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Zangoptreden van een van de bezoekers tijden International Drug Users Remembrance Day 2019

Verantwoording
Een deel van de teksten in dit beleidsplan is waar mogelijk overgenomen uit het beleidsplan voor 2019
en het jaarverslag over 2018. Het gaat daarbij om uitleg van begrippen die voor de minder ingevoerde
lezer nadere verklaring nodig hebben en zaken die bij de vereniging onveranderd zijn gebleven, met
name de omschrijving van onze werkzaamheden. Waar gepast, is deze informatie geactualiseerd.
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Voorwoord
Komend jaar organiseren we -samen met het Drugspastoraat- voor de tiende keer International Drug
Users Remembrance Day, een dag waarbij we mensen herdenken die zijn overleden aan de gevolgen
van drugs- of drankgebruik, of aan de bestrijding daarvan. Dit van oorsprong Duitse initiatief kent vele
verschijningsvormen: in Australië doet men het anders dan in Zweden, in Groot-Brittannië anders dan
in Nepal, en in Berlijn zelfs anders dan in Keulen.
In Amsterdam komen we bijeen in de Crypte, waar nabestaanden persoonlijke verhalen vertellen,
bezoekers gedichten voordragen of een lied zingen, muziek wordt gemaakt en waar kaarsjes bij het
noemen van de namen worden aangestoken. En waar een politiek verhaal wordt afgestoken, zoals men
dat eigenlijk over de hele wereld op die dag wel doet.
Het herdenken van de overledenen brengt namelijk niet alleen rouw naar boven: ook boosheid en
strijdvaardigheid. Een wereldwijd op repressie gestoeld drugsbeleid brengt internationaal namelijk niet
alleen gigantische maatschappelijke schade toe: het doodt simpelweg druggebruikers. De onwil van
overheden om verantwoordelijkheid te nemen over een maatschappelijk fenomeen dat nooit zal
verdwijnen, marginaliseert de druggebruiker, met regelmatig -direct of indirect- de dood tot gevolg.
Steeds vaker klinkt vanuit diezelfde overheid dat de druggebruiker zich dient te schamen voor de
maatschappelijke gevolgen van druggebruik, terwijl volgens ons de overheid zich juist zou moeten
schamen voor de gevolgen van het drugsbeleid, zowel maatschappelijk als voor de individuele
druggebruiker.
Het is dan ook niet zo vreemd dat veel druggebruikers, familieleden en vrienden hun openlijke rouw
bewaren voor een dag als bij ons in de Crypte. Hoewel veel druggebruik 'vervolkst', is er nog steeds
een groot stigma op het problematisch druggebruik wat men verslaving noemt. Met name gebruikers
van de drugs van voorkeur van onze leden -basecoke en heroïne- kunnen over het algemeen op weinig
sympathie rekenen.
Voor hen is de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG ooit opgericht. Met de komst van veel daken thuislozen naar de MDHG, dreigen zij nu in een minderheid in hun eigen vereniging te worden. Naast
de ontwikkelingen binnen de Straatalliantie, is dat dan ook de grootste opgave voor de MDHG in 2020
en de jaren daarna. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen een plek voor druggebruikers zijn om te
rouwen, maar een plek blijven voor het leven van de druggebruiker.

Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
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Hoofdstuk 1

Doelstellingen en kerntaken

De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG is een vereniging die staat voor het bevorderen van
emancipatie en participatie van (ex) gemarginaliseerde druggebruikers, iedereen die op straat leeft of
dreigt te komen en klanten van de maatschappelijke opvang. De MDHG hield en houdt zich bezig met:
•
•
•

Individuele belangenbehartiging;
Collectieve belangenbehartiging;
Drugs uit het strafrecht.

Deze indeling vormt het uitgangspunt voor de beschrijving van onze activiteiten in 2020.

Wethouder Simone Kukenheim bij de Slaapactie voor de Stopera, op 10 en 11 juli 2019 georganiseerd door het Daklozen
Actie Kollectief (DAK) en de MDHG
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Hoofdstuk 2

