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Voorkant van de nieuwe MDHG-flyer

Verantwoording
Hoewel het overgrote deel van dit jaarverslag originele tekst bevat, zijn waar mogelijk delen
overgenomen uit het jaarverslag 2017 en het beleidsplan 2019. Het gaat daarbij om uitleg van
begrippen die voor de minder ingevoerde lezer nadere verklaring nodig hebben en zaken die bij de
vereniging onveranderd zijn gebleven.
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Inleiding
En weer nam het aantal bezoeken aan de MDHG met zo'n 15 procent toe. Daarmee is in zes jaar tijd
het aantal bezoeken verdubbeld en in tien jaar tijd zelfs vier keer over de kop gegaan. De reden
hiervoor is dat de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG niet-gebruikers de toegang niet ontzegt
en er een grote behoefte is aan de wijze waarop wij invulling geven aan cliëntondersteuning. Wij zien
daar zelf ook de voordelen van in: voor zowel de dak- en thuislozen die van onze diensten gebruik
maken, als voor de verschillende hulpverleningsketens en de stad als geheel.
De mensen die ons bezoeken hebben bij ons namelijk het gevoel wèl gehoord en geholpen te
worden en krijgen goede uitleg en begeleiding om verdere hulp te vinden. Dat zorgt er voor dat
individuen beter en sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben: uit onderzoek blijkt telkenmale hoe
belangrijk het voor de efficiëntie is om aan het begin van hulptrajecten de juiste hulpvragen te
formuleren. We ontdekken op deze wijze de hiaten in de ketens en ongewenste effecten van het
beleid en dragen deze boodschap actief uit bij zowel uitvoerende organisaties als beleidsmakers. Dat
resulteert in een stad waar meer mensen meedoen en vanuit de perceptie van de gemiddelde
Amsterdammer minder overlast wordt veroorzaakt.
De gemeenteraad ziet dit gelukkig ook en kende extra geld toe voor deze vorm van
cliëntondersteuning. Samen met Bureau straatjurist en de Daklozenvakbond hebben wij daarom voor
de jaren 2018 en 2019 een totaalbedrag van € 400.000,- extra aan cliëntondersteuning te besteden.
En hoewel dit geld (anders dan soms wordt beweerd) puur voor extra cliëntondersteuning was
bedoeld 1, grepen wij de gelegenheid om parallel daaraan een gezamenlijke visie op
cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen te ontwikkelen en te kijken op welke wijze wij samen
kunnen werken om aan de toenemende vraag te voldoen. Daarin zijn het afgelopen jaar grote
stappen gemaakt, waarvan de wens om tot een gezamenlijk Daklozenkantoor te komen de meest
concrete is.
Maar aangezien de MDHG meer is dan een organisatie voor cliëntondersteuning voor dak- en
thuislozen, werd ook de noodzaak tot een toekomstvisie op de MDHG zelf steeds acuter. Op 8
december 2017 werd deze vraag voorgelegd aan leden en sympathisanten van de vereniging in de
titel van het jubileumsymposium: Van junkiebond tot straatvangnet? Nee, zo luidde uiteindelijk het
antwoord, maar wel een junkiebond èn een straatalliantie. De MDHG voelt zich verantwoordelijk
voor goede en voldoende cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen en zal de komende jaren
blijven bouwen aan infrastructuur en capaciteit hiervoor, maar uiteindelijk zijn we boven alles een
belangenvereniging voor druggebruikers en zullen we ons daar op blijven richten. Want voor de
druggebruikers is er nog meer dan genoeg te doen.
Namens de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG,

Dennis Lahey,
Directeur

1

De motie is na te lezen via https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5569518/1/887_17
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1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2018
De MDHG is een vereniging met de Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan. De ALV
stelt het bestuur aan en het bestuur stelt de directeur aan. In 2018 zijn er twee ALV's gehouden: op
19 april en 18 oktober.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2018 uit:
• Ineke Baas (voorzitter)
• Victor dos Santos (secretaris, per 18 oktober uitgetreden)
• Maarten Loonen (sinds 18 oktober secretaris, daarvoor lid)
• Henk Wooldrik (penningmeester)
• Chahid Aaddi (sinds 18 oktober)
• Atti Brons
• Giel van Brussel
• Has Cornelissen
• Els Dijks (per 18 oktober uitgetreden)
• Marko de Haan (per 18 oktober uitgetreden)
• Dirk Korf
• Edo Paardekooper Overman (sinds 18 oktober)
• Eva Timisela

Tweede Algemene Ledenvergadering 2018
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Staf
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf.
Directeur:
Beleidsmedewerker:
Belangenbehartiger:
Outreachend werk & ervaringsdeskundigen:
Beheerder:
Algehele ondersteuning
Afstudeerder:
Stagiaires:

Dennis Lahey
Kerri Hennessey (tot juni 2018)
Leonie Brendel (vanaf juni 2018)
Leonie Brendel (tot juni 2018)
Teake Damstra (vanaf juni 2018)
Kerri Hennessey (vanaf juni 2018)
Peter van de Gragt
Myra Beckers (tot juni 2018)

Dominique Borm (eerste helft 2018)
Jihane Lahboub en Priscilla Prempeh (eerste helft 2018)
Yasmina Khaldi (vanaf juni 2018)
Quinta Betz, Thijs de Haan (tweede helft 2018)

Ervaringsdeskundigencollectief
Atti Brons, Barbara Zahne*, Chahid Aaddi, Dicky Cornelissen*, Els Dijks*, Eva Timisela, Fred de Klerk,
Jan Orszagh, Jens Lenting*, Joke Kaijadoe, Joss van Dalen, Kaja Chodorowska*, Lizette Bernadina*,
Marcin Danciwicz*, Nasser El Baakhtari*, Paul van der Kruis*, Pavel (Pascha) Oganov, Robert Nahr*,
Roderic Manuel*, Roland Gotjé, Sharon Soenardi*, Sidney Pont, Sikko Riedstra en
Youness Ouhamcha.
De met * aangegeven ervaringsdeskundigen waren op 31 december 2018 niet meer als zodanig
actief.
Overige actieve vrijwilligers
Naast de leden van het ervaringsdeskundigencollectief, kent de MDHG een wisselende groep
vrijwilligers die geen deel uitmaakt van dit collectief, maar zich op andere manieren inzet voor de
vereniging. Vrijwilligersvergoedingen voor incidentele klusjes kunnen met name voor daklozen voor
wie het nog niet gelukt is een uitkering te regelen tijdelijk een belangrijke financiële
overbruggingsfunctie vormen.
Over het bestuur
Het bestuur van de MDHG bestaat uit zowel leden die tot de traditionele achterban van de MDHG
behoren, als uit personen die hun kennis vooral uit het werkveld van de vereniging hebben.
Bestuursleden worden -veelal na enige tijd als aspirant-lid meegelopen te hebben- door het bestuur
voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering, waarin na instemming installatie van het bestuur
plaatsvindt.
Het kersverse bestuurslid Edo Paardekooper Overman werd op 10 december uitgeroepen tot
Mensenrechtenmens 2018, een eretitel van het College van de Rechten van de Mens, voor zijn
jarenlange inzet voor “voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten”.
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Over de stagiaires
De MDHG is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks ruimte aan HBO-stagiaires. In totaal kende de
MDHG vijf stagiaires in 2018, van wie er maximaal drie tegelijkertijd in het jaar actief waren. Het
werken met stagiaires is uit budgettair oogpunt noodzakelijk, maar biedt -wanneer het goed gaatook de mogelijkheid voor frisse blikken op de organisatie en kan een bijdrage leveren aan het
verbeteren van het werkveld. De MDHG wordt als een uiterst leerzame stageplek ervaren, met name
voor de studenten die wat meer in hun mars hebben.
Het werken met stagiaires brengt echter ook risico's met zich mee. We zijn afhankelijk van het
aanbod en hoe secuur we stagiaires ook proberen te selecteren (met meerdere gesprekken en een
meeloopdag), er bestaat altijd het risico dat iemand niet op z'n plek is. In dat geval kan de
begeleiding van stagiaires meer tijd kosten dan het oplevert en van negatieve invloed zijn op de
werksfeer. In de eerste helft van 2018 hebben we helaas weer eens dergelijke ervaringen gehad,
waarbij we achteraf bezien nog te lang geprobeerd hebben er wat van te maken. Om herhaling
hiervan te voorkomen hebben we enkele praktische organisatorische maatregelen genomen en
besloten in dergelijke gevallen de stageperiode eerder te verbreken.

Stagiaire Thijs de Haan en E.D.’er Sidney Pont tijdens de stagemarkt van de HvA

Over het team ervaringsdeskundigen
De MDHG hecht veel waarde aan de structurele inzet van ervaringsdeskundigen, vanwege de kennis
en ervaring van onze leden met druggebruik, het straatleven, de hulpverlening et cetera. De inzet
van de ervaringsdeskundigen (ED’ers) draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening door het feit
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dat ED'ers unieke competenties, inzichten en vaardigheden hebben. ED'ers hebben inzicht in de
belevingswereld van hun naasten en zijn goed in staat om informeel ondersteuning te verlenen en
een brug te vormen tussen cliënten en (hulpverlenende) instanties. Ze hebben inlevingsvermogen en
talent om het perspectief en de belevingswereld van cliënten goed onder woorden te brengen
(tolkfunctie). Hun begrip voor de positie van de hulpvrager zorgt ook voor een cliëntgerichte
bejegening die op een gelijkwaardige manier loopt. Naast deze kwalitatieve redenen biedt de inzet
van ervaringsdeskundigen in kwantitatieve zin de mogelijkheid meer mensen te helpen, zodat we
beter tegemoet kunnen komen aan de toenemende vraag naar de diensten van de MDHG.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de zoektocht naar een optimale ondersteuning van onze
ervaringsdeskundigen. Trainingen, taakgerichte werkbegeleiding in het veld en op de werkvloer,
groepsbijeenkomsten, coaching en sociale activiteiten blijken goede methodes om de inzetbaarheid
van ervaringsdeskundigen te vergroten. Het belangrijkste element blijft echter de persoonlijke
begeleiding vanuit de vaste medewerkers, wat zeer tijdsintensief is. Veel van deze tijdsinvesteringen
laten zich niet plannen, omdat bijvoorbeeld een terugval van een ervaringsdeskundige op ieder
willekeurig moment kan plaatsvinden. Dit is een moeizaam punt in ons streven het aantal
ervaringsdeskundigen uit te breiden en de inzetmogelijkheden van de ervaringsdeskundigen te
vergroten. Om deze reden is vanaf 2018 de functie medewerker ervaringsdeskundigheid en
outreachend werk gecreëerd.
In 2018 is uitbreiding van de groep ervaringsdeskundigen
beoogd. We wierven dertien nieuwe mensen, van wie er
in de loop van het jaar zeven afvielen. Van de elf ED'ers
die reeds eind 2017 actief waren, stopten er in de loop
van 2018 ook vijf zodat het nettoresultaat een uitbreiding
van slechts één extra lid bedraagt. Het aantal ED'ers op
31 december 2018 bedroeg twaalf leden.
We streven naar circa 20 ED'ers op 31 december 2019.
Het verloop van ED'ers is echter hoog, wat leidt tot veel
extra begeleiding, alsook werving en uitgeleiding.
Deels is verloop inherent aan het werken met
ervaringsdeskundigen. We hebben daarbij de lat voor
onszelf vrij hoog hebben gelegd. Nog los van het feit dat
het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van onze
leden waarschijnlijk nog wel wat extra aandacht vraagt in
vergelijking met andere delen van maatschappelijke
opvang, streven we bij onze leden ook naar recente
ervaringsdeskundigheid. De kennis die zij hebben is niet
van jaren geleden, maar actueel. Daaraan kleven nadelen,
maar zeker ook voordelen die de genoemde voordelen
van het werken met ervaringsdeskundigen verstevigen.
Eens per maand is er voor onze ervaringsdeskundigen een
plenair overleg. Het doel van dit overleg is dat iedereen
op de hoogte kan blijven van elkaars verrichte acties en
de gelegenheid krijgt om mee te denken/beslissen over
de planning en uitvoering van de actiepunten van het
team.
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Volgens Salzer (2002), Van Vugt et al.
(2012) en Driessen et al. (2015) wordt
de samenwerking tussen professionals
en ervaringsdeskundigen belemmerd
door rolconflicten, onduidelijkheden,
gebrek aan erkenning,
machtsverhouding, het missen van
steun en het vervullen van een kritische
rol. Uit praktijkonderzoeken van Erp et
al. (2010) en Desain et al (2013) blijken
rolconflicten, rolonduidelijkheden en
gebrek aan erkenning ook belangrijke
factoren waarmee rekening gehouden
dient te worden. Om deze redenen is
er dit jaar relatief veel aandacht
besteed aan communicatie,
taakdifferentiatie en aan het uitzoeken
van trainingsmogelijkheden die deze
aandachtspunten konden verminderen.
Wegens het belang van de individu in
dit proces en de behoefte van
ervaringsdeskundigen tot erkenning,
transparantie en steun, bleef 1-op-1
begeleiding (op de werkvloer en in het
veldveld) een van de belangrijkste
investeringen.

Gemiddeld eens per twee weken is er voor iedereen een 1 op 1-coachinggesprek. Ieder half jaar
vindt een individueel functioneringsgesprek plaats.
Om de begeleiding en opleiding van de ED'ers verder te structureren, hebben we bij de verschillende

“Ik ben ook ervaringsdeskundige. Ik heb voor ik bij de MDHG begon een TOED-opleiding
gehad. Maar ik denk dat ik, sinds mijn komst hier, ontzettend veel gegroeid ben door de
informatie die ik krijg en wat we leren. Het unieke aan ons team is dat iedereen goed is in iets
anders.” – Atti
functies een taakomschrijving geformuleerd. Bij de verschillende taken is een lijst met benodigde
vaardigheden opgesteld en zijn we op zoek gegaan naar benodigde trainingen.
We bemerken daarbij dat het aangevraagde budget hiervoor eigenlijk ontoereikend zijn. Daardoor
hebben we de trainingen veelal in huis moeten organiseren en workshops en teambuilding
activiteiten grotendeels zelf ontwikkeld en uitgevoerd. We hebben daarbij gebruik gemaakt van onze
stagiaires en gratis informatietrainingen als de Zorgverzekeringslijn. Uitzondering vormde “Werken
met Eigen ervaring" van het Herstelbureau van HVO voor een aantal vrijwilligers.
Een moeilijkheid bij het inzetten van ervaringsdeskundigen vormt de maximaal toegestane
onkostenvergoeding naast hun uitkering. Het is een goede zaak dat deze per 1 januari 2019 verhoogd
is van € 1.500,- naar € 1.700,- per jaar.

Bijeenkomst Ervaringsdeskundigencollectief
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Knowledge Mile
De Knowledge Mile is een innovatieve organisatie die actief
is in het gebied tussen het Amstelplein en de Stopera. Het
doel van de Knowledge Mile is dit gebied te transformeren
naar een internationale toonaangevende business
community, innovatiefrijk, groen en duurzaam. In 2018
waren wij gebiedsambassadeur van ons stuk van de
Knowlegde Mile, het Mr. Visserplein. Vanaf april deden we
dat samen met Roel Boogaard van de Protestantse
Diaconie, die deze taak vanaf 2019 zelfstandig voortzet.

