïnteresseerd in de bureaucratisering van de hulpverlening. We schreven een artikeltje in de MUG.
De Vara-ombudsman
kwam bij ons op locatie filmen. In het Mainline-magazine mochten we pleiten voor
MDHG
Daklozen Ambassadeurs
cocaïne verstrekking.
Studenten journalistiek van de HVA schreven een stuk over de gebruikersruimten.
J.D Meijerplein 30
1011 RH Amsterdam van de Hogeschool Zwolle wilden alles over ons drugsstandpunt horen.
Studenten journalistiek
Een Noorse journalist wilde alles weten over het opjaagbeleid. En vrijwilliger Victor dos Santos deed in
‘Het Gesprek’ een boekje open over drugsgebruik.
postzegel
plakken

Deel U problemen met ons

wensen

SONJ

A

YOUSSEF

PAM

De Daklozen Ambassadeurs

Aangezien de doelstellingen toch grotenZijn (ex)daklozen die hun ervaring en kennis gebruiken om hun eigen doelgroep te bereiken
deels overeenkomen is afgesproken de opeDe Ambassadeurs:
- Geven info over de beleidsplannen rondom dakloosheid
rationele werkzaamheden af te stemmen en
- Brengen signalen terug bij de gemeente en geven advies
- Zijn gids voor daklozen
de werkers de volmacht te geven namens
Een Ambassadeur luistert graag naar je ervaringen die te maken hebben met de
Stichting BADT en/of de vereniging MDHG te
daklozenproblematiek in Amsterdam.
Denk hierbij aan:
spreken en deel te nemen aan overleggen.
• Nachtopvang
• Instroomhuis en uitstroom
• Nazorg detentie
Afgesproken is de fte van BADT en MDHG
• Regiobinding
• Contact met hulpverlening
(=50 uur totaal) zo efficiënt mogelijk in
• Problemen met DWI, FIBU en GGD,
• Boetebeleid
te zetten door waar er overlap in werkWil je een ambassadeur uitnodigen, wil je reageren op de beleidsplannen van de gemeente
zaamheden is deze werkzaamheden af te
of heb je andere vragen?
Wij nodigen je uit om je stem te laten horen…
stemmen.
Contact via Annet Vogelaar
Grootste verschilpunt - naast de statuEmail: ambassadeursproject@live.nl
Tel : 06 24382965
taire verschillen - blijkt de individuele belangenbehartiging, waar de MDHG mede
dankzij een laagdrempelig kantoor en een brede beschikbaarheid van vrijwilligers gemakkelijker toe in staat is dan BADT.
Om ook BADT de mogelijkheid te bieden aan individuele belangenbehartiging te doen, is afgesproken de MDHG-vrijwilligers en BADT-kerngroep, waar
mogelijk, de mogelijkheid te bieden elkaars werkzaamheden over te kunnen
nemen en van elkaars faciliteiten gebruik te kunnen maken.

Naam
bereikbaar

Informatie

Meer informatie kun je vinden op de volgende websites:
Daklozenbeleid:
Wonen:
DWI:
Instroomhuis:

www.amsterdam.nl/zorg_welzijn
www.wzs.amsterdam.nl
www.dwi.amsterdam.nl
www.instroomhuis.nl

Meer informatie over de ambassadeurs + sociale kaart:
BADT Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen
www.badt.nl
MDHG Belangenvereniging druggebruikers
www.mdhg.nl