Individuele belangenbehartiging

De MDHG wil de meest toegankelijke organisatie voor haar achterban zijn, met ons kantoor aan het
Jonas Daniël Meijerplein als basis van onze activiteiten. 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 gratis koffie en thee in diverse varianten, limonade 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. Belangrijke informatie als de opening
van de winteropvang en gewijzigde openingstijden van instellingen hangt bij ons op het prikbord en
tijdschriften als de Bonjo, de MUG en Mainline Magazine zijn gratis mee te nemen.
We proberen voor wie zelf zijn zaakjes wil regelen een gefaciliteerd kantoor te zijn waar je niet wordt
gehinderd door de kleine obstakels die vrijwel bezitlozen daarbij vaak ondervinden. Voor wie niets
heeft, kan een kleine taak gemakkelijk een groot project worden. Men is daarom vrij om gebruik te
maken van de telefoon, computers met internet, printer en scanner, en stellen zonder problemen wifi,
enveloppen, plakband, scharen of een postzegel beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Voor alle
merken mobiele telefoon hebben we opladers liggen.
In veel gevallen komt er geen medewerker van de MDHG aan de hulpvraag te pas en informeren of
helpen de leden elkaar. Het gegeven dat de MDHG een belangenvereniging is en geen regulier
inloophuis, normaliseert gesprekken over persoonlijke problematiek in een subcultuur waar
geslotenheid anders veelal het devies is. De gezamenlijke kennis van de sociale kaart is onder onze
leden groot en de bereidheid elkaar te helpen nadrukkelijk aanwezig. Wanneer dit niet toereikend blijkt
te zijn, zijn het dikwijls de leden zelf die nieuwkomers naar medewerkers begeleiden voor verdere hulp.
Het open deurbeleid stelt mensen in staat eerst kennis te maken met de organisatie voordat zij
besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen vanwege een hulpvraag. Hoe complexer en
persoonlijker de problematiek, hoe moeilijker het vaak is om de stap te zetten daar met anderen aan
te gaan werken. Weten met wie je dat gaat doen en ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen die
stap verkleinen.
Andersom stelt het de medewerkers in staat om ongedwongen met mensen in gesprek te raken en
wellicht te constateren dat er problemen spelen waarvan de bezoeker geen idee had dat daar
oplossingen voor te vinden zijn (of althans niet in de vorm die voor de bezoeker bereikbaar of gewenst
is). Dit geldt niet alleen voor nieuwe bezoekers. De inloopfunctie stelt medewerkers tevens in staat om
op te merken wanneer iemands situatie verslechtert en er misschien meer aan de hand is dan waarover
de persoon in kwestie ongevraagd wil beginnen. Net zoals het de mogelijkheid biedt om iemand met
een ingewikkelde hulpvraag van dichtbij te blijven monitoren en te ondersteunen, en daadwerkelijk
mee te leven in dat proces. Bij iemand die optimistisch en vol goede voornemens een gesprek met je
heeft beëindigd, kan het van groot belang zijn om de volgende dag nog een keer te zien hoe iemands
stemming is.
Waarbij overigens ook best opgemerkt mag worden dat na een moeilijk gesprek of grote persoonlijke
stappen gezamenlijk nog even een sigaretje roken of een bakje koffie drinken, het gevoel versterkt dat
je in gezamenlijkheid aan iets werkt.
We merken dat deze “langdurigheidsfunctie” naast toeleiding naar zorg een steeds belangrijker wordt.
Met het bereiken van steeds hogere leeftijden, neemt de noodzaak tot incidentele ondersteuning bij
onze “oude achterban” steeds verder toe, terwijl een volledig hulptraject nog niet noodzakelijk is. De
MDHG speelt hierin een belangrijke rol van vinger aan de pols houden en lichte vorm van
ondersteuning. Meer hierover in het hoofdstuk “Drugs uit het strafrecht”.
Niet alleen voor leden en medewerkers van de MDHG is deze open inloopfunctie handig: we bieden
ook medewerkers van andere organisaties de mogelijkheid om met mensen af te spreken. Met
regelmaat zijn er afspraken in ons kantoor tussen cliënten van de maatschappelijke opvang en
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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 zij niet (telefonisch) weten te
bereiken, en vragen ons bijvoorbeeld door te geven dat zij op zoek zijn naar bepaalde mensen.
De inloopvoorziening op ons kantoor voorziet op zichzelf
ook aan een sterke behoefte bij onze leden dankzij het
unieke karakter van de vereniging. Het zorgt er tevens voor
dat we gemakkelijk signalen oppikken van zaken die bij onze
achterban leven -ook als deze zich niet laten vertalen in
individuele belangenbehartiging- en van belang zijn in het
kader van onze collectieve belangenbehartiging. De leden
stellen een groot vertrouwen in ons, zodat wij vaak wat
meer horen dan andere instellingen.
Dat vertrouwen zorgt ook voor de aanwas van nieuwe
leden. Het overgrote deel van onze bezoekers kent ons via
mond tot mondreclame.
Veel bezoekers komen bij ons wanneer ze het idee hebben
niet goed geholpen te worden door de verschillende
instanties. We proberen ze te helpen, in eerste instantie
door bemiddeling, maar als het nodig is door een
klachtenprocedure of het ondersteunen bij een juridische
procedure.
De MDHG is geen voorziening voor maatschappelijk werk,
maar
de
scheidslijn
tussen
individuele
belangenbehartiging,
cliëntondersteuning
en
Bargedeelte in het kantoor van de MDHG
maatschappelijk werk blijkt in de praktijk vaak dun. Veel
problemen zijn terug te leiden op onvoldoende inzicht in de
eigen situatie en onvoldoende kennis van de eigen rechten en het maatschappelijk veld. We ontwaren
de problemen en proberen die op te delen tot overzichtelijke proporties en samen te brengen in een
stappenplan. We leiden de mensen naar andere instanties die passende hulp kunnen bieden en
begeleiden hen in de weg daarnaartoe.
We geloven dat de hulpverlening efficiënter is wanneer de hulpvragen van de cliënt en de door hem of
haar gewenste oplossingen centraal staan. Dit wordt telkenmale bevestigd door wetenschappelijk
onderzoek. We erkennen tegelijkertijd dat de samenleving voor velen eigenlijk veel te ingewikkeld is
om die wegen zelfstandig te bewandelen. De MDHG wil het maatje zijn dat mensen helpt die wegen te
vinden langs de diverse instanties en particulieren die binnen en buiten Amsterdam bereid zijn hen te
helpen.
In veel gevallen bieden we echter wel directe, concrete hulp. Bijvoorbeeld omdat het anders niet
gebeurt. Veel mensen die bij ons aankloppen zijn gelabeld als zorgmijders, maar kunnen soms met
relatief simpele handelingen enorm worden geholpen. Veel leden begeven zich (vaak langere tijd) op
de smalle grens tussen zelfredzaamheid en problematische situaties, waarbij ons maatschappelijk werk
een manier is om aan de goede kant te blijven en te kunnen signaleren wanneer dit niet het geval is.
Ook voor mensen die nog bezig zijn in te stromen in de maatschappelijk opvang geldt dat ons
maatschappelijk werk soms direct nodig is. De eerste maanden vormen een periode waarin met
concrete acties grotere problemen vermeden kunnen worden. We maken ons dan ook buitengewoon
grote zorgen over de toenemende wachtlijsten aan de voorkant van de keten.

6| P a g i n a

Selectie op basis van taakstellingen is een probleem in het maatschappelijk domein. Tegen dichte
deuren aanlopen demotiveert mensen om aan oplossingen te werken. De MDHG heeft als
basishouding dat we mensen toelaten die bij ons aankloppen en dat we pas daarna kijken of verdere
hulp beter door andere organisaties kan worden geboden. We zijn geen maatschappelijk werk, maar
zorgen er wel voor dat mensen met een vraag naar maatschappelijk werk geholpen worden. Dat mag
cliëntondersteuning heten, maar net zo goed belangenbehartiging.
We plegen telefoontjes, schrijven en vertalen brieven (van ambtelijke taal naar begrijpelijke taal), gaan
mee naar screenings, afspraken en zittingen, we dienen klachten in, verstrekken informatie en bieden
administratieve ondersteuning. We zijn het luisterend oor, verhelderen de hulpvragen, stellen een plan
van aanpak op, proberen schuldhulpverlening op te starten als er nog een wachtlijst is, verwijzen door,
melden aan en bemiddelen.
We doen onze werkzaamheden op deze wijze omdat we ervan overtuigd zijn dat het effectief is en
pleiten er daarom voor dat deze werkwijze door anderen wordt overgenomen. Dat doen we onder
andere door veel in gesprek te gaan met medewerkers van andere organisaties, waarbij we merken dat
er veel belangstelling is voor onze manier van werken.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat onze manier van werken meer is dan een methode, een
taakopvatting of een verzameling van vaardigheden. De wijze waarop wij opereren komt ook voort uit
meer ongrijpbare zaken zoals de structuur van onze vereniging, onze geschiedenis, onze basiswaarden
en de mentaliteit van mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen. Dat maakt het een stuk moeilijker
deze expertise over te dragen aan derden.
De Straatalliantie
We zien de voordelen van een grotere rol voor
cliëntondersteuning, met name -maar zeker niet
exclusief- aan de voorkant van de keten van de
maatschappelijke opvang. Door vraagverheldering en
informatieverstrekking kunnen hulpvragen beter worden
geformuleerd en geïnterpreteerd, en worden
trajectplannen efficiënter. We constateren tegelijkertijd
dat cliëntondersteuning nog niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Het is een logische stap deze
cliëntondersteuning een vastere plek te geven in het
stroomschema waarmee de samenhang in de
hulpverlening en de maatschappelijke opvang in kaart is
gebracht. Onafhankelijke cliëntondersteuning is sinds de
nieuwe Wmo immers een recht voor alle cliënten. Uit
onderzoeken blijkt echter dat slechts een kwart van de
cliënten af weet van hun recht op cliëntondersteuning.
Het zou een goede zaak zijn hier hard aan te trekken,
maar voorwaarde daarvoor is uiteraard dat ook de
capaciteit daarvoor aanwezig is bij de organisaties die dit
bieden.
Tweet van Rina Beers (Federatie Opvang) na het