Onderzoek naar en met ervaringsdeskundigen
Het werken met Ervaringsdeskundigheid is volop in beweging. Er worden veel
onderzoeken naar gedaan, congressen en symposia over gehouden en beleid op
ontwikkeld. Daarbij wordt ook veel naar de MDHG gekeken en proberen wij een
actieve rol te spelen, waarbij we zoveel mogelijk onze ervaringsdeskundigen zelf
inzetten om bij te dragen.
We hebben in 2018 onder andere meegewerkt aan een onderzoek van Susanne
van den Hooff (van de HvA) over o.a. de inzetbaarheid van de
ervaringsdeskundigen en aan het onderzoek van HVA-student Nathalie
Verhoogt waarin theorieën over outreachend werk vergeleken werden met de
praktijk.
We namen deel aan de slotconferentie Agenda Informele zorg en Vrijwillige inzet
(Samen één stad in de Meervaart), de bijeenkomsten in het Pakhuis de Zwijger
over o.a. (meer) zeggenschap voor de burger in de zorg en aan
ervaringsdeskundigheidsconferenties zoals RAAK! van de Hogeschool Windesheim
in Zwolle en de HvA-conferentie "het Labyrint van Ervaringsdeskundigheid".
Dergelijke bijeenkomsten zijn niet alleen leerzaam en mogelijkheden om onze visie
uit te dragen, maar dankzij onze ervaringsdeskundigen ook goed voor de
samenwerking en het opbouwen van collectieve ervaringskennis.
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2. Individuele belangenbehartiging
De MDHG wil de meest toegankelijke organisatie voor haar achterban zijn, met ons kantoor aan het
Jonas Daniël Meijerplein als basis van onze activiteiten. Het pand is geen inloophuis, maar op
werkdagen tussen 10.00 en 12.30 uur en 15.30 en 16.30 uur is iedereen welkom. Tussen 12.30 en
15.30 uur is de MDHG geopend voor mensen met een directe hulpvraag of op afspraak. Er is koffie in
diverse varianten, thee en chocolademelk; het is er warm en droog als het buiten koud of nat is; er
zijn stoelen waarop je niet weg wordt gekeken en gezelschap voor wie zin heeft in een gesprek. We
proberen voor wie zelf zijn zaakjes wil regelen een gefaciliteerd kantoor te zijn waar je niet gehinderd
wordt door de kleine obstakels die vrijwel bezitlozen daarbij vaak ondervinden. Voor wie niets heeft,
kan een kleine taak gemakkelijk een
groot project worden. Men is daarom
vrij om gebruik te maken van de
Geen oog voor kwetsbaarste mensen
De
Nationale Ombudsman, de Algemene
telefoon, computers met internet,
Rekenkamer
en het Sociaal en Cultureel
printer en scanner, en we stellen
Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te
zonder problemen enveloppen,
weinig oog heeft voor duizenden kwetsbare
plakband, scharen of een postzegel
Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij
beschikbaar voor wie dat nodig heeft.
nodig hebben. De drie adviesorganen luiden hier
Voor alle merken mobiele telefoon
woensdag de noodklok over. Het gaat vooral om
mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals
hebben we opladers liggen.
psychiatrisch patiënten, demente ouderen en
jongeren
met een licht verstandelijke beperking.
We zijn van mening dat de faciliteiten
Deze mensen weten volgens de drie instanties
niet per se top of the bill, maar wel up
vaak de juiste weg naar zorg niet te vinden. Dit
to date moeten zijn. Daarom hebben
komt enerzijds doordat de overheid hier te
we in 2018 geïnvesteerd in nieuwe
weinig informatie over verstrekt en anderzijds
computers, beter internet, nieuwe
doordat het voor burgers vaak heel lastig is de
juiste route te vinden in het lastig te
werkplekken en een nieuw
doorgronden zorgstelsel. De Ombudsman, de
kopieerapparaat. Belangrijk is ook dat
Rekenkamer
en het SCP doen een oproep aan
we eindelijk een wifi-netwerk hebben
het kabinet om snel actie te ondernemen om te
waar leden gebruik van kunnen
voorkomen dat deze groep langer buiten de boot
maken.
blijft vallen.
Nu.nl, 17 oktober 2018
Regelmatig komt er geen
medewerker van de MDHG aan de
hulpvraag te pas en informeren of helpen de leden elkaar. Het gegeven dat de MDHG een
belangenvereniging is en geen regulier inloophuis, normaliseert gesprekken over persoonlijke
problematiek in een subcultuur waar geslotenheid anders veelal het devies is. De gezamenlijke
kennis van de sociale kaart is onder onze leden groot en de bereidheid elkaar te helpen nadrukkelijk
aanwezig. Wanneer dit niet toereikend blijkt te zijn, zijn het dikwijls de leden zelf die nieuwkomers
naar medewerkers leiden voor verdere hulp.
Het open deurbeleid stelt mensen in staat eerst kennis te maken met de organisatie voordat zij
besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen vanwege een hulpvraag. Hoe complexer en
persoonlijker de problematiek, hoe moeilijker het vaak is om de stap te zetten daar met anderen aan
te gaan werken. Weten met je wie je dat gaat doen en ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen
die stap verkleinen.
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We maken ons daarom grote zorgen over het voornemen om tot een verbod op rookruimtes te
komen. Een overweldigende meerderheid van onze doelgroep rookt tabak en zal daar vanwege de
invoering van die maatregel niet mee stoppen. Het ligt meer voor de hand dat plekken in de open
lucht of andere alternatieven worden gezocht. Daarmee staat de laagdrempeligheid van een
organisatie als de onze op het spel.
De inloopfunctie stelt medewerkers in staat om
ongedwongen met mensen in gesprek te raken en
wellicht te constateren dat er problemen spelen waarvan
de bezoeker geen idee had dat daar oplossingen voor te
vinden zijn (of althans niet in de vorm die voor de
bezoeker bereikbaar of gewenst is). Dit geldt niet alleen
voor nieuwe bezoekers. De inloopfunctie stelt
medewerkers tevens in staat om op te merken wanneer
iemands situatie verslechtert en er misschien meer aan
de hand is dan de persoon in eerste instantie doet
vermoeden en ongevraagd over wil beginnen. Net zoals
het de mogelijkheid biedt om iemand met een
ingewikkelde hulpvraag van dichtbij te blijven monitoren
en te ondersteunen, en daadwerkelijk mee te leven in
dat proces. Bij iemand die optimistisch en vol goede
voornemens een gesprek met je heeft beëindigd, kan het
van groot belang zijn om de volgende dag nog een keer
te zien hoe zijn of haar stemming is. Waarbij overigens na
een moeilijk gesprek of grote persoonlijke stappen
gezamenlijk nog even een sigaretje roken of een bakje
koffie drinken het gevoel versterkt dat je samen aan iets
werkt.

Co van Melle
Een van de professionals die in
2018 (en daarvoor) met regelmaat
gebruik maakte van het kantoor
van de MDHG was straatdokter Co
van Melle. Dit jaar verloor hij om
administratieve redenen echter
zijn bevoegdheid om recepten uit
te schrijven. Het maakt ons nog
eens duidelijk welke leemte Co met
zijn werkzaamheden vult. Er is een
grote groep in Amsterdam die
zonder hem geen medische
ondersteuning krijgt. Het lijkt ons ook met oog op de leeftijd van de
dokter- belangrijk dat deze leemte
weer gevuld wordt en pleiten voor
een onafhankelijke straatdokter
met eenzelfde outreachende
werkhouding.

Niet alleen voor medewerkers van de MDHG is deze open inloopfunctie handig: het biedt ook
medewerkers van andere organisaties de mogelijkheid om met mensen af te spreken. Met regelmaat
zijn er afspraken in ons kantoor tussen cliënten van de maatschappelijke opvang en bijvoorbeeld
Veldwerk Amsterdam of zelfs verschillende hulpverlenende organisaties die wel over een eigen pand
beschikken, maar waar de cliënt niet gemakkelijk heen gaat. Andere organisaties gebruiken de
MDHG tevens met regelmaat als tussenpersoon voor cliënten die niet telefonisch bereikbaar zijn,
omdat zij bijvoorbeeld geen eigen telefoon hebben. Het doorgeven en bevestigen van afspraken
gebeurt meerdere keren per week. Dit gaat in veel gevallen gepaard met motiverende gesprekken,
wat voor ons een delicaat onderwerp is. Er is een dunne scheidingslijn tussen enerzijds het belang
van een bepaalde actie of interventie duidelijk maken en anderzijds het paternalistisch aandringen
van bepaalde zorg. Het is geen permanente afkeur van zorg waardoor dit onderscheid voor ons
belangrijk is, maar hangt samen met onze positie als belangenbehartiger.
De inloopvoorziening zorgt er tevens voor dat we gemakkelijk signalen oppikken van zaken die bij
onze achterban leven -ook als deze zich niet vertalen in individuele belangenbehartiging- en van
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belang zijn in het kader van onze collectieve belangenbehartiging. De leden stellen een groot
vertrouwen in ons, zodat wij vaak wat meer horen dan andere instellingen.
Dat vertrouwen zorgt voor de aanwas van nieuwe leden. Hoewel onze flyers en het outreachend
werk in toenemende mate voor nieuwe bezoekers zorgen, komt de voornaamste aanwas via mond
tot mondreclame.

“Dit is de enige plek waar ik terecht kan en mijzelf kan zijn als dakloze.” – Jens

Veel bezoekers komen bij ons wanneer ze het idee hebben niet goed geholpen te worden door de
verschillende instanties. We proberen ze te helpen, in eerste instantie door bemiddeling, maar als
het nodig is door het inzetten van een klachtenprocedure. Een groot deel van ons werk betreft
toeleiding naar zorg.

Beheerder Peter van der Gragt

We plegen telefoontjes, schrijven en vertalen brieven (van ambtelijke taal naar begrijpelijke taal),
gaan mee naar screenings, afspraken en zittingen, we dienen klachten in, verstrekken informatie en
bieden administratieve ondersteuning. We zijn het luisterend oor, verhelderen de hulpvragen, stellen
een plan van aanpak op, proberen schuldhulpverlening op te starten als er nog een wachtlijst is,
verwijzen door, melden aan en bemiddelen.
De MDHG is geen voorziening voor maatschappelijk werk, maar de scheidslijn tussen individuele
belangenbehartiging, cliëntondersteuning en maatschappelijk werk blijkt in de praktijk vaak dun.
Veel problemen zijn terug te leiden op onvoldoende inzicht in de eigen situatie en onvoldoende
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kennis van het maatschappelijk veld en de eigen rechten. Voordat dit geconstateerd kan worden en
de vraag ons helder is, dient vaak al veel maatschappelijk werk verricht te worden. De MDHG ziet het
als haar taak deze personen vervolgens zo veel mogelijk toe te leiden naar andere instanties die
passende hulp kunnen bieden. Een globale routebeschrijving alleen al doet wonderen om mensen
efficiënter hun weg te laten bewandelen.
In veel gevallen bieden we echter wel
Mee gaan naar afspraken
directe, concrete hulp. Bijvoorbeeld
Dankzij
de
uitbreiding
van personeel en de
omdat het anders niet gebeurt. Veel
daarmee
samenhangende
groei
van het aantal
mensen die bij ons aankloppen zijn
ervaringsdeskundigen, alsmede de extra
gelabeld als zorgmijders, maar kunnen
stagiaire waarover we beschikking hadden,
soms met relatief simpele handelingen
konden we in 2018 aanzienlijk vaker met leden
enorm worden geholpen. Veel leden die
mee naar afspraken. Hoewel dit tijdrovend is,
wel een woning hebben, begeven zich
merkten we maar al te vaak hoe belangrijk dit
is. In sommige gevallen is het maar zeer de
(vaak langere tijd) op de smalle grens
vraag
of iemand überhaupt op een afspraak
tussen zelfredzaamheid en
verschijnt wanneer we niet mee gaan. In zeer
problematische situaties, waarbij onze
veel gevallen zou deze persoon anders
ondersteuning een manier is om aan de
onverrichte zaken zijn vertrokken. Dat ligt met
goede kant te blijven en vroegtijdig te
regelmaat aan de capaciteiten van de
kunnen signaleren wanneer dit niet het
vragende persoon om zich duidelijk te maken,
maar in veel gevallen ook aan de bereidheid
geval is. Ook voor mensen die nog bezig
van
de ander om te luisteren naar "de cliënt".
zijn in te stromen in de maatschappelijk
opvang geldt dat maatschappelijk werk
soms direct nodig is. Hoewel er de
afgelopen jaren verbeteringen zijn te bespeuren in de systematiek om de instroomtijd te versnellen,
is de wachttijd een periode waarin met concrete acties grotere problemen vermeden kunnen
worden.
Een grotere groep wordt gevormd door personen die niet in aanmerking komen voor
maatschappelijke opvang omdat zij als zelfredzaam worden gekwalificeerd. We vinden zelfredzaam
sowieso een misleidende term. Mensen die dakloos zijn kiezen daar vrijwel nooit voor en doen vaak
alles binnen hun mogelijkheden aan om weer onderdak te vinden: de term zelfredzaam voor
daklozen suggereert een onwil om verbetering in hun situatie aan te brengen. Het feit dat iemand
niet voldoet aan de OGGZ-criteria die voor de maatschappelijke opvang worden gehanteerd, wil niet
zeggen dat iemand in staat is om -zeker in een dakloze situatie!- zonder voldoende ondersteuning
zijn of haar zaakjes weer op orde te brengen.
We kunnen ons dan ook helemaal vinden in de woorden van de directeur van de Amsterdamse
Rekenkamer, Jan de Ridder, in het interview van Spuit 11 zomer 2018 naar aanleiding van het rapport
Wachten op opvang. Hij zei:
"Ik denk dat dat echt een gemiste kans is. Omdat wij ook in ons onderzoek zien dat heel veel
professionals concluderen dat mensen die toegelaten worden, een jaar of een half jaar daarvoor zijn
afgewezen. Het hele idee van escalatie van de problemen als je niet tijdig wat doet, dat lijkt in dit
soort denken helemaal geen plaats te hebben. Dat vind ik vooral essentieel. Dus je hoeft niet iedereen
toe te laten, maar je moet wel bedenken ‘wat doe ik met iemand?’ Ik hoop wel dat die discussie in de
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gemeenteraad gevoerd gaat worden. Want ze
hadden namelijk, en ook niet geheel ten onrechte,
het gevoel dat het in Amsterdam wel redelijk netjes
geregeld was. Omdat ze ook vooral kijken naar dat
wat netjes geregeld is. Maar als je kijkt naar de witte
plekken, dan is er nog heel wat te doen."
We bemerken dat er het afgelopen jaar naar
aanleiding van deze constatering verschillende
positieve initiatieven zijn geweest om
ondersteuning te bieden aan zogenaamde
zelfstandige daklozen. Hoe goedbedoeld dit ook is:
het komt niet tegemoet aan de nijpende vraag die er
is. We constateren dat er twee zeer belangrijke
hiaten zijn: voldoende persoonlijke begeleiding en
voldoende nachtopvang. (Meer daarover in het
hoofdstuk collectieve belangenbehartiging).
Tegen dichte deuren aanlopen demotiveert mensen
om aan oplossingen te werken. De MDHG heeft als
basishouding dat we mensen toelaten die bij ons
aankloppen en dat we pas daarna kijken of verdere hulp
beter door een andere organisatie geboden kan worden.

Alan Bunsee vertelt in het Straatjournaal
van februari 2018 hoe hij als ex-deelnemer
van The Amsterdam Project via de MDHG in
de maatschappelijke opvang terecht kwam.
Tegenwoordig is hij zelf actief als coach.

Een belangrijk euvel voor daklozen dat er voor zorgt dat
zij hun zaakjes niet op orde krijgen (voor zowel mensen die zelfstandig geacht worden te zijn, als voor
mensen voor wie de hulpverlening nog niet op gang is gekomen) is de moeilijkheid om het overzicht
te bewaren. Wie zich bezig moet houden met waar hij of zij slaapt en aan wat geld komt, met
persoonlijke problemen kampt, geen plek heeft om papieren te bewaren of te ordenen en
tegelijkertijd moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door instanties en instellingen
om uit de problemen te komen, heeft grote behoefte aan iemand die helpt de hoeveelheid werk te
structureren en te monitoren. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan hierin een belangrijke rol
spelen.
“Die bomen en dat bos waar je het over hebt, daar zit de MDHG niet tussen. De
MDHG is z’n eigen boompje. Die andere bomen staan allemaal in het bos.” – Rik

Een dergelijke (latente) behoefte zien we overigens ook in de hulpverlening zelf. Met regelmaat
pakken wij casussen op van personen die al wel in een traject zitten, maar waar tot ontevredenheid
van de persoon geen voortgang wordt geboekt omdat verschillende hulpverleners niet goed
samenwerken en niemand nieuwe problematiek oppikt. In dergelijke gevallen brengen wij de
hulpverleners in kaart en verbinden hen via emailgroepen of bijeenkomsten, tot het traject weer in
beweging is gekomen.
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We zien deze rol van onafhankelijke cliëntondersteuning steeds belangrijker worden, hoewel deze
oorspronkelijk bedacht was voor trajecthouders. Bijkomstig en essentieel voordeel daarbij is dat de
regie dan echt rondom de cliënt, en niet rondom de hulpverlening wordt opgebouwd.
We geloven sterk in de efficiëntie die met goede cliëntondersteuning bereikt wordt en zien dit graag
gerealiseerd voor de gehele groep die gebruik wil maken van de maatschappelijke opvang of
beschermd wonen, alsook voor wie daar niet wordt toegelaten.
Mede om die reden hebben we in 2018 gesprekken gevoerd met de screeners van de Centrale
Toegang Maatschappelijke Opvang. We presenteerden ons op 16 oktober tijdens het
screenersoverleg en ontvingen twee maanden later screeners bij ons op kantoor. Onze nieuwe flyer
wordt ondertussen gericht uitgedeeld op de CTMO, en we merken dat we van daaruit ook mensen
binnen krijgen.
Op 3 juli ontvingen medewerkers en ED'ers van de MDHG op ons kantoor een delegatie van het
ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om onze kijk op cliëntondersteuning
toe te lichten. Onder de ambtenaren waren onder andere de projectleider cliëntondersteuning en
beleidsmedewerkers van de directie Maatschappelijke Ondersteuning, de directie Patiënt en
Zorgordening en de directie Langdurige Zorg.
Film over onafhankelijke cliëntondersteuning
Leden van de MDHG hebben deelgenomen in een voorlichtingscampagne voor gemeenten en
zorgkantoren, een samenwerkingsproject van de Patiëntenfederatie en MIND. Het resultaat waren
interviews en een korte voorlichtingsfilm dat te zien is via
https://www.youtube.com/watch?v=xMGv3uA8Xq0. De film is gebruikt bij gesprekken met
gemeenten en zorgkantoren over informatie en onafhankelijke cliëntondersteuning die zij dienen te
arrangeren.