Het daklozenambassadeursproject kan (0.28fte), indien gewenst, voor haar
activiteiten putten uit de gezamenlijke poule van vrijwilligers van BADT
en MDHG. Bijeenkomsten vinden plaats op de MDHG, rustige gesprekken op het
BADT kantoor.
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Overlegvormen
Naast de al genoemde deelname aan allerlei vormen van cliëntenraad en naast de voorlichtingen zijn er
ook nog andere overlegvormen waar we aan deelnemen.
Begeleidingscommissies
- Princehof begeleidingscommissie: begeleidingscommissie waar de MDHG het gebruikersperspectief
belicht.
- Geïntegreerde Voorziening Valckenierstraat begeleidingscommissie: Halverwege 2010 werd de
geïntegreerde drugsvoorziening Valckenierstraat officieel geopend. Deze begeleidingscommissie
vergadert om de drie maanden.
Belangenbehartigers
BADT en MDHG hebben intensief overleg met elkaar. Onze achterbannen zijn in beginsel verschillend
- dakloos of druggebruiker- maar vertonen grote overlap (zie ook:samenwerking BADT/MDHG/ambassadeursproject).
Daklozenvakbond: opgericht augustus 2010. Een aantal MDHG leden is lid geworden van de vakbond om
via de vakbond een postadres te kunnen krijgen.
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.
Groot MO-overleg: een overleg tussen belangenorganisaties, cliëntenraden van instellingen MO-GGZ en
DZS .

Juridisch Steunpunt
In 2009 deed Annemiek Ebbink in opdracht van BADT onderzoek naar juridische
hulpverlening aan dak –en thuislozen, deze hulp bleek moeilijk toegankelijk
te zijn. JES, BADT, HVOquerido, de Regenboog Groep en de Protestantse Diaconie Amsterdam concludeerden naar aanleiding van haar rapport dat een juridisch steunpunt voor deze groep noodzakelijk is. In 2010 volgden er diverse
overleggen over haalbaarheid en takenpakket van dit steunpunt.
In 2011 zal het steunpunt van start gaan.
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DAK (DaklozenAktieKollektief): een door hulpverleners, krakers en klanten nachtopvang opgezet overleg
om via acties het tekort aan nachtopvang aan te kaarten en aandacht te vragen voor de boeteproblematiek
van daklozen. Het DAK organiseerde in 2010 een goed bezochte buitenslaapactie bij de Stopera.
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.
INPUD: International Network of People Using Drugs. Een aantal MDHG leden zijn geregistreerd lid van
INPUD en onderhouden contact via de mailinglist.
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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.
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
adviserende rol.
Legalize!: Op het MDHG-kantoor houdt Legalize! haar bijeenkomsten.
HARP (Harm Reduction Platform Nederland): een overleg om Nederlandse politici, beleidsadviseurs en burgers te stimuleren om harm reduction bovenaan de agenda te plaatsen. MDHG beraadt zich over verdere
deelname aan dit overleg
Instellingen
POA-overleg: regelmatig overleg van MDHG en BADT met de directie van HVO, 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.
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.

Verbouwing kantoorruimte
Dankzij een donatie van het Skanfonds kon in 2010 het MDHG-kantoor worden
verbouwd. Dit was hoognodig wegens het intensieve gebruik door de doelgroep. Een aantal vrijwilligers schilderden het gehele pand, en de timmerman legde een duurzame bamboevloer, verbouwde ons meubilair en ontwierp een
prachtige etalage.
Op een centraal gelegen plek biedt ons kantoor nu een prettige werkplek en
een plezierige ontvangstruimte voor onze bezoekers en andere partijen:
Stichting Open bereidt in ons pand haar voorlichtingsbijeenkomsten over
geestverruimende middelen voor.
Stichting Legalize! houdt een paar keer per jaar kantoor op de MDHG.
Vanaf 1 januari 2010 huisvesten we het daklozenambassadeursproject
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Werkgroep nachtopvang in de keten: een door DZS geïnitieerde overlegvorm met de ketenpartners om te
komen tot eenduidige afspraken over de nachtopvang .
Netwerkcontacten
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, HVOquerido, Mainline, Arkin, Diaconie.
Maar we onderhielden ook contact met organisaties van buiten Amsterdam:Brijder Alkmaar, basisberaad
Rotterdam, de Achterkant, HDGU, GGz Eindhoven, Stichting Straatconsulaat Den Haag, Verslavingszorg
Noord Nederland etc. etc.
Tijdens deze contacten kaartten we zoveel mogelijk de door ons gesignaleerde knelpunten aan.
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COLOFON:
Eindredactie:
Willemijn Los, Jaap Brandligt

Vormgeving:
De Ontwerperij - Lelystad

Druk:
Drukkerij Palteam - Amsterdam
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