Wat betreft dak- en thuislozen zijn er in Amsterdam drie symposium ter gelegenheid van de oprichting van de
organisaties die dit adequaat weten te bieden: de MDHG,
Straatalliantie
de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist. Om
tegemoet te komen aan de verwachte en gewenste toename hebben zij zich verbonden aan een
samenwerkingsverband met de naam De Straatalliantie.
De Straatalliantie wil ervoor te zorgen dat alle dak- en thuislozen, met of zonder druggebruik, in
Amsterdam kennis hebben van de mogelijkheid om cliëntondersteuning te krijgen en -indien gewenst7| P a g i n a

daarvan gebruik kunnen maken bij een organisatie of persoon die het beste bij de dak- of thuisloze
past.
Zowel de MDHG als de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist bieden ieder al vele jaren
cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen, waarbij kennis van (de leefwereld van) de doelgroep en
het werkveld, laagdrempeligheid en flexibiliteit gezamenlijke beginselen zijn. Iedere organisatie heeft
echter een eigen karakter en eigen specifieke expertise en handelswijze, wat ervoor zorgt dat dak- en
thuislozen de ene boven de andere organisatie verkiezen. Daarnaast zijn er andere organisaties -zoals
Cliëntenbelang Amsterdam, MEE en MADI- en personen actief op het gebied van cliëntondersteuning
in Amsterdam, die ook open staan voor dak- en thuislozen.
De Straatalliantie wil een portal vormen voor al deze organisaties op het gebied van
cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen, zodat de keuze voor het gebruik maken van
cliëntondersteuning wordt vergemakkelijkt. In 2019 is tijdens het symposium Ending Homelessness op
de Hogeschool van Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend, dat het komende jaar een
steeds meer concrete uitwerking moet krijgen. Daarvoor is door de gemeente Amsterdam op basis van
plannen van de Straatalliantie bij het ministerie van VWS een subsidieaanvraag ingediend, die onder
andere de mogelijkheid schept om hiervoor een projectleider aan te stellen. Aangezien deze subsidie
is toegekend, verwachten wij deze persoon nog voor het begin van 2020 aan te kunnen stellen.
De Straatalliantie wil met dit project de volgende stappen doorlopen:
1.
2.
3.
4.

Onze attituden en werkwijzen inzichtelijk maken.
Verdiepen samenwerking binnen de Straatalliantie.
Realisatie van het daklozenkantoor, inclusief digitale omgeving.
Voortgang verankeren en samenwerking met andere cliëntondersteuners verbeteren.

1. Onze attituden en werkwijzen inzichtelijk maken
We willen inzichtelijk maken wat we doen (werkwijze), waarom we dat doen (behoefte bij doelgroep,
onderbouwing vanuit literatuur) en zo wordt ook inzichtelijk welke ontwikkelingen nodig zijn ook op
het gebied van deskundigheidsbevordering van (formele & informele) ondersteuners. We willen het
volgende in kaart brengen:
o

Wat is de specifieke behoefte aan cliëntondersteuning van daklozen? (dossieranalyse,
expertmeeting ondersteuners & ervaringsdeskundigen/ doelgroepvertegenwoordigers)

o

Hoe wordt vormgegeven aan ondersteuning, zowel qua inrichting (spreekuren, locatie, etc.) en
qua methodisch handelen (interviews & expertmeetings)?

o

Welke ontwikkelingen op het gebied van deskundigheid van ondersteuners en inrichting zijn
nodig, specifiek met het fysiek en inhoudelijk vormgeven van het daklozenkantoor (interviews,
expertmeetings en vertalen wetenschappelijke inzichten naar praktijk)?

We voeren dit onderzoek samen met de Hogeschool van Amsterdam uit. Door onze werkwijze te
beschrijven wordt deze overdraagbaar aan nieuwe collega's, studenten en andere geïnteresseerden.
Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het organiseren van een aantal co-creatieve
expertmeetings om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen en om de uitkomsten van het
onderzoek (inclusief wetenschappelijke inzichten uit de literatuur) te vertalen naar de praktijk.
Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuners, ambtenaren van
Amsterdam en andere gemeenten en belangstellenden. Samen vormen zij een community of practice.
Tijdens de bijeenkomsten nodigen we andere gemeenten uit om kennis te delen en implicaties van
onderzoek breder toepasbaar te maken. De Hogeschool van Amsterdam (HvA), specifiek het
Amsterdamse Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie heeft expertise op het gebied van
ondersteuning van daklozen, het beschrijven van werkwijzen en het in co-creatie vormgeven aan
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kennisontwikkeling. De HvA is als kennispartner betrokken bij de invulling van Het Daklozenkantoor.
Het onderzoek dient ter ondersteuning van het project, door reflectie en kennisontwikkeling te
stimuleren. De onderzoeker en de projectleider werken nauw samen.
2. Verdiepen samenwerking binnen de Straatalliantie
We willen een goed gezamenlijk georganiseerde cliëntondersteuning ontwikkelen. Dit houdt in een
gelijkwaardige intake, die niet dubbel loopt. Gezamenlijke registratie in beheer van de dakloze zelf.
Helderheid over wie wanneer wat doet. Helderheid over waar in het gemeentelijke proces de
Straatalliantie ingezet wordt en beter ingezet kan worden. Vragen hierbij zijn: ‘Is het effectief alle
(nieuwe) daklozen eerst langs de Straatalliantie te laten gaan voor advies en om te komen tot
vraagverheldering. Wat zijn de voordelen en de nadelen daarvan? Waar later in het proces is
ondersteuning voor de hand liggend en effectief’. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de straatjuristen in een
andere fase meer effect hebben dan de MDHG en de Daklozenvakbond. Dit alles kan vanzelfsprekend
ook per situatie van de betrokken dakloze verschillen. Daar moet en mag ruimte voor zijn. Geen
vastgelegde route wel inzicht in effectiviteit van de routes.
3. Realisatie daklozenkantoor
Het Daklozenkantoor is een grote wens om de ondersteuning aan daklozen in Amsterdam te
verbeteren. Het is belangrijk om te realiseren dat het hier niet sec om een plek gaat. Echter met de
komst van een daklozenkantoor wordt de realisatie van een werkwijze mogelijk. Het Daklozenkantoor
is een plek waar je nooit wordt afgewezen. Waar we kijken hoe je het beste verder geholpen kunt
worden. Waar je zelf aan je problemen kunt werken zonder alleen te staan. In Het Daklozenkantoor
krijgen alle dak- en thuislozen in Amsterdam aan het begin van de keten een aanbod voor
cliëntondersteuning. Zo krijgen zij vanaf het begin informatie over rechten, plichten, consequenties en
mogelijkheden. Ze worden geholpen door mensen de rust en de tijd hebben om hun verhaal te horen
en op orde te krijgen. Mensen die (al dan niet ervaringsdeskundig) aan hun kant staan en die zij kunnen
vertrouwen. Vertrouwen omdat zij niet later in het traject door hen beoordeeld hoeven te worden.
Cliëntondersteuning is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die in de ketens aanloopt tegen
onduidelijkheid of onenigheid. Ook voor wie in het leven na afbouw van de hulpverlening toch nog
tegen zaken aanloopt waar je zelf niet uitkomt. Binnen het Daklozenkantoor maken we verbinding met
de reguliere hulpverlening. Wanneer daar geen aanspraak op is sturen we aan op herstel. We werken
outreachend om daklozen te vinden, die ons niet bereiken. Ervaringswerkers zijn aanwezig en
cliëntondersteuners staan klaar voor kleine praktische zaken, zorgtoeleiding en het oplossen van
conflicten met de keten. Het Daklozenbureau heeft bezoekers. Wij helpen onze bezoekers hun verhaal
en dossiers op orde te krijgen. Zonder het verhaal telkens opnieuw te hoeven doen, bijvoorbeeld aan
de screeningsbalie. We werken aan een systeem waarbij het niet uit maakt welke cliëntondersteuner
je het eerste spreekt, deze mens helpt je - zonder je verhaal opnieuw te hoeven doen- aan een
cliëntondersteuner, die het best bij je past.
We zoeken een plek waar dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van faciliteiten zoals computers,
printers en telefoon. Een plek waar de fysieke en geestelijke ruimte is om tot rust te kunnen komen.
Waar je jouw stukken scant en jouw dossiers online kunnen komen te staan en je ze niet meer kwijt
kan raken. Deze digitale omgeving bouwen we specifiek voor de doelgroep. Zij zijn eigenaar van de
eigen gegevens wij verzorgen de omgeving. Zij bepalen wie toegang krijgt tot hun gegevens. We zoeken
een plek waar dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van faciliteiten zoals computers, printers en
telefoon. Hoe het er uitziet en waar het gelegen is is daarom van belang. Het moet de kans hebben om
de plek te 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. Een plek als de spil in het web, kortom als vangnet voor alle daklozen in Amsterdam.
Doel van dit project is hierin flinke stappen te maken. Het pakket van eisen scherp, gesprekken,
oriëntatie op plekken etc.
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4. Voortgang verankeren en samenwerking met andere cliëntondersteuners
De brede doorontwikkeling van cliëntondersteuning is een goede ontwikkeling waar we graag initiatief
willen nemen en mede willen versnellen. In Amsterdam zijn er verschillende ontwikkelingen rond
clientondersteuning gaande. Denk aan de wijkteamsdiscussie, de ontwikkeling van basisvoorzieningen
waarin MEE, Maatschappelijke Dienstverlening en of Regenboog een rol kunnen krijgen rond de
centrale toegang. Op dit moment zijn wij als Straatalliantie hierbij betrokken, maar hebben
onvoldoende tijd om onze werkwijze en visie goed in te brengen. Dit is wel noodzakelijk om als een
gelijkwaardige partner deel te nemen in deze samenwerkingen.
We ontwikkelden de Straatalliantie als bijtaak naast het gewone werk. We willen investeren in
capaciteit om de Straatalliantie vooruit te krijgen en met aandacht verder vorm te geven. We stemmen
hiervoor af met diverse andere organisaties en de stedelijke opdracht onafhankelijke
cliëntondersteuning. We willen de geleerde lessen uitdragen aan andere organisaties. Het onder de
aandacht brengen en houden bij ministeries, gemeenteambtenaren en gemeenteraad is hier onderdeel
van. De samenwerking met andere cliëntondersteuners is nog niet voldoende ontwikkeld. Het is eerder
ad hoc en gespeend door organisatiebelangen. In gesprek met elkaar scherpte krijgen op de
verschillende doelgroepen belangen. Het gezamenlijke belang ontwikkelen en verdiepen. Leren van
elkaars successen en missers. Lessen verzamelen en transparant maken voor andere organisaties. Het
proces om hier te komen vastleggen is belangrijker dan de resultaten. We nemen als Straatalliantie hier
het voortouw in. Het Daklozenkantoor zien we zeker niet als het exclusieve terrein van alleen deze drie
organisaties. Beter nog juist niet. We willen samenwerken met andere cliëntondersteuners als
Cliëntenbelang Amsterdam, MEE en MADI. Het Daklozenkantoor is de plek voor en van daklozen. Dus
ook de afspreekplek voor partijen als Veldwerk Amsterdam, de GGD, WPI en andere
hulpverleningsinstanties.
De projectleider heeft als opdracht te komen tot een witboek Straatalliantie en Daklozenkantoor. De
noodzaak is duidelijk. Hij of zij is verantwoordelijk voor de realisatie en kan de projectorganisatie
inzetten om de doelen te bereiken. Draagt er zorg voor dat de lessen en het proces overdraagbaar zijn
en collega-organisaties betrokken. Doel is ook dat al zoveel mogelijk is gerealiseerd van de hierboven
omschreven stappen. Ook is duidelijk wat er nog nodig is.