Screenshot uit het filmpje over onafhankelijke cliëntondersteuning
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De Straatalliantie
Het streven naar voldoende en kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning zien we zowel als een
vorm van collectieve belangenbehartiging, als deels een opdracht voor onszelf. Realistisch bekeken
zou het met cliëntondersteuning bedienen van deze hele groep een te grote schaalvergroting voor
onze organisatie betekenen, maar dat houdt niettemin in dat wij ons actief bezig willen houden met
de realisatie van een dergelijk streven. Dit wordt mede ingegeven door de overtuiging dat goed
functionerende cliëntondersteuning een kwestie is van een bepaalde mentaliteit, die binnen onze
organisatie aanwezig is en die we graag voor iedereen gerealiseerd zien. Dit betekent echter niet dat
dit streven noodzakelijkerwijs geheel binnen onze eigen organisatie dient plaats te vinden.
Het samenwerkingsverband met de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist is het gevolg van deze
constatering. Onder de naam De Straatalliantie proberen we gezamenlijk oplossingen te vinden voor
het tekort aan goede cliëntondersteuning onder dak- en thuislozen. Daarbij wordt uiteraard ook
gekeken naar andere cliëntondersteuning biedende organisaties die dak- en thuislozen niet als
primaire doelgroep hebben, zoals MEE, MADI en Cliëntenbelang Amsterdam.
We hebben in 2018 grote stappen gezet in de realisering van deze samenwerking. Dit werd mede
gestimuleerd doordat Amsterdam vanwege deze samenwerking genomineerd werd voor het
zogenaamde Koplopersproject van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), voor gemeenten
die vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning. in het kader van dit project werden we
gefaciliteerd door Movisie om een bijeenkomst te organiseren met de belangrijkste steakholders in
onze plannen: de partners van De Straatalliantie, andere organisaties voor cliëntondersteuning,
cliëntorganisaties en ambtenaren van OJZ en WPI. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst op 27
maart, voerden we aparte gesprekken met de verschillende organisaties en ambtenaren.

Bijeenkomst Koplopersproject over cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen, 27 maart 2018
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De uitkomsten van deze bijeenkomst en gerelateerde gesprekken zijn het startpunt voor verdere
planontwikkeling. We hebben daarbij ook gesprekken gevoerd en de ideeën "gepitchet" bij
aanbieders. Het is ons daarbij duidelijk geworden dat er een groot draagvlak is voor onze ideeën. De
voorlopige versie van de nader uitgewerkte plannen is grotendeels terug te lezen in de toekomstvisie
van de MDHG in de bijlage (de kopjes De Straatalliantie en Het Daklozenkantoor).
Voor wat betreft de kortere termijn is het ons duidelijk geworden dat er veel processen binnen de
drie afzonderlijke organisaties zijn die nader op elkaar afgestemd dienen te worden. Mede vanwege
de volledige wisseling van het personeelsbestand bij Bureau straatjurist is hier vanaf september flink
schot in gekomen. Het onderling doorverwijzen en samenwerken is tussen onze twee organisaties
zeer natuurlijk geworden en vindt met steeds grotere regelmaat plaats. Een maandelijks overleg met
de drie partijen is van de grond gekomen en leidt tot belangrijke gesprekken over soorten
werkzaamheden, specialismen en organisatie, maar ook tot concrete afspraken als bijvoorbeeld de
wijze waarop we gebruik kunnen maken van elkaars vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
De plannen van Bureau straatjurist om tot een nieuw registratiesysteem te komen worden door de
MDHG op de voet gevolgd. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen er voldoende mogelijkheden zijn om
bij dit registratiesysteem aan te sluiten.
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Bezoekersaantallen
De MDHG maakt onderscheid tussen het aantal bezoeken, het aantal unieke bezoekers en het aantal
bezoekers van wie we een dossier aanleggen. Met "aantal bezoeken" bedoelen we het totaal aantal
bezoeken dat aan ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein is afgelegd, waarbij meerdere
bezoeken op één dag van één persoon echter wel als slechts één bezoek wordt geregistreerd. Wie
binnenkomt noteert zijn of haar naam op een registratielijst bij de voordeur. Dit geldt overigens niet
voor bezoekers die niet tot de "doelgroep" worden gerekend, zoals hulpverleners of mensen die een
zakelijke afspraak hebben.
Op deze registratie wordt toegezien door onze beheerder, maar die heeft daar een ingewikkelde taak
aan. De registratiebereidheid onder onze bezoekers is laag, en wanneer dit onder druk gebeurt leidt
dit veelal tot onleesbare krabbels. Met deze krabbels is met goede benadering het aantal bezoeken
vast te stellen: daarvoor maakt het immers niets uit of de krabbel leesbaar is of niet.
Het aantal bezoeken is in 2018 verder gegroeid naar 7.036, een groei van zo'n 15 procent ten
opzichte van 2017. Daarmee is in zes jaar tijd het aantal bezoekers verdubbeld. In tien jaar tijd is dat
aantal zelfs vier keer over de kop gegaan. In 2009 kende de MDHG namelijk nog slechts 1.730
bezoeken.
bezoekersaantallen MDHG
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3339
3817
4124
4037
5067
6137
7036
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Zoals in het jaarverslag van vorig jaar uitgebreid is uitgelegd, is het met deze aantallen niet mogelijk
een betrouwbaar getal vast te stellen voor het aantal unieke bezoekers. Toch proberen we dat wel,
waarbij we te maken denken te hebben met tenminste 500 verschillende bezoekers per jaar.
Bezoekersprofiel
Onder onze leden zijn zowel mensen met, als zonder directe ondersteuning op dat moment. Wij
schatten dat circa 50 procent van onze bezoekers op het moment van bezoek op een of andere wijze
door ons wordt ondersteund: de overige 50 procent wordt dat op dat moment niet, maar kan daar
op een ander tijdstip wel voor komen of zijn geweest. Het zijn met name de druggebruikende leden
die ook langskomen als zij op dat moment niet ondersteund worden.
Deze groep "langskomers" bestaat voor circa de helft (dus een kwart van de totale populatie) uit 50plussers: personen die een langere relatie met de MDHG hebben, veelal al een traject MO of BW
hebben doorlopen en wier leven in redelijk rustig vaarwater is. We zien het laatste jaar daarbinnen
weer veel mensen verschijnen die we langere tijd niet meer hebben gezien. Een verklaring daarvoor
is dat bij deze groep de veelal reeds beperkte sociale omgeving door sterfte krimpt en de MDHG een
plek is waar oude relaties hersteld kunnen worden.
Daarnaast zien we binnen deze groep langskomers een jongere groep van 25 tot 40 jaar, veelal met
een Marokkaanse of Europeaanse achtergrond: Italië, Spanje, Roemenië en de Baltische staten. Met
name bij deze laatste groep is het frustrerend dat we weinig te bieden hebben om hun leefsituatie te
verbeteren. Aangezien het overgrote deel geen rechten heeft opgebouwd door wit te werken, zijn er
geen mogelijkheden hen aan een uitkering te helpen, in de maatschappelijke opvang te plaatsen of
zelfs aan afdoende medische zorg te helpen. De eerste twee zaken zien we vooral als politieke keuze,
waarbij een verenigd Europa blijkbaar vooral geldt voor mensen met voldoende kapitaal; het
probleem dat alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden medische zorg wordt gegeven raakt
wat ons betreft de grenzen van het betamelijke.
We zien dit probleem de komende jaren alleen maar
verder groeien. Hoe uitzichtloos het bestaan voor
deze groep ook mag lijken, in onze gesprekken met
deze bezoekers blijkt keer op keer dat zij een
bestaan in het thuisland nog vele malen uitzichtlozer
vinden en om die reden dus ook niet snel zullen
vertrekken. Het is aan de samenleving en het
bestuur om hier een antwoord op te formuleren.
In dit kader is het vermeldingswaardig dat we het
afgelopen jaren een afname hebben gezien in het
aantal uitgeprocedeerden dat bij ons aanklopt. Sinds
het gemeentebestuur de bed, bad, broodvoorzieningen heeft opgezet en met een vierde b
van begeleiding heeft uitgebreid, zien we uit deze
groep minder mensen die uit nood ook bij ons
aankloppen.
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Schorsingen
Het aantal schorsingen is in 2018
min of meer gelijk aan het aantal
van 2017. Tweemaal leidde
gedrag tot langdurige
schorsingen: één van een jaar en
één van zeven maanden. Tegen
één schorsing (eind 2017
opgelegd) werd protest
aangetekend bij het bestuur van
de MDHG, wat leidde tot een
gesprek waarmee de zaak werd
gesloten.

Beheerscapaciteit en ruimtegebrek
In voorgaande jaarverslagen berichtten wij reeds dat de toenemende bezoekersaantallen extra druk
leggen op de zogenaamde beheerscapaciteit. Dit "zorgen dat het gezellig blijft" is geen sinecure
binnen onze doelgroep en achterban. We slagen hier in vanwege de betrokkenheid van de leden bij
onze vereniging, waardoor ook onderling gedrag wordt gecorrigeerd. Dit wordt echter lastiger bij de
toename van het aantal bezoekers en meer bezoekers per vierkante meter in ons kantoor. Ook de
taalbarrières nemen toe, met name door de komst van Europeanen. Hiermee wordt ook aardig wat
coulance van onze leden gevraagd, die gewend zijn aan een MDHG waar iedereen met iedereen
praat.
De beheerscapaciteit gaat echter over meer dan gezelligheid; het brengt ook verantwoordelijkheid
met zich mee. We hebben in 2018 gelukkig weinig te maken gehad met bezoekers met zeer ernstige
psychiatrische klachten of zeer intimiderend gedrag. Dat lijkt echter toeval. In eerdere jaren ging het
om twee, maximaal drie personen per jaar, die echter een zeer grote druk op de organisatie legden.
Omdat we ook voor die personen toegang tot de zorg willen blijven bieden, is het waarschijnlijk dat
we daar in de toekomst wel weer vaker mee te maken krijgen.
De oplopende bezoekersaantallen en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van medewerkers
(inclusief ervaringsdeskundigen) zorgt in toenemende mate voor een ander probleem: gebrek aan
fysieke ruimte in ons kantoor. Ons gebouw kent naast de gang en de rookruimte slechts drie andere
kamers, waarvan er slechts één vrij ruim is opgezet. Met name tijdens de inloopuren (maar eigenlijk
ook in de uren daartussen) is er bijna geen plek meer waar je geheel privé met mensen kunt spreken,
iets wat voor ons werk toch vrij essentieel is. De kleinste kamer die daar het meest geschikt voor is, is
dikwijls bezet en wordt noodzakelijkerwijs ook gebruikt voor vergaderingen en overleggen, zodat
mensen met regelmaat (tegen onze standaard in) moeten wachten voor een privégesprek, of het
vaak moeten accepteren (overigens zonder veel problemen) dat andere medewerkers kunnen
meeluisteren. Dit laatste beperkt andere medewerkers dan echter weer om (telefonisch of met
elkaar) andere casuïstiek te bespreken, dan wel andere gesprekken te voeren die niet voor derden
zijn bedoeld. Een groot probleem is tevens dat werk dat veel concentratie vereist haast niet meer
tijdens kantooruren kan worden gedaan. Daarvoor is het kantoor van de MDHG te vaak een te
hectische omgeving.
We zoeken voor deze beperkingen op creatieve manieren oplossingen en hebben met het oog
daarop de afgelopen jaren wat verbouwingen aan het pand gedaan. In 2018 hebben we met het
vervangen van een openslaande deur door een schuifdeur en nieuwe bureaus de laatste vierkante
meters winst weten te behalen, maar voor het toenemende gebrek aan privacy is dat natuurlijk
allesbehalve een oplossing. We werken voor geconcentreerd werk in toenemende mate vanuit huis
en voeren persoonlijke gesprekken dikwijls ook in een horecagelegenheid, of bij aangename
temperaturen op een bankje op het plein of in de nabijgelegen Hoftuin. In het vorige jaarverslag
schreven we dat de maximale capaciteit van ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein zo'n beetje
bereikt was en dat daar een structurele oplossing voor gezocht dient te worden; het afgelopen jaar
werd de noodzaak daarvoor alleen maar groter. We zijn voorzichtig de zoektocht begonnen naar
aanvullende kantoorcapaciteit in de buurt van ons kantoor, maar hebben daar mede door
ontoereikende financiering nog geen concrete stappen in gezet.
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AED & BHV
Een aankoop waar we in 2018 gelukkig geen gebruik van hebben gemaakt, is de aanschaf
van een Automatische Externe Defibrillator (AED), een apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Gezien de bezoekersaantallen en de algehele lichamelijke
gezondheid van onze leden vonden we het onverantwoord een dergelijk apparaat niet
binnen handbereik te hebben. Uiteraard is ons apparaat ook aangemeld bij oproepsysteem
reanimatie van de hartstichting.
Om dezelfde reden zijn alle stafmedewerkers van in het bezit van een geldig BHV certificaat.

MDHG-medewerkster Leonie Brendel tijdens BHV cursus

Aantal ondersteuningsvragen
Sinds 2015 streven we ernaar om voor iedereen die met een hulp- of ondersteuningsvraag bij een
van de medewerkers aanklopt een digitaal dossier te maken. Dat gebeurt niet altijd in de hectische
omgeving die MDHG nou eenmaal is, maar wel redelijk consequent. De dossiers zijn noodzakelijk
geworden voor een goede overdracht binnen het team en om ervoor te zorgen dat bezoekers niet
meerdere malen hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Daarnaast bieden de gegevens
(geanonimiseerd) zicht op de werkzaamheden van de MDHG en de problemen die mensen
ondervinden in hun zoektocht naar ondersteuning.
Vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben
wij in 2018 veel tijd besteed aan het opstellen van een protocol hoe we met deze gegevens om
moeten gaan. Het heeft geleid tot een 15 pagina’s tellend document waarin aan alle wettelijke
vereisten wordt voldaan. We schatten in dat we daarmee ver vooruitlopen op organisaties van
vergelijkbare grootte in onze sector en stellen onze opgedane kennis graag ter beschikking aan
collega-instellingen.
De aangepaste werkwijze die uit deze protocollen volgt is echter nog niet gemakkelijk te
implementeren. Het laten ondertekenen van tot wel twee toestemmingsformulieren en de
verplichting deze uitgebreid door te nemen met de persoon laten zich moeilijk rijmen met de
laagdrempelige ondersteuning die wij aan willen bieden. De kunst om dit zo soepel mogelijk te laten
verlopen zal het komende jaar via trial and error verder vorm moeten krijgen.
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In 2018 hadden we 220 persoonlijke dossiers, met 40 meer een stijging van ruim 22 procent ten
opzichte van 2017.
Het aantal dossiers zegt overigens niet per definitie iets over de hoeveelheid werk die verricht wordt:
het betreft immers zowel dossiers van mensen met vrij eenvoudige problemen, tot personen die een
heel jaar lang een flink beroep doen op onze capaciteit. In dat laatste geval gaat het vrijwel altijd om
personen bij wie het maar niet lukt om ze in zorg te krijgen. We zien al enige jaren een sterke
toename van dergelijke dossiers in onze portefeuille.
In opdracht van de gemeente proberen we vanuit onze dossiers -net als de Daklozenvakbond en
Bureau straatjurist- volgens onderstaand schema signalen te kwantificeren, zodat er een beeld
ontstaat van de onderwerpen waarop acties ondernomen worden. De gemeente verlangt van de
MDHG vier keer per jaar een dergelijk overzicht in te leveren.
De gevraagde cijfers betreffen het aantal personen dat in die categorie op de genoemde manieren
ondersteund is. Op deze wijze zou een beeld geschetst kunnen worden van de problematiek
waarmee onze leden te kampen hebben.

