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“In Amsterdam, waar het aantal drugsverslaafden het grootst was, ontstond 

op 2 mei 1977 de Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers (MDHG) - nog 

steeds actief in de hoofdstad. Het was een initiatief van binnenstadbewoner 

Johan Riemens (1918-2004), die met steun van straathoekwerker August de 

Loor en een aantal artsen, apothekers, burgers en ouders van verslaafde 

jongeren, een laagdrempelige drugshulpverlening wilde realiseren met 

verstrekking van vervangende middelen. Riemens c.s. zochten een nieuwe 

'derde' weg tussen repressie en verplicht afkicken. ‘De negatieve spiraal zal 

niet doorbroken worden door de jongens en meisjes die heroïne gebruiken te 

verstoten uit de samenleving en via de straat, psychiatrische inrichtingen en 

gevangenissen te humaniseren.’ De MDHG, die de vorm kreeg van een 

vereniging van drugsgebruikers, pleitte voor toegankelijke hulpverlening 

zonder afkicken als voorwaarde. De afkorting MDHG werd daarom ook wel 

eens als 'Maak De Hulp Gewoon' geparafraseerd.  

 

Mede door hun inspanningen veranderde het Nederlandse drugsbeleid van 

bestrijding naar harm reduction - in het Nederlands: het beperken van de 

schadelijke gevolgen in plaats van koste wat kost bestrijden van drugs. Die 

aanpak leidde tot methadonverstrekking en, met de opkomst van aids in de 

jaren tachtig, tot spuitomruil en de verstrekking van condooms. De MDHG, al 

vanaf het begin gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, ontwikkelde 

zich in haar beginjaren tot een kraamkamer van nieuwe projecten die 

belangrijk bijdroegen aan de vormgeving van het Nederlandse drugsbeleid. 

Het organiseren van gebruikers kreeg navolging in andere steden.” 

 

Uit: Canon Sociaal Werk, www.canonsociaalwerk.eu 
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Verantwoording 

Hoewel het overgrote deel van dit jaarverslag originele tekst bevat, zijn waar mogelijk delen 

overgenomen uit het jaarverslag 2018 en het beleidsplan 2020. 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 

Peter van der Gragt vierde dit jaar zijn 25-jarig jubileum als medewerker van de MDHG. Dat “bij Peter” 

voor velen een bekender begrip was dan “bij de MDHG” symboliseert de betekenis van onze beheerder 

voor onze vereniging. En aangezien de MDHG een grote rol wordt toegeschreven bij de 

totstandkoming van veel nieuw beleid ten aanzien van drugs en dakloosheid, is het een veilige 

conclusie om te stellen dat ook Peter daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. 

In deze 25 jaar heeft Peter de MDHG een flink aantal veranderingen binnen de MDHG gezien. 

Veranderingen zijn voor een vereniging als de onze namelijk essentieel. Rond de oprichting in 1977 lag 

het accent bij de MDHG bijvoorbeeld op medische voorzieningen voor onverzekerde 

heroïnegebruikers (of heroïnisten, zoals onze oprichters ze noemden). We hadden dokters die in ons 

pand behandelden, omdat deze gebruikers simpelweg nergens anders terecht konden. Daarmee 

toonden we nut en noodzaak van deze voorzieningen aan. Eenmaal daarvan overtuigd, werd dit 

overgenomen door andere (gemeentelijke) instanties, waarna wij ons weer op andere zaken richtten. 

Ten tijde dat Peter in dienst kwam, waren er veel klachten over het optreden van de politie tegenover 

druggebruikers en daklozen. Rapporten over die tijd gaan over gedrag van de sterke arm dat in de 

huidige tijd onbestaanbaar lijkt. Dit veranderde mede dankzij de vele klachten die we daarover aan 

politieleiding, de gemeenteraad, de pers en andere betrokkenen stuurden. 

En zo gaat dat eigenlijk al 43 jaar. Toen ik een kleine 9 jaar geleden bij de MDHG aan de slag ging, was 

het grootse probleem de onbereikbaarheid, de klantonvriendelijke bejegening en de vele fouten van 

de Dienst Werk en Inkomen, waardoor veel van onze leden hun geld niet op tijd kregen en met dit 

probleem vervolgens ook nergens terecht konden. Mede dankzij veel gesprekken en klachten hierover, 

als ook door het door ons en het BADT in het leven geroepen Cliëntenoverleg Bijzondere Doelgroepen, 

is daar de afgelopen jaren een hoop in verbeterd. Tegenwoordig is het corrigeren van de sociale dienst 

bij lange na niet zo’n grote tijdsbesteding voor de MDHG. 