Logo van de Straatalliantie
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Bezoekersaantallen
De MDHG maakt onderscheid tussen het aantal bezoeken en het aantal bezoekers waarvoor we een
dossier aanleggen. Met "aantal bezoeken" bedoelen we het totaalaantal bezoeken dat aan ons kantoor
aan het Jonas Daniël Meijerplein is afgelegd, waarbij meerdere bezoeken door dezelfde persoon op
één dag echter wel als slechts één bezoek wordt geregistreerd. Zoals in het
Op locatie
jaarverslag van 2017 reeds is uitgelegd, zijn we in overleg met de gemeente 2012 3339
gestopt met het publiceren van zogenaamde “unieke bezoekers”: wegens de 2013 3817
toenemende bezoekersaantallen en de laagdrempelige wijze waarop wij dat 2014 4124
willen laten verlopen, is dat niet meer goed vast te stellen. We maken echter 2015 4037
nog wel schattingen op basis van analyses van het aantal geregistreerde 2016 5067
bezoeken en komen daarbij uit op circa 500 unieke bezoekers.
2017 6137
Het aantal bezoeken is in 2018 verder gegroeid naar 7.036. Daarmee is het 2018 7036
aantal bezoeken ten opzichte van een jaar wederom flink gestegen. Om de Tabel 1 Aantal bezoeken MDHG
getallen nog meer in perspectief te plaatsen: in vergelijking met 9 jaar
geleden is het aantal bezoeken 4 keer meer geworden. In 2009 kende de MDHG namelijk nog slechts
1.730 bezoeken.
TABEL 2: OVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN 2009-2018
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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.
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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.
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.
12| P a g i n a