Van links naar rechts:
(A) BSN/ID/ paspoort, (B) Jaaropgave/ belastingdienst, (C) Dakloosheid/ huisvestings-problematiek,
(D) Binding, (E) Briefadres, (F) Verblijfsdocument, (G) Schulden/ financiën, (H) Uitkering, (I) Werk en
dagbesteding, (J) Zorgverzekering, (K) Druggebruik (alcohol & drugs), (L) Medisch, (M) Sociaalnetwerk/integratie, (N) Detentie en strafzaak en (O) Overig
Van onder naar boven:
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(1) informatie en advies/kortdurende ondersteuning, (2) Bemiddelen en doorverwijzen
(Onderverdeeld in (2-1) Toeleiden (2-2) Bezwaar/Klachten en (2-3) Meegaan naar afspraken) en (3)
Vinger aan de pols houden (Onderverdeeld naar (3-1) Stadsnomaden, een categorie waar vooral de
Daklozenvakbond zich mee bezig houdt, (3-2) Cliëntmonitoring en (3-3) Rappelleren/
casemanagement.
In het proces om de cijfers uit de persoonlijke dossiers te extraheren, was het mogelijk om
tegelijkertijd het zogenaamde “aantal acties” uit te rekenen. Bij de term “acties” gaat het om het
aantal gespreksverslagen waarin melding van een dergelijke actie wordt gedaan (waarbij bij ieder
contactmoment per categorie slechts één actie kan ontstaan, ook wanneer dit uit meerdere acties
bestaat).

Het kwantificeren van de gegevens uit de persoonlijke dossiers blijft een hachelijke onderneming,
waar we dankzij het aanmaken van een speciaal Excel sheet enige efficiëntie hebben gevonden. Het
blijft echter een zeer bewerkelijke klus waarvan we nut en noodzaak niet goed begrijpen. We
constateren bovendien dat de begrippen die gebruikt worden op verschillende manieren
geïnterpreteerd kunnen worden. Intern hebben we hierover door middel van discussie enige
overeenstemming weten te creëren, maar betwijfelen of de andere organisaties die om deze cijfers
wordt gevraagd dezelfde definities gebruiken. Het afgelopen jaar hebben we aangedrongen op
verduidelijking door een gezamenlijk overleg op initiatief van de gemeente, maar die is er nooit
gekomen. Sowieso heeft er slechts één keer n.a.v. deze kwartaalcijfers een toelichtend gesprek
plaatsgevonden, zodat we ons ernstig afvragen of er überhaupt iets mee gedaan is.
De cijfers bevestigen over het algemeen wat wij reeds constateerden en in publicaties als
jaarverslagen, beleidsplannen en Spuit 11 verwoordden. Wij zijn van mening dat voor het ophalen
van signalen beter serieus lering uit deze publicaties getrokken kan worden dan naar de cijfers die
ten onrechte een vorm van objectiviteit uitstralen.
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Outreachend werk
De MDHG wil niet alleen een belangenvereniging zijn voor mensen die ons kantoor weten te vinden.
Vandaar dat we sinds 2015 weer op meer gestructureerde wijze outreachend werk doen. Deze
laagdrempelige en informele manier van contactlegging vereist een flexibele, creatieve en soms
onorthodoxe houding en aanpak. Het improvisatietalent van veel ervaringsdeskundigen komt daarbij
goed van pas.
Ons outreachend werk gebeurt op
verschillende manieren. Wij proberen om
in contact te blijven met leden die lang niet
aanwezig zijn wegens
gezondheidsproblemen, opnames, detentie
et cetera. Dit doen wij telefonisch, alsook
via email en de post.
Hiernaast proberen wij in contact te komen
met mensen die ons kantoor nog niet
weten te vinden. Enkele van onze
ervaringsdeskundigen doen dit
voornamelijk op de plekken waar zij
sowieso al regelmatig komen. Daarnaast
bezoeken we -veelal in groepjes van tweeandere locaties waar de doelgroep zich
bevindt, zoals inloophuizen,
gebruikersruimtes, winteropvang en
openbare gelegenheden als parken en
treinstations.

Vergroot inzicht in cliëntervaringen
Tot nu toe beperkt het
cliëntervaringsonderzoek zich tot toegelaten
cliënten. Dat is in strijd met de Wmo. Er moet
ook worden nagegaan hoe afgewezen cliënten
de ondersteuning hebben ervaren.
Cliëntondersteunende en –
vertegenwoordigende organisaties zoals het
MDHG, Bureau Straatjurist, de
Daklozenvakbond, het Groot MO/GGz-overleg
en de Amsterdamse Ombudsman rapporteren
over de ervaringen van hun cliënten met
maatschappelijke opvang of beschermd
wonen. Tot oktober 2017 werd van deze
documenten nog niet systematisch geleerd.
Daarnaast is het belangrijk om na te gaan
waarom - zoals wij in ons onderzoek
regelmatig hebben geconstateerd - ervaringen
en zienswijzen van cliënten en professionals
anders zijn dan die van ambtenaren. Dat
creëert het inzicht dat nodig is om deze kloof
te verkleinen.
Uit: Wachten op opvang, rapport Rekenkamer
Amsterdam

Het aantal locaties waar we op deze wijze
outreachend werk doen is flink gegroeid.
Ons tijdschrift Spuit 11 verspreiden we via
89 locaties in de stad waar dak- en
thuislozen komen, wat betekent dat er op
al die locaties een vorm van contact is. Bij
een deel van deze locaties is intensiever contact en worden ook gebruikt om 1 op 1 met mensen in
contact te komen.

De medewerker ervaringsdeskundigheid en outreachend werk zorgt ervoor dat de outreachend
werkers weten welke locaties bezocht dienen te worden. Deze medewerker onderhoudt ook contact
met de bezoeklocaties en maakt afspraken met de betrokkenen daar over de frequentie en vorm van
het outreachend werk vanuit de MDHG.
De MDHG werkt vaak met zogenoemde ‘zorgmijders’, mensen die door vervelende ervaringen met
de hulpverlening de zorg letterlijk ‘vermijden’. Zelf actief contact leggen is voor outreachend werk
heel belangrijk. Het gaat namelijk om mensen die vaak geen hulpvraag voor ogen hebben omdat zij
niet weten wat de mogelijkheden zijn. Het doel van outreachend werk is om mensen die het nodig
hebben, maar niet zelf naar de hulpverlening toe stappen, op te sporen, te informeren en te
adviseren over wat mogelijk is.
Van de bezoeken en gevoerde gesprekken worden verslagen gemaakt, maar dat levert in de meeste
gevallen geen dossier op. In veel gevallen gaat het om kortdurende ondersteuning en is het werken
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op locatie niet erg geschikt om uitgebreid NAW-gegevens te noteren, een verklaring omtrent
persoonsgegevens te laten ondertekenen etc. Van de 82 personen die we op die manier ondersteund
hebben, zijn 14 mensen uiteindelijk toch naar ons kantoor gekomen en hebben wel een dossier
gekregen.
Hiernaast is een met groot aantal mensen gesproken dat (nog) alleen behoefte aan een luisterend
oor had. Dit is vaak de eerste stap in het opbouwen van een werkrelatie met de mensen die door
outreachend werken in het veld bereikt zijn.
Aantal ondersteunde personen tijdens outreachend werk: 82
Aantal personen dat vervolgens op het MDHG-kantoor verder werd geholpen: 14
Aantal ondersteunde personen tijdens outreachend werk zonder "dossier": (82 - 14 =) 68
Tijdens het outreachend werk ondersteunen we in verhouding tot de mensen op ons kantoor vaker
mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Circa 80 procent is buitenlander;
ongeveer een derde komt uit Midden of Oost-Europa.
Van de 82 personen die concrete hulpvragen naar voren brachten hadden meerdere mensen meer
dan 1 hulpvraag. In totaal waren er 118 hulpvragen door de outreachend werkers geregistreerd.
Deze vragen kunnen ingedeeld als volgt:
Hulpvraag
ID.
Passport
etc.
7

Dak
huisvesting

Financiële
Uitkering

Juridisch

Werk en
activering

13

14

3

25

Medisch en
Psychisch
problemen
31

Netwerk en
integratie
18

Wat ook opviel was dat veel van de mensen die wij met outreachend werk bereiken een zeer beperkt
(sociaal) netwerk hebben; velen kampen met eenzaamheid, uitsluiting, armoede en psychische
aandachtspunten. Er is ook vaak sprake van medische problemen.
De outreachend werkers verleenden veelal kortdurende ondersteuning ter plekke en verschaften
informatie en advies (sociale kaart). Hiernaast zijn negen mensen doorverwezen. De outreachend
werkers zijn vijf keer naar een (vervolg) afspraak met een derde partij meegegaan en tien keer ging
het om cliëntmonitoring (wegens het verergeren van de medische en of psychische situatie van
betrokkene).
Gezien de ervaringen van 2018 en de opgebouwde infrastructuur zien we de komende jaren het
aantal bereikte mensen via het outreachend werk sterk groeien.

Online cliëntenondersteuning
De MDHG wil de mogelijkheden voor digitale cliëntondersteuning verder onderzoeken en heeft
daarvoor in 2018 met Booz in samenwerking met onze ervaringsdeskundigen een onderzoek gedaan
naar het gebruik van telefoon, smartphone, internet etc. bij dak- en thuislozen. We onderzochten
naar welke informatie men op zoek is, hoe diep die dient te gaan en welke beperkingen zij hierbij
ondervinden. Op basis van deze informatie willen wij cliëntondersteuning via sociale media verder
vorm gaan geven.
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3. Collectieve belangenbehartiging
De individuele belangenbehartiger vormt voor ons de basis voor de collectieve belangenbehartiging
van druggebruikers en dak- en thuislozen. Vanwege het goede contact met onze achterban en
doordat we dagelijks de problemen in de ketens tegen komen, lukt het ons in een vroeg stadium
structurele problemen in beleid te ontdekken. Veel problemen komen in dit jaarverslag elders ter
sprake, maar op deze plek willen we er een aantal uitlichten.
Groot tekort aan betaalbare woningen
Het grootste probleem waar daklozen op dit moment mee te maken hebben is het enorme gebrek
aan betaalbare woningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is momenteel absurd lang: 16
jaar 2. Wie een dergelijk kapitaal bij Woningnet niet heeft opgebouwd en gewoon in Amsterdam wil
wonen, is overgeleverd aan de vrije markt waar de prijzen al even absurdistisch zijn. De oplossing dat
men om die reden dan maar uit de stad dient te verhuizen is niet wenselijk voor de stad en gaat
compleet voorbij aan de persoon. Bovendien is ook dit niet realistisch: wachttijden in omliggende
gemeenten zijn al even hoog. Zo kent Zaandam een wachttijd van bijna 16 jaar; Amstelveen een
wachttijd van 22 jaar en Diemen een wachttijd van ruim 21 jaar.
Groot tekort aan nachtopvang.
Er is een groot tekort aan nachtopvang. Daklozen in Amsterdam zijn niet verzekerd van een plek om
binnen te slapen. Bovendien is de kwaliteit van de nachtopvang ook zodanig, dat velen liever buiten
slapen dan bijvoorbeeld in de winteropvang. Voldoende nachtopvang is essentieel om verder
afglijden te voorkomen en de rust te vinden om je zaakjes weer op orde te brengen. Ook de flinke
wachtlijsten bij de Passantenhotels zijn problematisch.
Vermeende zelfredzaamheid
Hoewel dit punt ook elders in dit jaarverslag wordt genoemd, willen we het hier nogmaals als groot
probleem agenderen. Ondanks dat mensen dakloos zijn geworden en aangeven hier zelf geen
oplossing voor weten te vinden, worden veel daklozen als zelfredzaam gelabeld, waarmee de
overheid eigenlijk aangeeft niets voor deze personen te kunnen doen. Wij vinden dit een
onacceptabele manier om met mensen om te gaan en roepen -net als vorig jaar- politiek en
gemeente op hiermee aan de slag te gaan: de toetsing van vermeende zelfredzaamheid moet niet
meer gehanteerd worden als een scheidslijn tussen wel en geen hulp. Een dergelijk onderscheid was
wellicht handzaam en praktisch in de periode van het zogenaamde Plan van Aanpak , waarin de
doelstelling was de problematiek van zeer langdurige daklozen op te lossen met een zwaar pakket
aan middelen; in de huidige situatie is dat niet altijd vereist en zouden veel mensen met een lichtere
vorm van hulp en ondersteuning geholpen zijn. Het feit dat zij geen beroep hoeven te doen op
zwaardere middelen moet niet betekenen dat zij van hulp en ondersteuning uitgesloten worden.
Op 9 april besteedde AT5 een item aan het probleem dat “te zelfredzame daklozen” tussen wal en
schip belanden en interviewde MDHG-directeur Dennis Lahey en ervaringsdeskundige Fred de Klerk
hierover. 3

2

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4485141/de-woningnood-terug-negen-jaar-op-de-lijstvoor-een-huis
3
https://www.at5.nl/artikelen/180634/te-zelfredzame-daklozen-tussen-wal-en-schip-altijd-bezig-metoverleven?fbclid=IwAR1vWF0KOPbx1wv69QAau_c8k1wTfrZUnSLmnZ02jf5Am3LWSXCycKlhW3g
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Ramon Imamdi
De MDHG steunde Ramon Imamdi in zijn protest tegen het woningbeleid. We kenden Ramon uit de
winteropvang, waarna hij zijn plannen aan ons kenbaar maakte. Hoewel we eerlijk gezegd weinig
fiducie hadden in het effect van zijn actie (en hem
deze bedenkingen ook kenbaar maakten),
ondersteunden we hem met advies, protestborden,
media-aandacht, een artikel in Spuit 11, enkele
hand- en spandiensten en bovenal morele steun.
Ervaringsdeskundige Fred de Klerk had eerder een
dergelijke actie ondernomen en kon hem daarom
goed voorzien van juridisch advies. De actie van
Ramon had succes: uiteindelijk kreeg hij alsnog een
urgentie. De opmerking vanuit de gemeente dat zijn
actie niet nodig was geweest omdat hij "gewoon
tegen de afwijzing van de urgentie in beroep had
moeten gaan" nemen wij ter kennisgeving aan.
De actie van Ramon leverde een hoop mediaaandacht op. Hij werd geïnterviewd door de Z-krant,
maar werd bovenal langdurig gevolgd door AT5.
Reportages over zijn actie zijn terug te zien via de
site van AT5 4 5 6 7

Landelijke toegankelijkheid
Zoals we al jaren roepen, wordt “binding met Amsterdam” veel te vaak ten onrechte als
uitsluitingscriterium voor hulp gebruikt. Het laatste mystery guest-onderzoek van Trimbos 8, waar
ook onze ED’ers Roland en Fred aan meewerkten, toonde aan dat de problemen hieromtrent nog
lang niet waren opgelost. We zijn dan ook blij dat het ministerie van VWS daarom als
stelselverantwoordelijke het toezicht heeft opgeschaald en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
de opdracht heeft gegeven de handreiking landelijke toegankelijkheid te vernieuwen en beleidsregels
te formuleren die gemeenten moeten overnemen. Cliënten die als kwetsbaar worden beoordeeld
(doelgroep MO) moeten direct toegang krijgen tot nachtopvang. Dit is nog onafhankelijk van de
uitkomst waar het beste perspectief op herstel ligt. Schaarste in de opvang wordt niet geaccepteerd.
Het begrip regiobinding komt te vervallen.