Het is de sterkte van de MDHG dat we flexibel in kunnen springen op zaken die mis gaan. Het afgelopen 

jaar hadden we veel te maken met mensen die door de opgelopen wachtlijsten nergens meer terecht 

konden, maar dankzij onze ondersteuning konden voorkomen nòg verder af te glijden. Naar onze 

smaak is dat iets te veel maatschappelijke werk voor een belangenvereniging, maar wel noodzakelijk. 

Dat konden we doen, omdat we ons altijd op onze onafhankelijke positie hebben beroepen. We 

hebben ons in de jaren ’70 niet laten dwingen in een stroomschema van de medische zorg, in de jaren 

’80 en ’90 niet in een vergelijkbaar schema rond politie en justitie en vorig decennium niet rond de 

sociale dienst. Hoe groot de ambtelijke wens ook telkens zal zijn om ons in hun ogen passend te 

positioneren, er is maar één plek waar wij willen staan: naast de mens. Daar zijn we ook op ons best. 

 

Namens de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, 

Dennis Lahey, 

Directeur 
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1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2019 

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 2019 zijn er twee ALV's gehouden: op 16 mei 

en 17 oktober. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2019 uit: 

• Ineke Baas (voorzitter) 

• Maarten Loonen (secretaris) 

• Henk Wooldrik (penningmeester) 

• Chahid Aaddi 

• Atti Brons (wegens persoonlijke omstandigheden per 17 oktober tijdelijk teruggetreden) 

• Giel van Brussel (tot 16 mei) 

• Has Cornelissen 

• Dirk Korf 

• Edo Paardekooper Overman 

• Eva Timisela  

 

 

Een deel van het bestuur tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering 2019 
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Staf 

De dagelijkse werkzaamheden worden 

verricht door de directeur en de staf. 

Directeur:  Dennis Lahey 

 

Beleidsmedewerker:  Leonie Brendel 

 

Belangenbehartiger: Teake Damstra 

 

Medewerker Outreachend werk & 

ervaringsdeskundigen : Kerri Hennessey 

(tot 1 juli 2019) 

 

Quinta Betz (1 juli tot 1 november 2019),  

 

Jovanka de Boer (vanaf 1 november 2019) 

 

Beheerder:   Peter van de Gragt 

 

Stagiaires:  Quinta Betz, Thijs de Haan, Yasmina Khaldi (eerste helft 2019) 

   Lennard Bekendam (tweede helft 2019) 

Afstudeerder:  Quinta Betz (tweede helft 2019) 

Al onze medewerkers in loondienst zijn in het bezit van een actueel BHV-certificaat. 

 

Ervaringsdeskundigencollectief 

Abdel Krimo, Atti Brons, Chahid Aaddi, Elmi Minoek, Eva Timisela, Fred de Clerk, Geert Battjes, John 

Zwaanenburg, Joke Kaijadoe, Joss Vermeer, Roland Gotjé, Sidney Pont, Sikko Riedstra, Maarten 

Loonen. 

De met * aangegeven ervaringsdeskundigen waren op 31 december 2019 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. 

Medewerkers van de MDHG bij afscheid van de stagiaires, 14 juni 2019 
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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. 

Over de stagiaires 

De MDHG is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks ruimte aan HBO-stagiaires. Onze relatie met de 

Hogeschool van Amsterdam (HvA) is goed. Al jaren wordt de MDHG als praktijkdeskundige organisatie 

ingezet bij diverse activiteiten van de HvA. Zo was de MDHG dit jaar betrokken bij de borging van de 

kwaliteit van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het merendeel van de stagiaires 

bij de MDHG komt via deze opleiding bij ons. 

In totaal kende de MDHG vier stagiaires in 2019, van wie er maximaal drie tegelijkertijd actief waren. 

Het werken met stagiaires is uit budgettair oogpunt noodzakelijk, maar biedt – wanneer het goed gaat 

– ook 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. Voor de tweede helft van 2019 

hebben we slechts één geschikte kandidaat gevonden. Mede op basis van ervaringen uit 2018 besloten 

we strenger te selecteren, terwijl het aanbod vanuit studenten ook kwantitatief laag was. Gelukkig 

konden we dit opvangen dankzij de werkzaamheden van een van onze ervaringsdeskundigen – Geert 

Battjes – die zich voor meerdere dagdelen per week aan de MDHG heeft verbonden en vergelijkbare 

werkzaamheden op zich neemt. 