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 de laatste jaarverslagen 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 en dat probleem blijft van toepassing. Een
mogelijke uitbreiding in de vorm van extra te huren kantoorruimte in de nabije omgeving van ons pand
blijft in 2020 daarom een streven, waarvoor wij eventueel weer zullen aankloppen bij de gemeente
wanneer deze gevonden is.
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. 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.
Sinds 2019 is deze werkwijze geïmplementeerd. We verwachtten daar grote problemen mee,
aangezien het laten ondertekenen van toestemmingsformulieren en de verplichting deze uitgebreid
door te nemen zich moeilijk rijmen met de laagdrempelige ondersteuning die wij aan willen bieden.
Dit bleek echter mee te vallen. Blijkbaar stellen mensen groot vertrouwen in ons of is het vastleggen
van privacygevoelige data tegenwoordig een dusdanige vanzelfsprekendheid, dat slechts zeer weinigen
bezwaar hebben gemaakt tegen het ondertekenen van de formulieren.
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.
Omissies in vergelijk van aangeleverde cijfers
De cijfers die we aanleveren worden gebruikt om een vergelijking te maken met collega-organisaties
als de Daklozenvakbond, Bureau straatjurist en Cliëntenbelang Amsterdam. We constateren echter dat
de verschillende organisaties verschillende methoden hanteren om tot hun cijfers te komen. Zo zijn er
bijvoorbeeld organisaties die ook vragen vanuit hulpverleners als een apart dossier noteren en
constateren we zelfs dat de vier verschillende kwartaalcijfers bij elkaar worden opgeteld om tot een
jaartotaal te komen, zonder rekening te houden met de dubbeltellingen.
Het stoort de MDHG dat er hierdoor in bijvoorbeeld bestuursrapportages een verkeerd beeld ontstaat
over het aantal ondersteunde personen bij de verschillende organisaties. We hechten er waarde aan
dat wanneer een kwantificatie plaatsvindt, dit ook zorgvuldig en volgens een vastomlijnd protocol
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gebeurt. Sinds 2015 dringen we bij de gemeente al aan op een gezamenlijk overleg op initiatief van de
gemeente, maar die is er nooit gekomen.
Eenzelfde probleem geldt voor het uitsplitsen van soorten ondersteuningsvragen. De gemeente vraagt
ons vier keer per jaar een en ander volgens onderstaand schema te kwantificeren, zodat er een beeld
ontstaat van de onderwerpen waarop acties ondernomen worden. We constateren 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. Ook dit zou
gespecificeerd dienen te worden in een door de gemeente geïnitieerde bijeenkomst.
Het verzamelen van al deze gegevens blijft een hachelijke onderneming, waar we op deze wijze het nut
niet goed van in zien.
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) Sociaal-netwerk/integratie, (N) Detentie en
strafzaak en (O) Overig
Van onder naar boven:
(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.
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Nieuw registratiesysteem
In een poging bovenstaande problematiek het hoofd te bieden, start de MDHG in 2020 met een nieuw
registratiesysteem. Het betreft een op de MDHG toegepast systeem als waar ook Bureau straatjurist
werkt en waarvan ook de Daklozenvakbond het voornemen heeft om mee te gaan werken. Op deze
wijze zou het mogelijk moeten zijn de getallen beter op elkaar af te stemmen, mits er daarnaast
uiteraard ook overeenstemming bestaat over definities en werkwijzen.
Het nieuwe registratiesysteem heeft bovendien als voordeel dat het makkelijker wordt om dossiers te
delen en met elkaar samen te werken. Uiteraard gebeurt dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van
de persoon waarover het gaat.
De gevraagde cijfers (figuur 1) 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. In het proces om de cijfers uit de persoonlijke dossiers te
extraheren, was het mogelijk om tegelijkertijd het zogenaamde “aantal acties” uit te rekenen (figuur
2). Bij de term “acties” gaat het om het aantal gespreksverslagen waarin melding van een dergelijke
actie wordt gedaan.
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 suggereren.
Online cliëntenondersteuning
De MDHG wil de mogelijkheden voor digitale cliëntondersteuning verder onderzoeken, bij voorkeur in
samenwerking met de Straatalliantie. We nemen aan dat de inzet van digitale communicatiemiddelen
van grote meerwaarde kan zijn om dak- en thuislozen te ondersteunen.
Samen met Booz hebben wij -met inzet van onze ervaringsdeskundigen- in 2019 een verkenning gedaan
naar het gebruik van telefoon, smartphone, internet etc. bij dak- en thuislozen. Op basis van deze
informatie willen wij cliëntondersteuning via sociale media verder vorm gaan geven.
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Inzet ervaringsdeskundigheid
Het inzetten van wat tegenwoordig ervaringsdeskundigheid wordt genoemd, staat aan de basis van de
ledenvereniging MDHG. Sinds eind 2014 maken we op een steeds meer gestructureerde wijze gebruik
van ervaringsdeskundigen (ED’ers). De werkzaamheden spelen zich met name af op het terrein van
individuele belangenbehartiging/ cliëntondersteuning, voorlichting en outreachend werken. Daarnaast
worden deze vrijwilligers ook regelmatig ingezet voor hand- en spandiensten voor de vereniging
(schoonmaken, inkoop en catering, klussen, distributie van ons tijdschrift Spuit 11 et cetera),
collectieve belangenbehartiging, onderzoeken en interviews.
Het werken met ervaringsdeskundigheid is een tijdsintensieve bezigheid, waarbij grote fluctuaties
kunnen zijn in de tijd die daarvoor nodig is. Vanwege de benodigde tijdsinvestering hebben we sinds
begin 2018 een medewerker Ervaringsdeskundigheid en Outreachend werken in dienst, die zich met
de opleiding, ondersteuning en inzetbaarheid van onze ervaringsdeskundigen bezighoudt.
Anders dan veel ervaringsdeskundigen bij andere organisaties, heeft de MDHG veelal gekozen voor de
inzet van personen met recente ervaringsdeskundigheid. Onze ED’ers waren dus niet zozeer mensen
die al 15 jaar clean zijn en weer zelfstandig wonen, maar mensen met recente ervaring in de scene en
de maatschappelijke opvang. Dat vergt uiteraard meer begeleiding, maar zorgt er tevens voor dat de
kennis actueel is.
Sinds 2019 streven we naar een betere balans tussen “oude en nieuwe garde”, omdat we hebben
gemerkt dat de wisselwerking hiertussen positief kan uitpakken. Voor 2020 zijn we plan deze
evenwichtigere samenstelling verder te ontwikkelen.
Ondanks de forse tijdsinvestering, merken we dat we veel baat van ervaringsdeskundigen hebben. Zo
kunnen wij meer mensen uit de doelgroep benaderen en gebruik maken van de kennis, netwerken en
ervaring van onze leden. Die baten zijn overigens wederzijds. Mensen geven bijvoorbeeld aan dat zij
door hun werkzaamheden meer toekomstperspectief, verbondenheid, eigenwaarde en kracht ervaren.
Ook de sfeer bij de MDHG wordt positief beïnvloed door de leden actief erbij te trekken.
ED’ers verbinden zich in principe telkens voor een half jaar aan de MDHG, met “alle daaraan verbonden
rechten en plichten”. Zij krijgen begeleiding op de werkvloer op zowel inhoudelijk als persoonlijk
gebied. Daarnaast vindt ieder half jaar een functioneringsgesprek plaats, waarin onder andere
gesproken wordt over de werkzaamheden, het werkplezier, moeilijkheden die ED’ers tegen komen etc.
Tijdens dat gesprek wordt ook in samenspraak bekeken of de verbintenis wordt gestopt, aangepast of
voortgezet. In de laatste twee gevallen wordt dit met een overeenkomst tussen beide partijen
bevestigd.
We investeren ook in onze ervaringsdeskundigen door cursussen aan te bieden, die in overleg met de
ED’ers zelf worden uitgezocht. Om de begeleiding en opleiding van de ED'ers verder te structureren,
hebben we bij de verschillende functies een taakomschrijving geformuleerd. Bij de verschillende taken
is een lijst met benodigde vaardigheden opgesteld en zijn we op zoek gegaan naar benodigde
trainingen.
Vanuit budgettaire overwegingen hebben we in het verleden veel trainingen georganiseerd 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 Querido voor een
aantal vrijwilligers.
We merken dat de ervaringsdeskundigen veel baat hebben van trainingen die specifiek op hun
ontwikkeling worden uitgezocht. Vandaar dat we deze in 2020 weer volop willen aanbieden.
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Een moeilijkheid bij het inzetten van ervaringsdeskundigen vormt de maximaal toegestane
onkostenvergoeding naast hun uitkering van € 170,- per maand, met een maximum van € 1.700,- per
jaar.

Ervaringsdeskundigen en medewerkers spelen glow in the dark midgetgolf tijdens het kerstuitje.

ED’ers treffen elkaar eens in de maand plenair. Ook tijdens deze werkoverleggen is gelegenheid tot
inhoudelijke verdieping middels trainingen.
Het opleiden van ervaringsdeskundigen is, net als de wijze van begeleiding en ondersteuning bieden,
een vakgebied in ontwikkeling. We willen de komende jaren onze bijdrage leveren aan dit
ontwikkelingsgebied en tevens gebruik maken van de inzichten en methoden die reeds beschikbaar
zijn.
Ook bij de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist is behoefte aan inzet van ervaringsdeskundigen.
Met name voor het meegaan naar afspraken is onvoldoende capaciteit bij deze organisaties. Het is dan
ook de bedoeling dat de eerdergenoemde samenwerking met deze partijen ertoe leidt dat ook deze
organisaties
gebruik
kunnen
maken
van
de
capaciteit
binnen
het
MDHG
Ervaringsdeskundigencollectief. Daarmee is reeds een voorzichtig begin gemaakt.
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. We doen dit
omdat we merkten dat veel dak- en thuislozen slecht op de hoogte zijn, of in het verleden verkeerd
geïnformeerd zijn, over de mogelijkheden om uit hun penibele situatie te komen. Het blijkt
allesbehalve vanzelfsprekend te zijn dat mensen in locaties van de maatschappelijke opvang hier actief
navraag naar doen en ondersteuning aanbieden. Wij zijn van mening dat dit wel zou moeten gebeuren.
Het doel van ons 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.
We spreken mensen aan en vragen belangstellend naar de situatie van mensen. 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.
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Enkele van onze ervaringsdeskundigen doen dit voornamelijk op de plekken waar zij sowieso al
regelmatig komen. Anderen bezoeken -veelal in groepjes van twee- andere locaties waar de doelgroep
zich bevindt, zoals inloophuizen, gebruikersruimtes, winteropvang en openbare gelegenheden als
parken en treinstations.
Het aantal locaties waar we op deze wijze outreachend werk doen is flink gegroeid. Ons tijdschrift Spuit
11 verspreiden we via 89 Amsterdamse locaties 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: deze
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.
Hiernaast wordt er 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.
We voeren ook outreachend werk binnen ons eigen ledenbestand. Door leden die een tijdje uit beeld
zijn geweest op te bellen (of zelfs een brief te schrijven) komen we weer in contact met mensen bij wie
de problemen opstapelden, maar die hiervoor wegens schaamte of juist trots, eenzaamheid of
verslavingsproblematiek geen hulp zochten om dit op te pakken. Door outreachend aan de slag te gaan
kunnen wij signalen vroegtijdig opvangen en vervolgens iets extra’s doen om mensen “binnenboord”
te houden.
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Hoofdstuk 3