4

https://www.at5.nl/artikelen/187360/dakloze-kampeert-al-drie-dagen-voor-stopera-ik-laat-meniet-meer-vernederen
5
https://www.at5.nl/artikelen/187586/ramon-kampeert-nu-acht-dagen-bij-stadhuis-mijn-doel-ismijn-recht
6
https://www.at5.nl/artikelen/187814/ramon-viert-55ste-verjaardag-in-zijn-ijskoude-tentje-bijstadhuis
7

https://www.at5.nl/artikelen/188488/dakloze-ramon-krijgt-eindelijk-een-huis-het-doel-is-bereikt2?fbclid=IwAR2SeFxM5VfvLSdTa7Ws1LRZ1N0IcfykkffT6i9VlxmdRREYm-dEmWNEsEQ
8
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1658-praktijktest-landelijke-toegankelijkheidmaatschappelijke-opvang2018?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_33&utm_content=publicat
ies&utm_term=opvang&fbclid=IwAR1EpU5ELYu2kYU8KOTIS-dQLflA88PRiRr3kCMn27lSGd_juL3MxqmkgdE
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Detentie
Wie uit detentie komt, valt nog te vaak in een zwart gat. Veel hulpverlening moet (opnieuw) worden
opgestart, dakloosheid en geen inkomen is vaak het gevolg. De MDHG heeft dit jaar een
afstudeeronderzoek laten doen naar manieren waarop dit opgelost kan worden, maar heeft daaruit
helaas weinig concrete oplossingen weten te ventileren. We hebben echter wel contacten gelegd
met personen binnen bijvoorbeeld P.I. Zaanstad, om op deze wijze gemakkelijker in contact te
komen met hulpverleners binnen de P.I. Komend jaar willen we deze contacten verder uitbreiden.

Activiteiten voor collectieve belangenbehartiging
We zien onszelf als onderdeel van de cliëntenbeweging, waar we samen met onze partners in de
Straatalliantie, cliëntenraden, onafhankelijke belangenbehartigers en andere partners uit het Groot
M.O.-overleg streven naar de menselijke maat en het perspectief van de cliënt in het beleid.
De cliëntenbeweging wordt voor een groot deel gedragen door vrijwilligers, wat een extra
verantwoordelijkheid geeft aan de organisaties die met professionele medewerkers kan werken. We
zien het dan ook als onze taak om onze medestrijders -indien gewenst- met advies en ondersteuning
te versterken, mogelijkheden te creëren waarbij anderen hun stem kunnen laten horen en er voor te
zorgen dat het perspectief van de mensen om wie het gaat op zoveel mogelijk onderwerpen belicht
wordt.
Collectieve belangenbehartiging doen we door veel in gesprek te gaan met bijvoorbeeld instellingen,
ambtenaren en beleidsmakers en deel te nemen aan allerlei soorten overlegvormen, waar we voor
uitgenodigd worden, waar we ons zelf voor uitnodigen of die we zelf organiseren. We bekijken de
plannen zoveel mogelijk door de ogen van onze doelgroep, bespreken die met de doelgroep zelf, en
voorzien die van relevant en opbouwend commentaar. Vanwege de inzet van het
ervaringsdeskundigencollectief neemt ook de participatie van leden zelf bij vergaderingen en
bijeenkomsten toe.
Kapstokoverleggen en verkiezingsbijeenkomsten
Naar Rotterdams voorbeeld, organiseert de MDHG sinds 2016 het zogenaamde Amsterdamse
Kapstokoverleg, waarbij dak- en thuislozen ongeveer eens per half jaar rechtstreeks signalen en
casuïstiek kunnen delen met gemeenteraadsleden van alle partijen. Na de succesvolle edities in 2016
en 2017 wilden we deze in 2018 voortzetten, maar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart
maakte dit gecompliceerd. De maanden voorafgaand aan de verkiezing waren hiervoor niet geschikt,
evenals de weken waarin een nieuw college werd geformeerd, de portefeuilles werden verdeeld en
het aansluitende reces. Bovendien bleek een nieuwe raad niet automatisch enthousiast te zijn voor
een overleg dat zij nog niet kenden, zodat we meer tijd dan verwacht moesten steken in het
informeren van de raadsleden. Deze voorbereidingen hebben er tot geleid dat we voor 2019 in ieder
geval weer een Kapstokoverleg hebben gepland.
In het verlengde van dit concept hebben we wel twee overleggen georganiseerd met partijen die in
2018 probeerden voor het eerst in de Amsterdamse gemeenteraad te komen. We nodigden al deze
partijen uit en ontvingen op 8 en 15 maart acht partijen, waarvan er vier uiteindelijk in de
gemeenteraad gekozen werden: DENK, Forum voor Democratie, de ChristenUnie en BIJ1.
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Diverse deelnemers gaven aan op voorhand weinig van de daklozenproblematiek te weten en
stelden zich op als geïnteresseerde luisteraars naar de verhalen van dak- en thuislozen. Dit leidde tot
veel verbazing over het systeem waarmee we in Amsterdam de problematiek te lijf gaan. Met name
de situatie waarin mensen terecht komen wanneer zij worden geacht zelfredzaam te zijn, leidde tot
veel verontwaardiging. We beschouwen de bijeenkomsten dan ook als zeer geslaagd, omdat we
graag zien dat nieuwe partijen op de hoogte zijn van de problematiek waarmee dak- en thuislozen te
maken hebben.
Een cameraploeg van Powned was aanwezig tijdens de lunch van 15 maart en maakte daar een item
over. 9

Verkiezingslunch op 15 maart met dak- en thuislozen en de kandidaat gemeenteraadsleden van de ChristenUnie, Ubuntu
Connected Front, 50 Plus en Forum voor Democratie. Tijdens de lunch op 8 maart waren er kandidaat
gemeenteraadsleden van Bij1, DENK, de Piratenpartij en Stem van de Straat aanwezig.

Wethoudersbijeenkomsten
In 2015 organiseerde de MDHG samen met de Daklozenvakbond voor het eerst een bijeenkomst
tussen dak- en thuislozen en de wethouder Werk, Participatie en Inkomen, Arjan Vliegenthart.
Sindsdien organiseren we deze ongeveer eens in het half jaar. Ook met de wethouder Zorg en de
wethouder Wonen zijn we dergelijke overleggen in de Stopera gestart.
Op 22 maart vroegen we drie wethouders om tegelijkertijd aanwezig te zijn bij dit overleg, dat we
voor de gelegenheid in de Raadszaal hielden. Helaas moest wethouder Eric van der Burg op het
laatste moment verstek laten gaan, maar hadden we met wethouders Laurens Ivens, Arjan
Vliegenthart en een opkomst van ongeveer 50 personen een goede bezetting.
9

https://www.powned.tv/artikel/daklozen-lunchen-metpolitici?fbclid=IwAR2gidxkAhsnUessP0f8g3LM5n01jRbx912W0j0Vel6AqQ_WYf-MTyQtBoc
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Zoals gebruikelijk bij deze bijeenkomsten worden er door de belangenbehartigers weliswaar
onderwerpen voorbereid, maar wordt de agenda pas tijdens de vergadering zelf vastgesteld. Dit om
er zeker van te zijn dat iedereen kan bijdragen. Na een inventarisatierondje werden onder andere de
volgende onderwerpen besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Briefadressen (o.a. werklozen, werkzoekenden en werkenden)
Urgentie woningen Daklozen (o.a. voorrangsregeling, vluchtelingen, leegstand)
1000 extra woningen/sociale huurwoningen
Dakloze jongeren
Criteria Dienst Wonen en Zorg
Zelfredzaamheid
Seniorenwoningen
Schuldhulpverlening
Gokverslaving
Het blijfhuis

Wethoudersbijeenkomst op 22 januari, met wethouders Arjan Vliegenthart en Laurens Ivens.

Het Parool schreef een uitgebreid artikel over de bijeenkomst 10 en AT5 maakte een reportage. 11

10

https://www.parool.nl/amsterdam/daklozen-sparren-met-wethouders~a4561289/

11

https://www.at5.nl/artikelen/177679/dakloze-gemeenteraad-roept-wethouders-op-matje-niks-veranderdondanks-de-toezeggingen
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De bijeenkomst is dankzij de opnames van "melder van misstanden" Nico van der Ham integraal
terug te zien op YouTube. 12
Net als bij de Kapstokoverleggen, waren de gemeenteraadsverkiezingen van maart lastig voor de
continuïteit van de wethoudersoverleggen. Gezien de portefeuilles leek het ons het beste de reeks te
continueren met de nieuwe wethouders Zorg en WPI, maar dat hebben we nog niet weten te
concretiseren. Hoewel de wethouders in persoonlijke gesprekken aangaven hier enthousiast voor te
zijn, stokten de afspraken vervolgens bij ambtenaren wanneer we dit daadwerkelijk probeerden te
organiseren. Dat is frustrerend, maar zal uiteindelijk toch tot resultaat leiden.
Reguliere overleggen waar de MDHG aan deel neemt zijn verder onder andere:
WPI-overleg Bijzondere Doelgroepen
De MDHG is een vaste deelnemer aan het overleg Bijzondere Doelgroepen van de dienst Werk,
Participatie en Inkomen (WPI), wat voortkomt uit een vast overleg tussen medewerkers van de
dienst (toen nog DWI) en BADT en MDHG. Sinds enkele jaren is het aantal deelnemers vanuit
cliëntenperspectief verbreed, wat de input ten goede komt. Het overleg draagt bij aan een
verbeterde verstandhouding tussen de dienst en cliëntorganisaties en is een goede gelegenheid
knelpunten en beleid te bespreken. In 2018 kwamen onder andere de volgende onderwerpen ter
sprake:
-

Rapport Rekenkamer
Wachtlijst Passantenhotel
Regiobinding MO
Werken met behoud van uitkering
Screeningsproces JvG en ondersteuning voor zelfredzame daklozen
Sluiting van de Havenstraat

We merken dat het overleg met WPI veelal leidt tot concrete acties en verbeteringen in het beleid.
Dit past in onze constatering dat WPI de laatste jaren veel stappen in de goede richting zet, waarbij
de menselijke maat en klantgericht een belangrijkere plek heeft gekregen.
GGD
In het jaarverslag van vorig jaar uitten wij onze zorgen over het functioneren van de Cliënten Advies
Raad (CAR) van de GGD, een dossier dat ons al langer bezig houdt. We verwachten van een
cliëntenraad onder andere dat deze zichtbaar is, gevoed wordt door inbreng van een groot deel van
de cliëntenpopulatie, zij voldoende ondersteund worden, zetels met regelmaat beschikbaar worden
gesteld aan nieuwe kandidaten, dat zij informatie vanuit de instelling ontvangen en dat de instelling
adviezen serieus neemt. Dit alles was volgens ons niet het geval. De relatie tussen de MDHG en de
CAR bekoelde dit jaar nog meer toen de persoon die vanuit de MDHG een zetel in de raad bekleed
door de overige leden voor drie maanden werd geschorst en daar niet in zal terugkeren. De MDHG is
verzocht een ander persoon af te vaardigen, maar zal daar geen gehoor aan geven zolang
eerdergenoemde problemen niet zijn opgelost.

12

https://www.youtube.com/watch?v=D2LsN58qqyM
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We willen ons echter constructief opstellen en meedenken over de wijze waarop deze problemen
opgelost kunnen worden.
De directeur van de MDHG heeft iedere acht weken periodiek overleg met het hoofd MGGZ van de
GGD om verschillende lopende zaken te bespreken. Mede vanwege de grote veranderingen bij de
GGD vinden wij dit een waardevol overleg.
Signaleringsoverleg Ombudsman
Twee keer per jaar organiseert de gemeentelijke Ombudsman een signaleringsoverleg, waar ook de
MDHG bij aanwezig is.
Groot M.O.-overleg
De MDHG speelt een actieve rol binnen het Groot M.O.-overleg, waarvoor alle betrokken
cliëntenorganisaties worden uitgenodigd. In die rol neemt de MDHG-vertegenwoordiging regelmatig
deel aan overleggen met derden waarvoor input vanuit cliëntperspectief wordt gevraagd.
COMO G4
De MDHG was jarenlang de Amsterdamse vertegenwoordiger binnen COMO G4, de
cliëntorganisaties maatschappelijke opvang van de vier grote steden. Na het Plan van Aanpak
Maatschappelijke Opvang, waarvoor COMO G4 in het leven was geroepen, hebben we deze rol
overgedragen aan andere cliëntvertegenwoordigers. We volgen COMO echter nog wel en waren in
2018 drie keer aanwezig bij de plenaire vergaderingen. We steunen COMO in haar streven om door
middel van een fusie met de Werkplaats een landelijke cliëntorganisatie op te zetten en hopen dat
dit op voldoende financiële ondersteuning kan rekenen.
Winteropvang
Het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam bevatte de tekst “De permanente winteropvang
wordt gecontinueerd en doorontwikkeld. De opvang kent een intake, onderzoek, begeleiding en
vervolgzorg. Toegangscriteria worden nader bepaald.” Met name voor de tweede zin heeft de MDHG
al jaren gepleit, gezien onze ervaringen dat mensen lange tijd in de winteropvang konden verblijven
zonder dat iemand naar de situatie vroeg en aan het einde van de winterperiode weer gewoon op
straat belandde. Hoewel de winteropvang op het moment van schrijven nog niet is afgelopen en de
winteropvang nog nader geëvalueerd zal worden, hebben we de indruk dat dit bij de mensen die in
de winteropvang zitten in veel gevallen ook verbeterd is.
We hebben vooral twijfels over de wijze waarop de toegangscriteria zijn geformuleerd en toegepast.
Belangbehartigers als de MDHG hebben geprobeerd constructief mee te denken om misbruik van de
winteropvang te voorkomen, maar denken bij misbruik vooral aan toeristen die het als gratis hotel
zien of werkmigranten die hun kosten willen besparen. Door de scherpe toegangscriteria lijkt de
permanente winteropvang in feite het gebrek aan reguliere nachtopvang op te vangen: nachtopvang
die eigenlijk sowieso al beschikbaar zou moeten zijn. Voor daklozen is een dergelijke voorziening
noodzakelijk. De gedachte dat een winterkouderegeling volstaat omdat het dan pas echt koud is, is
niet afdoende. Ten tijde van een winterkouderegeling kan buiten slapen levensbedreigend zijn; in de
periode van december tot april is het een aanslag op je gezondheid en gedurende het hele jaar is
tegen je wil op straat slapen een aanslag op je geestelijke gezondheid en je waardigheid.
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Gedurende de voorbereiding werd het ons echter steeds duidelijker dat de wethouder daar andere
beslissingen in maakte, wat voor ons aanleiding was in te spreken tijdens de commissievergadering
Zorg van 15 november (zie kader).

Geachte gemeenteraadsleden,
Het is goed nieuws dat de winteropvang dit jaar weer open gaat; het is slecht nieuws dat de
winteropvang überhaupt nodig is. Want met respect voor de medewerkers die het organiseren:
ik kom er ieder jaar en spreek dan veel mensen die er gebruik van maken (o.a. omdat wij daar
de bezoekersbijeenkomsten organiseren) en kan niet anders concluderen dan dat het
verschrikkelijk is om er te moeten verblijven.
Mensen zitten daar niet voor hun lol. Mensen zitten daar omdat het systeem tekort schiet om
hen in deze situatie te helpen, of omdat zij zelf te kort schieten om het systeem te kunnen
doorgronden.
De MDHG pleit daarom al jaren voor een meer outreachende houding binnen de winteropvang.
Zie de winteropvang bovenal als een vindplek. Vraag mensen wat ze nodig hebben om uit die
situatie te geraken. Zet ze op het juiste spoor, waar of wat dat dan ook mag zijn. Smijt de deur
niet dicht omdat je iemand zonder woning, geld en vrienden om bij te slapen met je ambtelijke
blik zelfredzaam hebt genoemd. Gooi iemand niet zonder begeleiding over de stadsmuur omdat
het volgens jou een probleem van een andere gemeente is.
Praat met de persoon. Ontdek wat de mogelijkheden voor iemand zijn en help de persoon op
weg. Zodat ie -om het dan maar economisch uit te drukken- niet jarenlang van de budgetten
van de maatschappelijke opvang gebruik maakt. En menselijk gezien: dat je hen helpt om uit
hun verschrikkelijke situatie omhoog te klimmen.
Dat is voor belangenbehartigers ook altijd de insteek geweest: overheid, laat je nou niet
verstikken door een ambtelijke blik. En doe dat nou niet met een teampje hulpverleners hier, een
clubje veldwerkers daar (dit jaar allemaal net iets meer dan het jaar ervoor), maar zorg er voor
dat je iedereen bereikt.
En als je dat doet, haal je er ook veel gemakkelijker de personen uit die om wat voor reden dan
ook misbruik maken van de winteropvang. En voor die personen is het handig om met een
voorwaardelijke toegang van 10 dagen te werken.
Dat, geachte gemeenteraadsleden, is de inzet van de belangenbehartigers in aanloop van de
winteropvang geweest. Het is daarom zo teleurstellend dat alleen het slotakkoord van deze
redenering -de voorwaardelijkheid van 10 dagen- het uitgangspunt van de brief van de
wethouder lijkt te zijn. Waarin nog steeds wordt gedaan alsof de kwetsbaarheid maar eerst
even wetenschappelijk moet en kan worden vastgesteld voordat de helpende hand wordt
aangereikt. Waarin regiobindingsproblemen simpelweg worden opgelost door een andere
gemeente te noemen.
Wetende dat dit mensen zijn die met zeven of meer volstrekt onbekende anderen in een strak
regime een kamer delen en iedere ochtend weer met hun hele hebben en houwen in de kou op
een industrieterrein in West staan, zou je toch mogen concluderen dat er van ons als
samenleving meer wordt verwacht. Dat probleem los je niet op door hen na 10 dagen de
toegang tot de winteropvang te ontzeggen.
Inspreektekst MDHG bij de behandeling van de winteropvang in de commissie Zorg, dd 15
november
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Sinds de winteropvang 2015/2016 zit de MDHG ook de bezoekersbijeenkomsten voor, waar
bezoekers hun klachten, opmerkingen en suggesties over de winteropvang kenbaar kunnen maken.
De vergaderingen worden per locatie ongeveer eens per maand gehouden, waarbij de medewerkers
van de winteropvang te gast zijn, zodat eventueel direct gereageerd kan worden. De opzet maakt
een goede directe communicatie mogelijk, wat tot het oplossen van veel praktische problemen heeft
geleid.
We merken daarin duidelijk hoe de winteropvang wordt beoordeeld en hoe men over de kwaliteit
denkt. Dat heeft veelal met de locatie te maken. Zo waren de klachten in 2016/2017 een stuk milder
van aard dan in 2017/2018. In het eerste jaar kon nog gebruik worden gemaakt van de cellen in de
voormalige gevangenis aan de Havenstraat, waardoor er maximaal twee mensen een kamer deelden;
in het volgende jaar waren er slechts slaapzalen en moesten mensen hun slaapkamer delen met wel
tien andere onbekenden.
Belangrijke klachten die wij in voorgaande jaren tijdens deze bijeenkomsten ontvingen lijken in
2018/2019 als door de zon verdwenen. Anders dan in andere jaren is men uitermate tevreden met
het eten van 50/50 (Leger des Heils) en ervaart men de bewakers als hulpvaardig en vriendelijk. We
zijn dan ook tevreden dat signalen hierover uit o.a. deze bezoekersbijeenkomsten tot verandering
van zowel catering- als bewakingsbedrijf hebben geleid.
Vanwege de aanvankelijk moeizame communicatie van de organiserende partijen over de
bezoekersbijeenkomsten, zijn het eerste bezoekersoverleggen pas in januari 2019 gehouden.
Overige opmerkelijke (en niet elders in dit jaarverslag vermelde) overleggen en representaties
• 25 juni Overleg met wethouder Simone Kukenheim, samen met De Daklozenvakvond en
Bureau straatjurist
• 3 juli Anita Schaaij van HvO Querido
• 6 juli Afsluitend congres personen met verward gedrag
• 20 augustus Kennismakingsgesprek met burgemeester Femke Halsema
• 24 september Overleg versterken zelfregie bij OJZ (“maandagochtend-werkgroep”)
• 16 oktober Slotbijeenkomst evaluatie inloophuizen
• 17 oktober Veldwerkoverleg, met o.a. Mainline, Jellinek outreachend team en mobiel team
HVO
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Overige activiteiten voor collectieve belangenbehartiging
De collectieve belangenbehartiging uit zich ook in activiteiten van de MDHG:
Spuit 11
Naast de wintereditie 2017/2018 zijn er in 2018 twee edities
van Spuit 11 verschenen. Het tijdschrift is een belangrijk
communicatiemiddel van de MDHG richting leden en
achterban, maar ook richting iedereen die werkzaam in het
veld is.
De edities verschenen in een oplage van respectievelijk 5.000
en 4.500 exemplaren, waarvan er circa 1.200 worden verspreid
via post. De overige exemplaren worden verspreid via
distributiepunten waar de doelgroep vaak komt: inloophuizen,
opvang etc. Eind 2018 had de MDHG 89 distributiepunten voor
de Spuit 11, verspreid over de hele stad. Omdat de laatste
editie daardoor al snel op was, hebben we besloten de
gebruikelijke oplage van 5.000 exemplaren bij toekomstige
edities te handhaven.
In de zomereditie van 2018 hadden we uitgebreid aandacht
voor het rapport 'Wachten op opvang' van de Rekenkamer
Amsterdam. In een interview met directeur Jan de Ridder
werden de bevindingen toegelicht. Verder onder andere aandacht voor de winteropvang, een
interview met ervaringsdeskundige Fred de Klerk, fotograaf Anthony Stefania en een uitgebreide
terugblik op het jubileumsymposium van de MDHG.
De Spuit 11 van winter 2018/2019 stond in het teken van de woningnood, met aandacht voor de
protestactie van Ramon Imamdi bij de Stopera, een redactioneel stuk en een parodie op Woningnet.
Daarnaast is de aangenomen toekomstvisie van de MDHG (zie ook de bijlage bij dit jaarverslag)
integraal gepubliceerd. Verder een interview met nieuwe MDHG-medewerker Teake Damstra,
uitspraken van burgemeester Femke Halsema en een afscheidscolumn van straatjuriste Caroline de
Groot.
“Ik ben natuurlijk geen lobbyist voor belangenverenigingen, maar ik denk wel dat er mensen zijn –
professionele organisaties, semiprofessionals of vrijwilligers – die vanuit het perspectief van die
mensen denken, zich ermee kunnen bemoeien en ook kunnen verwoorden wat voor die mensen van
belang is. Dat is heel erg essentieel.” – Directeur Jan de Ridder van de Rekenkamer Amsterdam in
Spuit 11, zomer 2018
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Facebook en website
Sinds halverwege dit jaar heeft de MDHG een nieuwe website, wat gezien het wel zeer "oude school
karakter" van de vorige site geen overbodige luxe is. De uitstraling is opgefrist en de informatie
geactualiseerd en veel overzichtelijker geworden.
Dankzij een nieuw besturingssysteem is het veel gemakkelijker voor ons geworden om de site te
actualiseren en nieuwe berichten te plaatsen. De site kent een link met onze Facebookpagina op de
homepage, waardoor sowieso veel nieuwe berichten op de site verschijnen.
De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG kent een eigen Facebookpagina
(facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg) waarop we met regelmaat berichten over
drugs en dakloosheid plaatsen die we opmerkelijk vinden. Facebook is in toenemende mate
belangrijk voor de aankondiging van onze activiteiten, waarvoor we ook gesponsorde berichten
inzetten.
Daklozendag
Het thema van Daklozendag was dit jaar “Levenskunst van de straat”. Daklozendag is een traditie
waar velen zich ieder jaar op verheugen: een ontspannen ontmoetingsdag tussen dak- en thuislozen,
maar ook met mensen die in het beroepsveld werkzaam zijn en “gewone Amsterdammers”. De dag is
een samenwerkingsproject van de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Belangenverenging
Druggebruikers MDHG. Bij het voorbereiden van deze dag betrokken we dit jaar meer mensen. Zo
kwamen Rob Jezek (theater Kostelijk) en Reinier Schippers (Voorzitter groot MO/GGZ) er al vroeg bij
om na te denken over de invulling van het programma. Zonder de inzet van heel veel vrijwilligers is
de Daklozendag niet mogelijk.
Vanaf 13.30 stroomde de tuin
achter de Corvershof vol met
mensen, we schatten dat er
ongeveer 600 bezoekers voorbij
gekomen zijn. Kramen werden
bemenst door verschillende
organisaties in Amsterdam,
zoals HVO Querido, Mainline,
P2P en de Regenboog. Het
startsein werd gegeven door
een geweldige fanfare van Jos
Zandvliet van Stichting Accu die
vertrok vanaf de MDHG naar de
Corvershof. Onder luid
getrompetter en gezang liepen
we naar de Amstel om de twee
boerinnen elk te voorzien van
twee emmertjes water. In de
optocht liepen ook deelnemers mee in kostuums,
geschonken door de opera.

Openingsact Daklozendag 2018
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In de kas werden, ondanks de warmte, de activiteiten goed bezocht. Het toneelstuk van theater
Kostelijk was kleurrijk, levendig en werd goed ontvangen. Het debat over het rapport van de
Rekenkamer met het groot MO werd ook door veel mensen bijgewoond en waar het voor de één te
oppervlakkig bleef, vond de ander het juist enorm inhoudelijk.
Door de tuin zwierf een wandelend kunstwerk en naarmate de middag vorderde werd ze steeds
mooier en kleurijker beschilderd door iedereen. Het Street Art Museum Amsterdam faciliteerde een
10 meter lang kunstwerk waar alle bezoekers een bijdrage aan konden leveren.
Naast thematische activiteiten waren er ook weer een kapper, schmink-vrouw en een masseur. De
EHBO hielp mensen van hun ingegroeide teennagels en blaren af en hielp ook bij andere medische
problemen die aandacht nodig hadden maar waar het leven op straat niet altijd aan toekomt. Op het
podium werd er muziek gemaakt, gezongen en poëzie voorgedragen en het zorgde er bij velen voor
dat ze even hun zorgen konden vergeten en helemaal los konden gaan op de muziek. De bands van
HVO, waaronder SpaceLightning traden op, Andrea en Volkert (Aquatronixxx) speelden fantastisch en
de Straatklinkers zongen met veel enthousiasme onder de brandende zon. Tijdens het open podium
mochten ook anderen de microfoon gebruiken en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.
De dag kon rekenen op aandacht van zowel PowNed 13 als AT5 14, die allebei een reportage over de
dag uitzonden.

Aankondiging Daklozendag 2018

Vrouwenavond
De vrouwenavond is een inmiddels alweer jarenlange herstelde traditie bij de MDHG. Op deze avond
is de MDHG alleen voor onze vrouwelijke bezoeker geopend en staat gezelligheid centraal. Het
initiatief komt van onze bezoekers zelf en wordt grotendeels ook door de bezoekers zelf
georganiseerd. Dit jaar gebeurde dat op 1 november.

13

https://www.powned.tv/artikel/daklozen-in-hetzonnetje?fbclid=IwAR3I6We8DKAM8unXhDvOvN3XQZK403429sxZ7W-eDy31VxX6LQQc5nK0hjI
14

https://www.at5.nl/artikelen/182721/elfde-daklozendag-georganiseerd-in-centrum-was-het-maar-elke-dagzo?fbclid=IwAR33DcZG35eNgfIv-NhJODhhBm34UHi-I2MXEcqVjMavqC071hYZt89Odlc
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De aankondiging van een vrouwenavond kan altijd op veel verongelijkte reacties van onze mannelijke
bezoekers rekenen. Het antwoord vanuit de MDHG is altijd geweest dat wij ons pand ook graag
beschikbaar stellen voor een mannenavond en dat leverde op 22 november een primeur op: de
eerste MDHG-mannenavond werd dan ook zeer goed bezocht.
HvO voetbaltoernooi
Op 6 september deed een team van de MDHG mee aan het HvO Querido Football Tournament. Het
team, bestaande uit zowel medewerkers als leden, verloor niet alles en behaalde daarmee een beter
resultaat dan tijdens onze deelname aan het voetbaltoernooi van de Regenboog.

Het MDHG-team tijdens het HvO Querido Football Tournament.

Theaterstuk Thuislozen
Theaterstuk Thuislozen van Theater Utrecht speelde van 15 tot en met 18 november in de
Stadsschouwburg. Het stuk van Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen is een bewerking van de
Zweedse schrijver Lars Norén over dakloosheid. In iedere stad zocht men naar zogenaamde “lokale
helden” die tijdens de voorstelling in gesprek gaan met de bezoekers.
Op 17 en 18 november waren dat medewerkers van Bureau straatjurist; op 15 en 16 november
waren dat MDHG-lid Atti Brons en MDHG-medewerker Teake Damstra. Op het podium ontstond een
zeer aangenaam en voor velen informatief gesprek over wat je gebeurt als je dakloos wordt en waar
je zoal tegenaan loopt. Uit de reacties bleek dat veel Amsterdammers denken dat er voor iedereen
voldoende voorzieningen zijn en dat zij de omvang van het probleem schromelijk onderschatten. De
contacten met de theatermakers zijn sindsdien warm.
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Aankondiging Theatervoorstelling Thuislozen, met MDHG-lid Atti Brons en Adelheid Roosen

Sinterklaas
Op 6 december ontving de MDHG zoals ieder jaar Sinterklaas in ons kantoor, vergezeld van
snoepgoed en kleine attenties. Geen van onze leden werd meegenomen naar Spanje.
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4. Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit er voor om drugs uit het strafrecht te halen, een voor de positieverbetering van onze
leden essentiële doelstelling. Decriminalisering leidt tot een menselijker drugsbeleid, waarbij
vervolging en opsluiting niet langer centraal
staan. Zolang dit nog geen realiteit is, blijft de
MDHG het (internationale, landelijke en lokale)
Arthur van Amerongen
Bij de Fixerstuff, Letzeburgs voor
drugsbeleid aandachtig en kritisch volgen en zal
gebruikersruimte, vernam ik dat
het haar visie daarop duidelijk blijven maken.
een gram heroïne of cocaïne 100
euro kost. Tijdens mijn
We waren verheugd met de drugsparagraaf in
drugscarrière meldde ik
het Amsterdamse coalitieakkoord: “Er komt een
woekerprijzen meteen aan de
Amsterdams Programma Drugs gericht op
Nederlandse Junkiebond. Die pikte
gezondheid, veiligheid, preventie en voorlichting.
zulke flessentrekkerij niet en kwam
met een vlammend
Daarbij wordt tevens gekeken naar welke
hoofdredactioneel
commentaar in
(soft)drugs gedecriminaliseerd kunnen worden
huisorgaan Spuit 11.
en we maken ons daarvoor sterk bij het rijk.” 15
Arthur van Amerongen in de
Volkskrant van 29 oktober 2018, die
Zoals in onze toekomstvisie te lezen is (zie
in zijn column over zijn bezoek aan
bijlage), wil de MDHG graag experimenteren met
Luxemburg ook duidelijk maakt wat
de waarde van zo'n junkiebond is:
nieuwe vormen van een gebruikersruimte. We
"Spuiters in parkeergarages,
denken dat dit aansluit bij de voornemens van de
plantsoenen, portieken en
coalitie en zijn daarom ook in gesprek met de
winkelpassages. Injectienaalden in
programmaleider van dit Amsterdams
plantenbakken. Uit vuilnisvaten
Programma Drugs.
vretende zombies. Uitgemergelde
kommersjele sekswerksters die hun
Zowel met leden, medewerkers,
klantjes afwerken in de hokken van
ervaringsdeskundigen, bestuur als externen zijn
een seksshop. Striptenten zo intens
in 2018 veel gesprekken gevoerd over de wijze
smerig dat je al bij het binnentreden
waarop we invulling willen geven aan de MDHG
oogbalherpes oploopt. Het is net
van de toekomst. Daarnaast lieten we studenten
mijn Mokum in de jaren tachtig..."
van de master Management, Policy Analysis and
entrepreneurship in the health and life sciences
bij het Athena instituut van de Vrije Universiteit onderzoek doen naar de mogelijkheden hiervoor,
waarover we eind oktober een rapport ontvingen. Ook ondersteunden we de aanvraag van prof. dr.
Gemma Blok van de Open Universiteit in het kader in het HERA-project Governing the Narcotic City.
Imaginaries, Practices and Discourses of Public Drug Cultures in European Cities from 1970 until
Today, dat in 2019 werd goedgekeurd. In dit project worden Europese steden met elkaar vergeleken
in hun omgang met druggebruikers en worden best practices met elkaar vergeleken.

15

AT5 maakte een item n.a.v. deze paragraaf in het coalitieakkoord en interviewde daarvoor zowel
leden als medewerkers van de MDHG. Het item is terug te kijken via
https://www.at5.nl/gemist/tv/123/26738/-?fbclid=IwAR0la6tGXQ6SAETrs6DVwG28OkV96d3kZy_F9CNQQHEZvi-aPkSagPHIYc
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Eindpresentatie onderzoek VU-studenten, 26 oktober.