Collectieve belangenbehartiging

Naast individuele belangenbehartiger vervult de MDHG een belangrijke rol in Amsterdam als het gaat
om collectieve belangenbehartiging van druggebruikers en dak- en thuislozen. We zien onszelf als
onderdeel van de cliëntenbeweging, waar we samen met de Daklozenvakbond, Bureau straatjurist,
cliëntenraden en andere partners uit het Groot M.O./GGZ-overleg en de Landelijke Werkplaats COMO
G4 (Cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang) streven naar de menselijke maat en het perspectief
van de cliënt in het beleid. Aangezien de cliëntenbeweging voor een groot deel wordt gedragen door
vrijwilligers, versterken wij onze medestrijders -indien gewenst- met advies en ondersteuning. Binnen
de plannen voor Het Daklozenkantoor zou onzes inziens een meer structurele samenwerking en
versterking van deze collectieve belangenbehartiging passen, maar dat is niet de primaire doelstelling
hiervan en zou pas in een later stadium vorm krijgen.
Onze collectieve belangenbehartiging doen wij op basis van signalen uit onze achterban zelf. Dankzij
onze individuele belangenbehartiging en de bezoekersverhalen tijdens de inloop krijgen we een goed
beeld van wat er allemaal mis kan gaan en waar beleid, protocollen en instanties tekortschieten.
Wanneer we individuele casussen met derden bespreken houden we altijd in gedachte dat een
dergelijk probleem ook bij anderen kan spelen en streven we structurele verandering na.
Maar bovenal brengen we onze kennis in bij gesprekken met bijvoorbeeld instellingen, ambtenaren en
beleidsmakers en nemen we deel aan allerlei overlegvormen, waar we voor worden uitgenodigd of
onszelf uitnodigen. We bekijken maatschappelijke ontwikkelingen, de hiaten in de m.o.- en b.w.-ketens
en de daarbij horende plannen zoveel mogelijk door de ogen van onze doelgroep, bespreken die met
de doelgroep zelf en voorzien die van relevant en opbouwend commentaar.
Themabijeenkomsten
Naast bovenstaande input horen we veel van onze
bezoekers tijdens themabijeenkomsten die we met
enige regelmaat organiseren. Daarin bespreken we
onderwerpen
als
ontwikkelingen
in
de
maatschappelijke opvang en hulpverlening,
drugsbeleid en het reilen en zeilen van de MDHG en
de Straatalliantie zelf, worden projecten
gepresenteerd of worden gasten uitgenodigd. Het
kan dan bijvoorbeeld gaan om een lunch met
politieagenten of medewerkers van een instelling,
maar ook een discussieavond over de
samenwerking van de MDHG met andere partijen
of een vergadering waarin het standpunt van de
MDHG over een beleidsmaatregel wordt
besproken.
De belangrijkste bijeenkomsten met onze leden zijn
onze Algemene Ledenvergaderingen (ALV). De ALV
is het hoogste orgaan binnen onze vereniging,
waarin het bestuur verantwoording aflegt
tegenover de leden op het gebied van
beleidsplannen, jaarverslagen en de financiële gang
van zaken. ALV's worden twee keer per jaar
georganiseerd.

Poster van de wethoudersoverleggen in 2019

Kapstokoverleg
Een themabijeenkomst die we sinds begin 2016 organiseren is het zogenaamde Kapstokoverleg in de
Stopera, waar gemeenteraadsleden onder leiding van onze directeur in vergaderingsopzet in gesprek
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gaan met dak- en thuislozen. Het Kapstokoverleg is een redelijk bekend begrip in Amsterdam geworden,
en we merken dat dit resultaat oplevert. De kennis van gemeenteraadsleden over problemen bij
daklozen groeit en het overleg levert daarnaast concrete resultaten op.
Bijeenkomsten met wethouders Zorg, WPI, Armoede en Wonen
Parallel aan het Kapstokoverleg organiseert de MDHG onder de paraplunaam “Daklozen in de Stopera”
bijeenkomsten met de verschillende verantwoordelijke wethouders. In 2018 organiseerden we drie
bijeenkomsten met respectievelijk de wethouders Simone Kukenheim (Zorg), Laurens Ivens (Wonen)
en Rutger Groot Wassink (Werk, Participatie en Inkomen) en Marjolein Moorman (Armoede).
Met de wethouders uit het vorige Amsterdamse college werden dergelijke bijeenkomsten in een vaste
halfjaarlijkse frequentie gehouden. Evenals bij de Kapstokoverleggen is de beoogde halfjaarlijkse
frequentie doorbroken door de gemeenteraadsverkiezingen, de perikelen die daarmee gepaard gaan
en het starten van de juiste communicatielijntjes voor de uitnodiging. Op het moment van schrijven
staan de eerste serie overleggen met de nieuwe wethouders gepland voor oktober 2019. Wij
vermoeden dat de wethouders na evaluatie van deze evenementen ook in 2020 graag dergelijke
bijeenkomsten houden.
Overige overleggen
Het aantal overleggen waarvoor de MDHG wordt uitgenodigd is groter dan het aantal dat überhaupt
fysiek mogelijk is, maar we durven wel te stellen dat de MDHG een zeer grote aanwezigheid heeft bij
overleggen waar belangen van dak- en thuislozen ter sprake komen. We nemen daarvoor niet alleen
de mening van onze eigen leden mee, maar zorgen dat we
via overleggen met cliënten en cliëntorganisaties ook goed
op de hoogte zijn van zaken die breder leven. Naast onze
Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
vernemen wij die bijvoorbeeld tijdens het Groot M.Ooverleg, het overleg met het Straatvangnet, COMO G4 en
het bezoekersoverleg Winteropvang.
Het bezoekersoverleg tijdens de openstelling Winteropvang
wordt sinds drie jaar met een maandelijkse frequentie door
de MDHG georganiseerd. Wij zijn van plan deze op
eenzelfde manier te organiseren wanneer er in (december
2019 en) 2020 wederom een Winteropvang is.
Binnen de gemeente overleggen we op regelmatige basis
met onder andere OJZ, GGD, WPI, de Ombudsman en zitten
we vrij frequent in begeleidingscommissies die
onderzoeken in opdracht van de gemeente verrichten.
We overleggen daarnaast met instellingen binnen en buiten
de maatschappelijke opvang, in zowel het reguliere
vergadercircuit als op incidentele basis. De MDHG bezoekt
ook symposia waar de belangen van dak- en thuislozen
worden besproken, maar waakt er voor het aflopen van de
talrijke bijeenkomsten als een soort dagbesteding in te
Gang in de locatie van de winteropvang 2018vullen. We gaan derhalve alleen wanneer we denken daar een
2019
zinvolle inbreng te hebben of nieuwe kennis te kunnen
opdoen.
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Overige activiteiten
De collectieve belangenbehartiging uit zich ook in andere activiteiten van de MDHG:
▪ Spuit11
Het tijdschrift van en voor de MDHG-leden en voor iedereen die werkzaam in het veld is. In het
tijdschrift is aandacht voor de visie van de MDHG op het beleid voor de doelgroep, ontwikkelingen in
de maatschappelijke opvang, gezondheidszorg en drugsbeleid, de werkzaamheden van de MDHG en
het leven van de leden. Spuit 11 verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren.

Covers Spuit11

▪ BaseMail
Elke week schrijven vrienden en bekenden uit de scene kaarten naar gedetineerde druggebruikers in
binnen- en buitenland, naar bewoners van de kliniek voor Duurzaam Verblijf te Beilen en naar mensen
in de afkickkliniek. Deze kaartjes worden zeer gewaardeerd en zijn in veel gevallen de enige tekens van
leven van “buiten de muren”. Menige muur wordt dan ook opgefleurd door de kaartjes die we sturen.
Daarnaast versturen we kaartjes naar leden die jarig zijn of met ziekte kampen.
▪ Daklozendag
De Daklozendag is inmiddels een traditie geworden en buitengewoon populair onder onze leden. De
dag wordt ook in 2020 weer georganiseerd in samenwerking met in ieder geval de Protestantse
Diaconie. Steeds beter weten we de doelgroep zelf bij de organisatie en uitvoering hiervan te
betrekken. De dag biedt een informatie- en kledingmarkt, muziek, kunstactiviteiten, eten, spelletjes,
schminken en ontspanning. Daarnaast kunnen gasten een debat bijwonen waaraan lokale ambtenaren
en hulpverleners deelnemen. Doelstellingen van de Daklozendag zijn: 1) ontmoeting tussen
Amsterdammers met en zonder dak; 2) ontspanning, participatie en aansluiting van dakloze
Amsterdammers en 3) uitwisselen van informatie en ideeën.
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▪ Facebook en website
De MDHG heeft sinds 2018 een
nieuwe
website,
met
geactualiseerde informatie en
een directe link met onze
Facebookpagina. Behalve het
posten
van
bestaande
berichten en filmpjes over daken
thuisloosheid
en
drugsbeleid, plaatsen we op
Facebook ook regelmatig eigen
content met daarin de visie
van
de
MDHG
en
aankondigingen
van
evenementen. Dat laatste
doen we ook via het kopen van
advertentieruimte, wat een
relatief goedkope wijze blijkt te
zijn om grote aantallen
geïnteresseerden te bereiken.

Debat met Femke Roosma (GroenLinks) en Don Ceder (ChristenUnie) over de
nachtopvang tijdens Daklozendag 2019

In 2020 willen we de mogelijkheden onderzoeken om ook andere sociale media in te zetten, zoals
Twitter en LinkedIn. Voorwaarde hiervoor is dat we al deze media relatief makkelijk up to date kunnen
houden, zodat we geen inactieve digitale accounts creëren.
▪ Vrouwenavond
Een speciale avond voor onze vrouwelijke druggebruikers, op hun eigen verzoek en door henzelf
georganiseerd.
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Hoofdstuk 4

Drugs uit het strafrecht

De MDHG pleit ervoor om drugs uit het strafrecht te halen, een doelstelling die door de leden als zeer
essentieel voor haar positieverbetering wordt gezien. De doelstelling is een vorm van collectieve
belangenbehartiging, aangezien de MDHG ervan overtuigd is dat de situatie van haar leden aanzienlijk
zal verbeteren wanneer drugs gelegaliseerd (en daarmee beter gereguleerd) zijn. Decriminalisering
leidt tot een menselijker drugsbeleid, waarbij vervolging en opsluiting niet langer centraal staan.
In het door de gemeente Amsterdam bestelde rapport De achterkant van Amsterdam door Pieter Tops
en Jan Tromp 1 wordt een schrikbarend beeld geschetst van de gevolgen van het huidige drugsbeleid.
Er is buitengewoon veel aan te merken op dit rapport 2 , maar uit de vele media-aandacht wordt
duidelijk dat het drugsbeleid weer hoog op de politieke agenda staat. Ook de onderzoekers zelf pleiten
in hun rapport voor legalisering, wat zij nog verder hebben verduidelijkt in een opiniestuk in de
Volkskrant 3.
Hoewel vanuit de landelijke politiek nog veel weerstand tegen een dergelijke beleidswijziging bestaat,
lijkt de gedachte van legalisering aan een onstuitbare opmars bezig. Met name op het gebied van
cannabis veranderen zodanig veel landen hun beleid in die richting (waaronder ook Nederland met een
experiment), dat wij verwachten dat de positieve gevolgen van een dergelijke benadering ook zal leiden
tot beleidswijzigingen ten aanzien van andere drugs.
Het voornemen in het coalitieakkoord om te kijken welke drugs gedecriminaliseerd kunnen worden,
laat zien dat Amsterdam daar ook open voor staat. We zijn echter nog in afwachting van het
zogenaamde Amsterdams Programma Drugs dat in dit akkoord in het vooruitzicht was gesteld. Wij
zouden met name graag zien dat onze leden hun gebruik en aankoop in een gedecriminaliseerde
omgeving kunnen doen en willen daarvoor een zogenaamde gebruikersruimte 2.0 creëren.
Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. De wenselijkheden en mogelijkheden worden uitgebreid
besproken binnen de vereniging en vormt het onderzoek van diverse onderzoeken. We lieten in 2018
studenten van de master Management, Policy Analysis and entrepreneurship in the health and life
sciences bij het Athena instituut van de Vrije Universiteit onderzoek doen. Voor 2020 staat een
afstudeeronderzoek over dit onderwerp in de planning.
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 project
worden Europese steden met elkaar vergeleken in hun omgang met druggebruikers en worden best
practices met elkaar vergeleken.
Een belangrijke vraag die wij ons in dit project stellen, is in hoeverre een legale regulering binnen een
illegale setting van drugsbeleid mogelijk is. We willen lering trekken uit situaties in binnen- en
buitenland waarin in het verleden met druggebruik en -handel werd omgegaan en door welke
omstandigheden en factoren bepalend waren succes of problemen.