Verslavingszorg
Het wordt steeds moeilijker om geschikte hulp te vinden bij verslavingsproblematiek
van onze leden. De wachtlijsten zijn lang en dat sluit zeer slecht aan bij de
levensomstandigheden van onze leden, waarin in korte tijd alles weer anders kan
zijn. Wanneer het momentum daar is dat men het gebruik onder controle wil
brengen, is belangrijk dat deze hulp direct aanwezig is. Dat gaat nu slecht. Mede
daardoor zijn veel van onze leden aangewezen op hulp bij hun verslaving bij De
Hoop. De MDHG acht het zeer ongewenst dat mensen vanwege hun situatie
aangewezen zijn op instellingen van zeer christelijk signatuur. We vinden het niet
van deze tijd dat mensen met problemen afhankelijk zijn van dergelijke organisaties.
In de reguliere verslavingszorg bemerken we overigens ook een terugkeer naar
vervlogen gewaande tijden. De druk om volledige abstinentie na te streven wordt mede onder druk van de zorgverzekeraars- weer groter, terwijl het onder controle
brengen van het gebruik voor veel mensen een veel meer gewenst en (daardoor)
haalbaarder doel is. Het paternalisme lijkt weer aan een grote opmars in de
verslavingszorg. Dat blijkt ook uit het verplicht stoppen met tabak als men voor
behandeling van andere middelen aanklopt.
De MDHG schreef n.a.v. het rookverbod in de klinieken van de Jellinek een
ingezonden brief naar het Parool, dat is na te lezen via
https://www.parool.nl/opinie/jellinek-rookvrij-terugkeer-naar-paternalistisch-

Buitenlandse delegaties
De MDHG blijft voor veel buitenlanders die werkzaam zijn in de drugshulpverlening een must do
wanneer zij zich in Nederland komen oriënteren op alternatieve benaderingen voor met drugs
samenhangende problematiek.
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Op 1 november ontvingen we politici en ambtelijke beleidsmedewerkers uit Denemarken die zich
bezig houden met sociale voorzieningen en werkgelegenheid.
Op 17 september spraken we met een groep van 10 rijksambtenaren uit Myanmar. Het land wil het
zeer repressieve drugsbeleid hervormen en kwam voor ideeën hierover op initiatief van het
Transnational Institute (TNI) op werkbezoek naar Nederland en Duitsland. Het trof ons te merken
hoe frustrerend en betreurenswaardig hoge ambtenaren de repressieve aanpak beoordeelden en
hoe groot de wil is om veranderingen te bewerkstelligen.

“De Nederlandse regering moet, zonder veel ruchtbaarheid, een beleid
ontwikkelen voor het gedogen van harddrugs als heroïne en cocaïne.” –
Femke Halsema in een publicatie van de Wiardi Beckman Stichting, geciteerd in De
Volkskrant van 9 januari 1996

Voorlichtingen en colleges
Met regelmaat krijgen wij verzoeken om voorlichting te geven aan buitenlandse of Nederlandse
studenten of werknemers in het sociale domein. Voorlichtingen bij de MDHG worden over het
algemeen gegeven door zowel medewerkers als ervaringsdeskundigen en worden vrijwel zonder
uitzondering zeer goed gewaardeerd.
In 2018 vonden 23 voorlichtingen plaats aan groepen studenten van zowel HBO-opleidingen als
universitaire opleidingen, uit zowel binnen- als buitenland (onder andere Zwitserland, de Verenigde
Staten en met name Duitsland).
Naast deze vormen van voorlichting biedt de MDHG ook een circa twee uur durend college aan over
drugsbeleid, wat al enkele jaren een vast onderdeel is bij de minor Addiction van Amsterdam
University College, de minor Drugs and Addiction van de Vrije Universiteit en de minor Drugs en
Amsterdam van de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens de colleges wordt ingegaan op verschillende
aspecten die samenhangen met drugsbeleid (van gezondheid tot internationale verdragen) en wordt
een model gepresenteerd waarmee afwegingen op al deze aspecten kunnen leiden tot verschillende
vormen van drugsregulering.
De MDHG sprak op 16 november tijdens het mini-symposium “De Roes als metafoor. Het debat over
drank en drugs na 1800” t.g.v. de oratie van Gemma Blok aan de Open Universiteit. Onderwerp
waren de gevolgen van het verbod op de individuele gebruiker. 16
Met dergelijke activiteiten probeert de MDHG vooroordelen rondom druggebruikers te weerleggen.
We werkten dan ook graag mee aan een film van studenten van de HvA over dit onderwerp, getiteld
“No Judgement”. 17
16

Het symposium is -inclusief de bijdrage van MDHG-directeur Dennis Lahey- is terug te zien via
https://player.ou.nl/wowzaportlets/#!production/5qF4pv2
17

Het filmpje “No Judgement” is terug te zien via https://youtu.be/SMZyk4lF_Zc
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International Drug Users Remembrance Day
Op vrijdag 20 juli hebben we bij en in samenwerking
met het Drugspastoraat wederom de International
Drug Memorial Day gehouden, met een dienst ter
nagedachtenis aan de overledenen aan drugs- en
drankgebruik, of de bestrijding daarvan. Zoals
gebruikelijk werden tijdens de bijeenkomst de namen
van overledenen van het afgelopen jaar genoemd,
werden kaarsjes aangestoken en waren er toespraken.
Op een groot scherm waren foto's te zien van
gebruikers die gedurende de afgelopen jaren zijn
overleden.
Het thema dit jaar was “Gezichtspunten”. Het
gezichtspunt waarmee je naar drugs of de oorlog tegen
drugs kijkt, kan verschillen door de rol die je in het
dagelijks leven hebt: die van ouder, of als gebruiker, als
ex-gebruiker, als agent, als broer, als nabestaande, als
buurtbewoner of als iemand die dagelijks met
druggebruikers werkt.

Aankondigingsposter International Drug
Users Remembrance Day 2018

De keynote-speech werd verzorgd door Peter Muyshondt, Directeur Operaties bij de Politie
Voorkempen in België. Terwijl hij carrière maakte in de politieorganisatie, begon zijn broer Tom eerst
hasj, speed en later heroïne te gebruiken en kwam die op een geheel andere wijze in aanraking met
politie en justitie. Tom overleed op 22 juli 2006 aan een overdosis. Peter schreef er het zeer
persoonlijke boek “Broers waren we” over en veranderde zijn gedachten over de oorlog tegen drugs,
wat terug te lezen is in zijn boek “Beleid op speed”.
Indrukwekkend was het verhaal van Nicolette. Ze verloor haar 21-jarige dochter Daniëlle na gebruik
van XTC en richtte vervolgens
Team Daniëlle op, waarmee ze
pleit voor goede voorlichting
over de drug. Ze vertelde tijdens
Memorial Day over haar
gevoelens tijdens het moment
van verscheiden van haar
dochter.
David Chassé, Martin van
Leusden en Maarten Loonen
speelden gezamenlijk trompet,
drum en saxofoon en zongen.
International Drug Users
Remembrance Day wordt in

Nicolette verloor haar 21-jarige dochter en sprak tijdens International Drug
Users Remembrance Day
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diverse steden in de gehele wereld georganiseerd en trekt in Amsterdam jaarlijks een groep van circa
30 tot 40 belangstellenden. De mogelijkheid om op deze wijze overledenen te herdenken voldoet
aan een sterk gevoelde behoefte bij deze groep.
Harm reduction
De MDHG houdt zich door de aard (van de activiteiten) van de vereniging bezig met harm reduction
(HR). Belangenbehartiging van de MDHG zorgt er voor dat gebruikers er een gezondere levensstijl op
na kunnen houden, omdat problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en huisvestiging daar
een negatief effect op kunnen hebben. Hoewel daar niet onze focus op ligt, biedt de MDHG tevens
met regelmaat de gelegenheid voor HR-voorlichtingsprojecten om zich bij onze leden te presenteren.
Daarnaast biedt de MDHG harm reduction organisaties die de doelgroep druggebruikers willen
bereiken de mogelijkheid om in contact met hen te treden.
Twee van onze ervaringsdeskundigen namen zitting in een focusgroep voor een app-ontwerp die
voor Choices Support Center voor (ex) gebruikers heeft ontworpen.
Gebruikersruimtes
De MDHG werkte mee aan een filmpje van Correlation over de voordelen van gebruikersruimtes. Het
filmpje werd vertoond tijdens AIDS 2018, ‘s werelds grootste conferentie over aids dat dit jaar in
Amsterdam werd georganiseerd. 18
Nationale en internationale lobby
De lobby van de MDHG voor een beter nationaal en internationaal drugsbeleid verloopt grotendeels
via Stichting Drugsbeleid (SDB), waar de directeur van de MDHG een adviesfunctie heeft en in die
hoedanigheid met het bestuur van SDB mee vergadert.
Een belangrijk actiepunt voor de stichting in 2018 was het pleidooi voor experimenten rondom
legalisering van XTC, waarvoor het een belangrijke notitie schreef. Leden van de stichting werkten
daarnaast mee aan een item over het legaliseren van XTC voor het televisieprogramma Zondag met
Lubach 19. De strekking van de notitie werd eind december overgenomen door GroenLinks in de
Tweede Kamer. 20
Andere organisaties
De MDHG stelt haar kantoor beschikbaar voor (vergaderingen van) ideële organisaties wiens
doelstellingen overeen komen met die van de MDHG. Het kantoor werd in 2018 gebruikt door
Stichting Legalize!, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en Stichting
Drugsbeleid. De MDHG is tevens lid van de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief
Drugsbeleid (Encod).
18

Het filmpje “Successes & Challenges: 20 years of Drug Consumption Rooms in The Netherlands ” is
terug te zien via https://vimeo.com/281211709?fbclid=IwAR1fB_utwb6xnglGO2ouBumUNkOSK0GwEnX7s5ZL2IMwLyzaskt4HTI_hc
19

Het item bij Zondag met Lubach is terug te zien via https://www.vpro.nl/zondag-metlubach/speel~POMS_VPRO_13113779~xtc~.html
20

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moet-de-overheid-zich-ontfermen-over-de-productie-vanxtc-groenlinks-vindt-vanwel~b7fffb6a/?fbclid=IwAR0CUJbGDVntym8xoJkiWKtz7ofSZ44wdpRqNL5l1ViyBYUAfOV0Edzfk2k
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MDHG-directeur Dennis Lahey presenteerde op 17 juni voor de tiende keer Cannabis Bevrijdingsdag van de Vereniging
voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). Het jaarlijkse festival houdt op te bestaan, omdat -in woorden van VOCvoorzitter Derrick Bergman in het Parool 21- “we nu niet meer in Flevopark, maar in Den Haag moeten zijn.”

MAP-NL
Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening over drugsbeleid.
MAP-NL (Media Awareness Project Nederland) biedt door middel van gratis verzonden artikelen over
drugs en drugsbeleid inzicht in ontwikkelingen in het drugsbeleid en de wijze waarop de media daar
verslag van doet. De ontvangers zijn veelal professioneel geïnteresseerd. Hoewel er wel mutaties
plaatsvinden in het bestand van abonnees is het aantal ontvangers al jaren vrij stabiel op circa 200.
De service wordt zeer goed wordt gewaardeerd, zo blijven we merken aan reacties. De berichten van
MAP-NL kunnen direct, of verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests worden ontvangen. In 2018
zijn 118 Digest-mailtjes verstuurd aan abonnees, met daarin 717 artikelen.
Medische Suppletie Unit – heroïneverstrekking
Eind 2017 werd het aantal verstrekmomenten van de Medische Suppletie Unit (de MSU, of
heroïneverstrekking) tijdelijk terugbracht van drie tot twee maal per dag. In de loop van 2018 is door
de GGD besloten dit aantal permanent op twee verstrekmomenten te houden. Dit levert een hoop
ongemak op bij gebruikers van de MSU.
De reden die hiervoor werd aangegeven was het tekort aan verpleegkundigen. Bovendien speelt het
probleem dat het aantal personen dat gebruik maakt van de verstrekking al enkele jaren terugloopt.
Dit vormde aanleiding voor de GGD om een onderzoek in te stellen naar de toekomst van de MSU,
waar zowel staf als ervaringsdeskundigen van de MDHG deel aan namen. Parallel hieraan werden
21

https://www.parool.nl/amsterdam/laatste-cannabis-bevrijdingsdag-we-moeten-in-den-haag-verderstrijden~a4600074/
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plannen gesmeed over de toekomst van de Geïntegreerde Voorzieningen, waarvoor de MDHG ook
bijeenkomsten bezocht.
De MDHG is zeer ontevreden over de uitkomst van de vernieuwingsplannen. De mogelijkheden om
anders te werk te gaan zijn weliswaar onderzocht; met de resultaten schieten gebruikers in ieder
geval niet veel op. De MDHG is van mening dat de GGD veel te conservatief heeft gekeken naar de
mogelijkheden en vrijwel alleen naar mogelijke kostenbesparingen. Scenario’s als waarin de
gebruiker de heroïne mee naar huis kreeg zijn ons inziens niet serieus overwogen.
Justice for Johan
De MDHG ondersteunt de actie “Justice for Johan”, die tot doel heeft de in Thailand gevangen
Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven een eerlijk proces in Nederland te laten krijgen. Tot
onze spijt was hierover ook in 2018 geen enkel positief bericht te melden.
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5. Overige activiteiten
BaseMail
We vergeten onze leden niet wanneer ze vast komen te zitten, of in een gesloten instelling
verblijven. Vrienden en bekenden uit de scene sturen we –de leden en medewerkers- iedere week
kaarten als ze gedetineerd zijn, in een afkickkliniek zitten of bijvoorbeeld in Duurzaam Verblijf te
Beilen verblijven. Via basemail versturen we ook verjaardagskaartjes aan onze leden.
Exposities
De panelen aan de voorkant van ons pand lenen zich uitstekend voor exposities en aankondigingen.
Dit jaar hadden we werk van Alexander Zjdanov aan onze panelen hangen, die we voor de
gelegenheid ook interviewden voor de Spuit 11.