Wij denken dat we de meest geschikte organisatie zijn om een gebruikersruimte 2.0 te creëren, omdat
de MDHG voor haar druggebruikende leden een sterke community vormt. Het verenigingsgevoel is al
1

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiH7LLP897kAhWCZFAKHf
9QCMoQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F918763%2Fonder
zoeksrapport_de_achterkant_van_amsterdam.pdf&usg=AOvVaw0wN54i8m6sS0WGtJPGpIix
2

We verwijzen voor een deel van de kritiek naar het uitstekende artikel over dit rapport op Follow the Money:
https://www.ftm.nl/artikelen/zoeken-met-een-lampje-naar-bronnen-en-feiten-in-ondermijningsrapport
3

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/legaliseer-drugs-maar-pak-illegale-handel-hard-aan~b42aaae0/
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decennia een belangrijke toevoegde waarde van onze vereniging, iets wat enigszins onder druk staat
door de toeloop van niet gebruikende dak- en thuislozen. Druggebruikers hebben veelal andersoortige
problemen, zoals meer problemen met politie en justitie, en hechten veel waarde aan kennis en begrip
van hun levensstijl met druggebruik. De MDHG wil zich op termijn dan ook weer in eerste instantie
richten op druggebruikers.
Vanwege de veranderende samenstelling van onze bezoekers en leden, waarbij het percentage nietgebruikers in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen, vergt dit echter een hernieuwde focus op
onze activiteiten. Met het vooruitzicht dat binnen de Straatalliantie voldoende alternatieven zijn voor
niet-druggebruikers, zien we het als onze opdracht dit toekomstperspectief de komende jaren verder
vorm te geven.
De vragen die we ons daarbij stellen zullen een belangrijke impact op onze vereniging hebben. Onze
traditionele achterban wordt ouder -veel ouder dan ooit verwacht- en dat brengt nieuwe
ondersteuningsvragen met zich mee. De scheidslijnen tussen zorg, belangenbehartiging en
cliëntondersteuning vervagen daarbij, zodat we ons moeten afvragen welke diensten en vormen van
ondersteuning we wel en niet willen aanbieden.
Nieuwe groepen dienen zich aan, waarbij we ons zullen moeten afvragen in hoeverre het logisch is dat
de MDHG hen een plek biedt. In samenspraak met onze leden zullen we het daarbij moeten hebben
over de plek in onze vereniging voor bijvoorbeeld gebruikers van andere drugs als GHB, alsook
druggebruikers uit EU-landen en de rest van de wereld.
Deze keuzes zullen tevens van invloed zijn voor onze collectieve belangenbehartiging. Beleidsterreinen
waarop we actief zijn, spelers waarmee we contact onderhouden en standpunten die we innemen,
zullen weer meer op de druggebruiker van toepassing zijn en minder ten behoeve van alle dak- en
thuislozen.

De PI Zaanstad. Meer dan andere dak- en thuislozen hebben druggebruikers te maken met detentie en de problemen bij reintegratie
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Zoals aangegeven willen we dit proces zorgvuldig doorlopen en niet over een nacht ijs gaan.
Bovenstaande vragen vormen dan ook de basis voor een afstudeerproject dat in 2020 afgerond zullen
worden.
Harm reduction
De MDHG is door de aard van de vereniging een (over het algemeen als succesvol beoordeeld) harm
reduction project. Belangenbehartiging van de MDHG zorgt ervoor dat gebruikers er een gezondere
levensstijl op na kunnen houden, omdat problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en
huisvesting daar een negatief effect op kunnen hebben. Hoewel daar niet onze focus op ligt, biedt de
MDHG tevens met regelmaat de gelegenheid voor voorlichtingsprojecten. Daarnaast biedt de MDHG
harm reduction organisaties die de doelgroep druggebruikers willen bereiken de mogelijkheid om in
contact met hen te treden. Bij de MDHG vinden met grote regelmaat interviews plaats door
onderzoekers, media en organisaties die bijvoorbeeld hun voorlichtingsmateriaal willen testen.
We volgen nauwgezet de ontwikkelingen rondom de geïntegreerde voorzieningen van de GGD en de
heroïneverstrekking in Amsterdam (MSU). De MDHG is verheugd dat er eindelijk veranderingen lijken
te komen in de Cliënten Advies Raad (CAR) van de GGD en zal het komend jaar proberen te contacten
met deze raad weer te verbeteren.
Beleidsbeïnvloeding op het drugsdossier doen we veelal via Stichting Drugsbeleid. De directeur van de
MDHG fungeert als adviseur bij de reguliere gang van zaken bij het bestuur van Stichting Drugsbeleid.
Internationaal is er veel belangstelling voor het Nederlandse drugsbeleid, dat van Amsterdam in het
bijzonder, en de rol van de MDHG daarin. Met regelmaat ontvangen wij beleidsmakers, medewerkers
van zorginstellingen en druggebruikersorganisaties uit heel de wereld om kennis te nemen van de wijze
waarop dit alles functioneert. De visie van de MDHG wordt vrijwel altijd als zeer waardevol beoordeeld.
Dergelijke voorlichtingen verzorgt de MDHG ook aan onder andere scholieren, studenten (met name
aan studenten in de zorg en maatschappelijke opvang) en werknemers in het werkveld. De
voorlichtingen worden veelal gezamenlijk gedaan door medewerkers en leden van de MDHG en
bestaan naast onze visie op het drugsbeleid uit persoonlijke verhalen van leden.
Studenten van de Hogeschool van Amsterdam bezoeken aan het begin van de minor “Drugs in
Amsterdam” de MDHG voor een voorlichting door onze leden.
We hebben een aantal opleidingen waar een voorlichting door de MDHG tot het standaard
lesprogramma hoort, waarmee we jaarlijks zo’n 500 studenten en leerlingen bereiken. Daarnaast
houden we op de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam University College gastcolleges over
drugsbeleid, waarna de circa 200 studenten ook ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein
bezoeken. Een dergelijk programma, bestaande uit een college en een voorlichting door onze leden,
houden we steeds vaker voor buitenlandse studenten op studiereis.
De MDHG signaleert trends in druggebruik en speelt een rol in het waarschuwen van druggebruikers
indien er drugs van slechte kwaliteit in omloop zijn.
Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening over drugsbeleid. MAPNL (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 Digestmailtjes verstuurd aan abonnees, met daarin 717 artikelen.
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Het kantoor van de MDHG wordt gebruikt door Stichting Legalize!, het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod (VOC) en Stichting Drugsbeleid. De MDHG is lid van Encod (European Coalition for Just
and Effective Drug Policies) en mengt zich van tijd tot tijd in discussies van de coalitie.
International Drug Users Remembrance Day
In samenwerking met het Drugspastoraat organiseren we sinds negen jaar in Nederland International
Drug Users Remembrance Day. Veel landen zoals Duitsland, Australië, Denemarken, Zweden, Canada
en Groot-Brittannië vieren deze jaarlijkse herdenkingsdag mee.
Met persoonlijke toespraken van nabestaanden, gedichten van lotgenoten, muziek en toespraken
wordt er aandacht besteed aan degenen die overleden zijn aan drugs- en drankgebruik of de gevolgen
van de bestrijding daarvan.
De voorbereidingen voor de editie van 2020 -de tiende editie in Nederland- zijn reeds gestart. De
afgelopen edities werden telkens bezocht door circa 40, 50 personen, die altijd aangaven daar zeer
door geroerd te zijn en de bijeenkomsten zeer te waarderen. We streven er daarom naar om meer
bezoekers met deze vaak anonieme of gecompliceerde rouwvormen deel uit te laten maken van deze
bijeenkomst.
We kiezen er hiervoor zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties waar (voormalig)
druggebruikers en nabestaanden komen. Onze inschatting is dat het voor individuen lastig is om solitair
naar een dergelijke bijeenkomst te gaan, maar dat deze drempel wel wordt gezet wanneer men dit kan
delen met mensen met wie je in dit kader een community vormt.

26| P a g i n a

Hoofdstuk 5

Personeel en bezetting

De formatie van de MDHG voor 2020 zal bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•

Directeur (32 uur/week)
Beleidsmedewerker (32 uur/week)
Medewerker individuele en collectieve belangenbehartiging (32 uur/week)
Medewerker ervaringsdeskundigheid en outreachend werk (32 uur/week)
Beheerder/coördinator inloop (36 uur/week, via Re-integratiebedrijf Amsterdam)
10 tot 20 ervaringsdeskundigen
Daarnaast heeft de MDHG vrijwel altijd twee stagiaires (24 tot 32 uur per week)
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