Alexander Zjdanov voor onze panelen met zijn werk.
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6. Financiën
Na het opvangen van het verlies uit 2016 wil de MDHG haar financiële buffer weer op orde hebben.
Ook omdat we een nieuwe financiële situatie in gingen -met extra subsidie en meer fte- hebben we
een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een resultaat van € 9.446,- Met
dit resultaat hebben wij onze reserve weer op orde.
Naast dit inhoudelijke jaarverslag is er over 2018 ook een door Cooster Accountants financieel
jaarverslag opgemaakt. Hierin is gedetailleerder te lezen hoe de vereniging zich in 2018 financieel
heeft ontwikkeld.
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Bijlage: De toekomstvisie van de MDHG
De toenemende bezoekersaantallen en de veranderende samenstelling van onze bezoekersgroepen
dwongen ons de afgelopen jaren tot zelfreflectie en het formuleren van een toekomstvisie. De
achtergrond hiervan is de afgelopen jaren diverse keren beschreven: naast veranderende behoeftes
binnen de steeds ouder wordende groep druggebruikers, wordt de Belangenvereniging
Druggebruikers MDHG in toenemende mate ook door niet-druggebruikende dak- en thuislozen
gevonden en blijkt de behoefte aan de wijze waarop wij invulling geven aan cliëntondersteuning
groot. De voorspelling is dat dit alleen maar toe zal nemen, mede door ontwikkelingen als
ambulantisering, de wens tot meer zelfregie, dossiers als ‘personen met verward gedrag’, de druk op
de huizenmarkt etc. Het is een goede zaak om daaraan tegemoet te komen: goede
cliëntondersteuning is tenslotte niet alleen prettig voor het individu, maar bevordert ook de
efficiëntie in de verschillende ketens.
Het formuleren van een toekomstvisie leidde tot vele interne bijeenkomsten en discussies met leden,
staf, bestuur en externen, twee afstudeeronderzoeken en het jubileumsymposium ‘Van junkiebond
tot straatvangnet?’ Nu de toekomstvisie zich wat meer heeft uitgekristalliseerd, zien we dat de
MDHG zich enerzijds weer puur op druggebruikers moet richten, maar tevens een organisatie voor
niet-gebruikers moet weten op te zetten, die op eenzelfde wijze als de MDHG ondersteuning biedt
aan dak- en thuislozen.
De ontwikkeling van onze toekomstvisie
In eerste instantie leek de vereniging af te stevenen op de gedachte dat het simpelweg ‘officieel
openstellen voor niet-druggebruikers’ afdoende zou zijn. We zouden de naam “Belangenvereniging
Druggebruikers MDHG” aanpassen in simpelweg MDHG en de belangen van de druggebruikers altijd
scherp in de gaten houden. Iedere dak- en thuisloze was welkom en zou bij ons zijn of haar belangen
op zowel individueel of collectief niveau behartigd zien worden. Als groei daarvoor noodzakelijk was,
zouden we daar onze organisatieplannen op afstemmen en extra financiering aanvragen.
Deze gedachte bleek bij nadere bestudering echter te simplistisch. Onze gebruikende leden
protesteerden hier in toenemende mate tegen, hoewel ook zij de niet-gebruikende dak- en
thuislozen ‘een MDHG-achtige organisatie’ gunnen. De vereniging is voor hen echter meer dan een
plek waar je een dienst kunt halen: het is een vereniging vàn de leden, waar je jezelf kunt zijn, waar
je begrepen wordt en waar voor jouw wensen en gedachten -hoe afwijkend van het grote publiek
dan ook- wordt opgekomen, en die anders wellicht helemaal niet worden verwoord.
Die overeenkomstigheid tussen onze leden hoeft volgens hen niet zomaar doorbroken te worden
omdat er toevallig een groeiende behoefte is aan cliëntondersteuning van daklozen. Zoals zo dikwijls
in onze samenleving, vrezen zij op die manier zelfs binnen hun eigen vereniging een
becommentarieerbare minderheid te worden.
Dat die vrees meer is dan een theoretische verhandeling, bleek tijdens ons jubileumsymposium, waar
onze zusterorganisatie GOUD uit Utrecht bekende dat zij met een vergelijkbare openstelling de groep
druggebruikers in een rap tempo uit hun klantenkring zagen verdwijnen. Met de verandering van
‘Belangenvereniging Druggebruikers MDHG’ in simpelweg MDHG, zouden dus ‘druggebruikers’
wellicht niet alleen in onze naam, maar ook uit ons kantoor verdwijnen.
De MDHG wil de individuele en collectieve belangenbehartiging (zo u wilt: cliëntondersteuning) voor
druggebruikers waarborgen. Wij slagen er in een groep die door veel hulpverleners als moeilijk wordt
beschouwd te bereiken en te ondersteunen. Bij complexe hulpvragen en wantrouwen of zelfs aversie
jegens de hulpverlening lukt het ons om samen verbeteringen te realiseren. De waarde daarvan
wordt het meest zichtbaar wanneer de beleefde overlast door deze groep het grootst is, maar dat
proberen wij nou juist te voorkomen.
Ook op het gebied van collectieve belangenbehartiging is het belangrijk niet in de grote
gemeenschappelijke deler te verdrinken. Zeker omdat de MDHG signalering van nieuwe problemen
als een belangrijke taak ziet, dreigt een discrepantie tussen waar de vereniging aandacht voor vraagt,
en wat de gebruikende leden belangrijk achten. Veel druggebruikers zien bijvoorbeeld weinig
noodzaak voor onze pleidooien voor aandacht van de problemen voor Oost-Europese dak- en
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thuislozen, terwijl dit volgens ons meer aandacht verdient dan het tot op heden krijgt. Anderzijds
wordt er van ons meer actie verwacht bij bijvoorbeeld de plannen rond het afbouwen van de
heroïneverstrekking door de GGD.
De MDHG: De eigen plek van druggebruikers
Uit onze gesprekken en onderzoeken blijkt dat voor druggebruikers de behoefte aan een eigen plek
als de MDHG groot is en dat die alleen maar toeneemt. De gebruikers worden steeds ouder -veel
ouder dan ooit verwacht- terwijl de voorzieningen daar niet op zijn toegespitst. (Dit mag overigens
niet de indruk wekken dat er vanuit de jongere garde -veel dertigers en veertigers- geen aanwas is, zij
het niet in dezelfde mate als in de jaren ’70 en ’80.) De afgelopen jaren zijn veel gebruikers van straat
geholpen en in een woning, een voorziening voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen
terecht gekomen, maar met zowel het bereiken van een nieuwe (bejaarde) levensfase als de
ambulantisering, dreigen nieuwe problemen: eenzaamheid en isolatie, het uit beeld raken en het
niet tijdig signalen van problemen.
Zonder zelf een zorgverlener te willen worden, kan onze vereniging daarin een rol van betekenis
spelen. Het ‘thuisgevoel voor druggebruikers’ bij de MDHG moet weer een belangrijkere rol gaan
spelen, iets wat in onze ambitie om de oplossende schakel voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam
te zijn de afgelopen jaren een minder prominente rol heeft gekregen. De MDHG moet de plek zijn
waar druggebruikers elkaar treffen en waar ondersteuning niet per se centraal staat, maar wel
aanwezig is. Waar opgemerkt wordt wanneer het slechter met je gaat en waar (ervaringsdeskundige)
outreachend werkers naar je toe gaan wanneer je gemist wordt of wanneer je zelf niet meer kunt
komen. Waar je terecht kunt voor zaken waar je zelf niet uitkomt of wanneer je geestelijk in de
knoop raakt omdat je al lang geen goed gesprek meer hebt gevoerd. Waar de verbinding met de
hulpverlening wordt gemaakt als dat nodig is en waar de noodzaak daartoe wordt uitgesteld omdat
kleine obstakels direct uit de weg worden geruimd. Waar een beetje gek doen wel normaal wordt
gevonden en waar incidenteel grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk gezamenlijk wordt
opgelost en niet direct tot maandenlange sancties leidt.
De afgelopen jaren hebben we er veel werk van gemaakt om de toegenomen vraag naar onze
cliëntondersteuning zo efficiënt mogelijk in te vullen. We onderkennen echter dat de aanpak bij een
zogenaamd ‘zelfredzaam’ persoon die voor het Passantenhotel zijn regiobinding moet aantonen, een
geheel andere is dan bij iemand met 25 jaar gebruikerservaring, bij wie de hulpverlening achterover
is gaan leunen en niet meer weet bij wie hij kan aankloppen.
We willen daarom op termijn de beperkte vrije inloopuren -ingesteld om de toeloop voor
cliëntondersteuning in goede banen te kunnen leiden- weer verruimen en uitdrukkelijk toegankelijk
zijn voor ontspanning, gezelligheid en gezelschap.
In deze visie kunnen we niet voorbij aan de spagaat waarin we als vereniging verkeren dat we er
enerzijds voor druggebruikers willen zijn (en streven naar legalisatie van drugs) en er anderzijds op
toe moeten zien dat er geen drugs in ons kantoor worden gebruikt. Van dat laatste willen we dan ook
af. De MDHG wil een vergunning voor een gebruikersruimte en flexibel om kunnen gaan met alles
wat er bij druggebruik komt kijken. We zijn ervan overtuigd dat dit zal bijdragen aan de
uitgangspunten van een beleid van harm reduction, zoals veilig gebruik en minder overlast.
De wens om een gebruikersruimte te beginnen roept echter ook veel scepsis op bij onze leden,
aangezien velen zich niet kunnen vinden in de wijze waarop de bestaande gebruikersruimtes
functioneren. Gebrek aan ontspanningsmogelijkheden, het gevoel op de vingers te worden gekeken,
het verbod om drugs te delen en regels waarvan men het nut niet inziet, zorgen volgens hen voor
een focus op gebruik en leiden ertoe dat velen de gebruikersruimtes mijden.
De MDHG wil daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een ‘gebruikersruimte nieuwe
stijl’. We willen een gebruikersruimte waar binnenkomst niet direct gepaard gaat met een registratie
die je het stempel van druggebruiker geeft, waar delen niet direct als dealen wordt gezien (ook niet
als daar een financiële transactie mee gepaard gaat) en waar gezelligheid en ontspanning zorgen
voor vertrouwen en gezien worden en minder focus op gebruik.
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Met ruim 40 jaar ervaring in de scene hebben we aardige ideeën over hoe we dat moeten aanpakken
en waar nog verder over moet worden nagedacht. We gaan daarbij zeker niet over één nacht ijs en
onderzoeken goed hoe we exact invulling willen geven aan een dergelijke gebruikersruimte. We laten
daarvoor onderzoek doen door studenten van de master Management, Policy Analysis and
entrepreneurship in the health and life sciences bij het Athena instituut van de Vrije Universiteit en
werken nauw samen met prof. dr. Gemma Blok van de Open Universiteit. De MDHG participeert in
dit kader in het HERA-project Governing the Narcotic City. Imaginaries, Practices and Discourses of
Public Drug Cultures in European Cities from 1970 until Today. In dit (nog in aanvraag zijnde) project
worden Europese steden met elkaar vergeleken in hun omgang met druggebruikers en worden best
practices met elkaar vergeleken.
We zien ons gesteund door het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam waarin het streven
naar decriminalisering wordt benoemd en zouden dit plan graag terugzien in het Amsterdams
Programma Drugs.
De Straatalliantie: cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen
Betekent dit dat de MDHG zich niet meer wil inzetten voor niet-gebruikende dak- en thuislozen?
Allerminst. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er voor deze groep een grote behoefte is aan
cliëntondersteuning en de wijze waarop de MDHG hier invulling aan geeft. Naast het feit dat de
gemeente sinds de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht is gratis en
onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, zien we hiervan dagelijks de meerwaarde. Ook
hiervoor hebben we de argumenten al in vele andere publicaties aangedragen: het systeem is te
ingewikkeld, de druk op de keten zorgt voor te snelle beslissingen en onterechte afwijzingen, het
versterken van de positie van de cliënt zorgt voor een sneller herstel en meer efficiëntie, er is een
vangnetfunctie nodig voor de onvermijdelijke gaten in het systeem, er is veel onduidelijkheid tussen
samenwerkende instanties etc. En ook hier geldt dat de eerdergenoemde ontwikkelingen wijzen op
de importantie van meer en betere cliëntondersteuning. We pleiten dus voor een forse investering in
cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen.
Sinds enkele jaren heeft de MDHG haar samenwerking met de Daklozenvakbond en Bureau
straatjurist geïntensiveerd. Eerst door de gemeente gedoopt tot Straatvangnet, later aangeduid met
de werktitel CODT (Cliëntondersteuning Dak- en Thuislozen), hebben wij gedrieën besloten de
samenwerking onder de naam Straatalliantie verder voort te zetten, met als doel voldoende en
kwalitatief hoogstaande cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen.
In Amsterdam zouden alle dak- en thuislozen aan het begin van de keten een aanbod voor
cliëntondersteuning moeten krijgen, zodat informatie over rechten, plichten, consequenties en
mogelijkheden vanaf het begin duidelijk zijn; mensen de rust en de tijd hebben om hun verhaal op
orde te krijgen en daarbij geholpen worden door (al dan niet ervaringsdeskundige) mensen die zij
aan hun kant vinden en kunnen vertrouwen, aangezien zij niet door hen beoordeeld hoeven te
worden. Cliëntondersteuning moet daarnaast gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen die in de
ketens aanloopt tegen onduidelijkheid of onenigheid, en voor wie in het leven na afbouw van de
hulpverlening toch nog tegen zaken aanloopt waar ie zelf niet uitkomt.
De werkwijze van de MDHG zouden wij graag terugzien in de Straatalliantie: met een plek waar daken thuislozen gebruik kunnen maken van faciliteiten als computers, printers en telefoon, waar de
fysieke en geestelijke ruimte is om tot rust te komen, waar ervaringsdeskundigheid aanwezig is en
waar cliëntondersteuners klaar staan voor zowel kleine praktische zaken, als voor zorgtoeleiding en
het oplossen van conflicten met de keten.
Onze wens is te komen tot Het Daklozenkantoor: een centrale plek in Amsterdam waar het logisch is
om heen te gaan als je dakloos dreigt te worden, of reeds bent geworden. Een plek waar je nooit
wordt afgewezen, maar waar gekeken wordt hoe je het beste verder geholpen kunt worden. Waar je
zelf aan je problemen kunt werken zonder alleen te staan. Vanuit waar outreachend werk plaatsvindt
om daklozen die ons niet vinden te bereiken. Binnen Het Daklozenkantoor wordt getracht een
verbinding te maken met de reguliere hulpverlening, en wanneer zij daar geen aanspraak op kunnen
maken de situatie van de dakloze richting herstel te sturen.
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We helpen onze bezoekers hun verhaal en dossiers op orde te krijgen en deze -zonder het verhaal
opnieuw te hoeven doen- aan bijvoorbeeld de screeningsbalie voor te kunnen leggen. We werken
aan een systeem waarbij het niet uit moet maken welke cliëntondersteuner je het eerste spreekt,
maar die je -ook hier weer zonder je verhaal opnieuw te hoeven doen- koppelt aan een
cliëntondersteuner die het best bij je past. Een notoir druggebruiker zal daarbij bijvoorbeeld
waarschijnlijk bij een vervolgafspraak aan de MDHG worden gekoppeld.
Het is logisch dat de Straatalliantie hier het voortouw in neemt, maar we zien Het Daklozenkantoor
zeker niet als het exclusieve terrein van deze drie organisaties. We willen samenwerken met andere
cliëntondersteuners als Cliëntenbelang Amsterdam, MEE en MADI en zien Het Daklozenkantoor ook
als afspreekplek voor partijen als Veldwerk Amsterdam, de GGD, WPI en andere
hulpverleningsinstanties.
De Straatalliantie zal ook meer dan enkel individuele cliëntondersteuning moeten bieden. De kennis
en signalen die daar worden opgehaald moeten hun weg vinden in de collectieve
belangenbehartiging. Er zal gekeken moeten worden in hoeverre een dergelijk pand ook de plek kan
worden waar andere cliëntorganisaties hun werk kunnen doen, zodat een betere kennisuitwisseling
en samenwerking gerealiseerd kan worden tussen dak- en thuislozen, belangenbehartigers,
cliëntondersteuners, het Groot M.O.-overleg, cliëntenraden en andere cliëntorganisaties.
De MDHG acht het vooral belangrijk dat een dergelijke plek gerealiseerd wordt, mede omdat bij
gebrek aan alternatief veel van deze taken de afgelopen jaren bij de MDHG zijn komen te liggen. We
vinden het belangrijk dat de werkwijze en het gevoel zoals wij die essentieel vinden daarin tot uiting
komen en Het Daklozenkantoor en de Straatalliantie een belangrijke kentering in de positie van de
cliënt teweegbrengen.
Gezien de ervaring van de MDHG op dit gebied en het feit dat wij hiertoe het initiatief hebben
genomen, is het logisch dat de MDHG een rol in de realisatie en de uitvoering neemt. Dit is voor ons
echter geen uitgemaakte zaak. Wanneer dit om wat voor reden dan ook een sta in de weg blijkt te
zijn, zal de MDHG zich uit dit proces terugtrekken en met veel plezier slechts in Het Daklozenkantoor
participeren als een van de partners waarmee wordt samengewerkt. Gezien de grootte van het
project is de MDHG ook beduusd om dit volledig op zich te nemen en lobbyt dan ook richting de
gemeente om gezamenlijk te kijken hoe een dergelijk plan gerealiseerd kan worden.
Het is aan het gemeentebestuur om zich uit te spreken of zij een dergelijk ambitieus project wil
realiseren en daarvoor de benodigde financiën wil vrijmaken. Het gaat volgens ons om een
substantieel bedrag, maar wel een wat op andere vlakken geld oplevert.
In de tussentijd
Zoals geldt dat je in gelul niet kunt wonen, biedt deze toekomstvisie nog niet direct
cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen, terwijl de MDHG zich tegelijkertijd weer op de
druggebruiker kan richten. De realisatie ervan is afhankelijk van de financiering, de mogelijkheid om
geschikte panden te vinden en de politieke bereidheid om een gebruikersruimte 2.0 te realiseren.
Dat alles wordt niet in 2019 gerealiseerd en ook 2020 zal wel iets te ambitieus zijn.
Dat betekent dat we tot die tijd een tweesporenbeleid bewandelen. We hebben de toenemende
vraag naar cliëntondersteuning binnen de MDHG te organiseren en streven ernaar om -conform de
doelstelling van de Straatalliantie- het bereik onder daklozen te vergroten, onder andere door de
inzet van ervaringsdeskundigen en het outreachend werk te intensiveren. Tegelijkertijd proberen we
de twee geschetste toekomstscenario's te realiseren. Voor ons betekent dat we voorlopig op
dezelfde weg door willen gaan, terwijl we ons voorbereiden op een scheiding tussen enerzijds de
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG en anderzijds een organisatie voor alle dak- en thuislozen,
waarvoor de MDHG capaciteit zal leveren, dan wel zal afstaan. Aangezien de gezamenlijke capaciteit
van deze twee organisaties groter zal zijn de huidige MDHG, willen we -naast alle maatregelen als
samenwerking etc.- in de tussentijd groeien met circa 2 fte. Omdat hierdoor het reeds nijpender
tekort aan ruimte en privacy binnen ons kantoor alleen maar zal toenemen, zullen we op zoek gaan
naar nabijgelegen additionele kantoorruimte, waar werkplekken zijn, afspraken gemaakt kunnen
worden en overleggen kunnen plaatsvinden, maar wat geen inloopfunctie zal hebben.
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