Op 28 november namen we deel aan de stagemarkten MWD en SPH van de Hogeschool van 

Amsterdam. 

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 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. 



   9 

 

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 juni vertrok deze medewerkster naar onze “zusterorganisatie” in Utrecht: Stichting GOUD. Quinta 

Betz, tot die tijd stagiaire, nam om de continuïteit van het team te waarborgen en de werkzaamheden 

voort kon zetten, haar taken tijdelijk over. In november werd de nieuwe medewerker 

Ervaringsdeskundigheid en Outreachend werk aangesteld, in de persoon van Jovanka de Boer. 

 

Sikko vertelt zijn ervaringen tijdens een ledenbijeenkomst van de SP over dakloosheid,  

“Het college onderkent de waarde van ervaringsdeskundigheid en heeft daarom al in 

haar collegeakkoord belangrijke uitgangspunten geformuleerd. Ze wil 

ervaringsdeskundigen een belangrijke rol geven in de ontwikkeling en uitvoering van 

beleid, zodat aandacht voor de persoonlijke situatie van de cliënt en haar/zijn sociale 

netwerk meer centraal komt te staan.” 

Bestuurlijke reactie van het college van B&W op het unaniem aangenomen 

initiatiefvoorstel "Zeggenschap in de zorg  - HUP ervaringsdeskundigen!"  (eerste 

kwartaal 2019) 



   10 

 

Ondanks de veranderingen bleef de samenstelling van het 

team redelijk stabiel. In 2019 is slechts één 

ervaringsdeskundige gestopt en zijn er drie nieuwe leden 

bijgekomen. Helaas moesten we het afgelopen jaar ook een 

aantal leden missen. Wegens ziekte dan wel andere 

onfortuinlijke omstandigheden zijn zij tijdelijk uit de roulatie. 

Het streven om het team eind december 2019 uit circa 

twintig ED’ers te laten bestaan is dit jaar niet behaald. Het 

team telde op 31 december vijftien leden. 

De vraag is of een ledental van twintig niet te 

vooruitstrevend is, gezien de intensieve begeleiding die het 

team vergt. Kwantiteit zou ten koste kunnen gaan van 

kwaliteit en het is de vraag of dat wenselijk is. Dat wij niet – 

zoals veel andere organisaties – de eis stellen dat onze 

ervaringsdeskundigen reeds in herstel zijn, levert – naast een 

uniek team met voordelen – ook de nodige hindernissen op. 

Voordelen zijn de enorme hoeveelheid (actuele) kennis van 

het straatleven en de knelpunten die binnen de 

hulpverlening actueel zijn. Hierdoor leveren onze 

ervaringsdeskundigen een waardevolle bijdrage aan 

bijvoorbeeld voorlichtingen en paneldiscussies. Ook tijdens 

outreachend werk blijkt steeds weer dat hun ervaring onmisbaar is in het contact leggen met mensen 

die hulp nodig hebben. Als nadeel geldt dat het werken met deze groep ervaringsdeskundigen 

behoorlijk bewerkelijk kan zijn en soms veel creativiteit vraagt.  

Het team heeft het afgelopen jaar de nodige activiteiten ontplooid. Zo waren er voorlichtingen, 

paneldiscussies, deelname aan politieke bijeenkomsten en het wekelijks terugkerende outreachend 

werk. 

We bieden onze ervaringsdeskundigen trainingen en workshops en een maandelijks terugkerend 

plenair overleg. Dit laatste heeft als doel het op de hoogte blijven van elkaars activiteiten en het 

gezamenlijk denken en beslissen over de planning en uitvoering van de actiepunten van het team. 

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 te structureren, hanteren we bij de verschillende 

functies een taakomschrijving, waarin per taak ook de benodigde vaardigheden zijn benoemd. Dit is 

niet alleen prettig voor het huidige team, maar zorgt ook voor overzicht bij het inwerken van nieuwe 

ED’ers. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedere ED’er doet wat hij goed kan en binnen onze vereniging 

op de juiste plek terecht komt. 

 

  

“Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) 

moeten zorgverzekeraars vaker 

ervaringsdeskundigen inkopen via hun 

contracten. Dat vindt de Tweede Kamer, die 

dinsdag een motie aannam om dit bij 

zorgverzekeraars aan te kaarten. 

Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit eigen 

ervaring de cliënt helpen in de behandeling 

en laten zien dat klachten verminderd kunnen 

worden of zelfs over gaan. (...) Vorig jaar liet 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten 

dat zorgverzekeraars de ruimte kregen om in 

hun inkoopcontracten ook 

ervaringsdeskundigheid op te nemen. (...) 

Echter bleek al snel bij GGZ Nederland dat 

zorgverzekeraars helemaal geen 

ervaringsdeskundigheid gingen inkopen. Een 

gemiste kans, omdat ervaringsdeskundigen 

van toevoegende waarde kunnen zijn bij de 

behandeling.” 

- Nationale Zorggids, 6 februari 2020 
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2. Individuele belangenbehartiging 

2.1 Werkwijze 

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 telefoon, computers met internet, ons WIFI-

netwerk, printer en scanner, en we stellen zonder 

problemen enveloppen, plakband, scharen of een 

postzegel beschikbaar voor wie dat nodig heeft. 

Voor alle merken mobiele telefoons hebben we 

opladers liggen. 

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. 

Dit wordt versterkt door de aanwezigheid van leden van ons ervaringsdeskundigencollectief. 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 

 

“Het is bij mij uiteindelijk goed gekomen door er 

een heel leger op te zetten en druk uit te oefenen. 

De eerste anderhalf á twee jaar is het van de zotte 

af en belachelijk gegaan.” 

Want hoeveel hulpverleners heb jij allemaal 

gehad? 

 “De MDHG, de Daklozenkrant, nog een 

maatschappelijk werker van de Regenboog, jijzelf, 

het hele team waar ik nog steeds contact mee heb. 

Ik ben de tel eigenlijk kwijt geraakt wat er voor 

leger op zat om het voor elkaar te krijgen.” 

Gerrie Gelmers bij het programma Beau van Beau 

van Erven Dorens op RTL 4, 23 oktober 2019. 

Terug te kijken via 

https://www.rtl.nl/video/ed0e5a14-3d23-96e5-

64ca-cc178c09c8ae 
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te gaan werken. Weten met je wie je dat gaat doen en ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen 

die stap verkleinen. 

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. 

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 

Voor alle lieve mensen van MDHG 

Ik wil iets tegen jullie zeggen. Ik 

vind dat jullie altijd zeer respectvol 

met mij zijn omgegaan, ondanks 

dat ik toentertijd dakloos was en ik 

vind wat jullie voor de mensen doen 

erg lief. En weet je waarom? 

Omdat als je niet van mensen houd, 

kan je dit werk niet doen. Jullie 

zitten met zijn allen in mijn hart. 

Veel liefs 

Saskia 

Kaartje van Saskia voor de 

medewerkers van de MDHG 
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enerzijds het belang van een bepaalde actie of interventie duidelijk maken en anderzijds het 

paternalistisch aandringen op bepaalde zorg. Het is geen pertinente 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 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. 

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. 

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. 

Tegen dichte deuren aanlopen 

demotiveert mensen om aan 

oplossingen te werken. De 

MDHG heeft als basishouding 

 

Bij de zorginstanties waar Eva eerder mee in aanraking kwam, 

werd het leven waar zij aan wilde bouwen niet als het juiste 

gezien. Daarom vond ze juist bij MDHG een plek waar ze zich thuis 

voelt. “Luisteren is in dit vak heel belangrijk, horen wat iemand 

zegt.” Bij MDHG wordt dat wel gedaan. Eva vertelt dat je hier 

jezelf kunt zijn. Er wordt aan je gevraagd hoe het met je gaat, er 

word je niet verteld wat je moet doen. Daarnaast worden leden 

aangespoord om elkaar te helpen, en dat gebeurt ook. “Het 

familiegevoel is hier zo fijn. Ik ben echt blij dat MDHG m’n stekkie 

is.” - Uit het artikel “MDHG – Hier wordt naar de gebruikers 

geluisterd!” op Displace.nl. Terug te lezen via 

https://www.displace.nl/page/660/mdhg---hier-wordt-naar-de-

gebruiker-geluisterd  

https://www.displace.nl/page/660/mdhg---hier-wordt-naar-de-gebruiker-geluisterd
https://www.displace.nl/page/660/mdhg---hier-wordt-naar-de-gebruiker-geluisterd
https://www.displace.nl/page/660/mdhg---hier-wordt-naar-de-gebruiker-geluisterd
https://www.displace.nl/page/660/mdhg---hier-wordt-naar-de-gebruiker-geluisterd
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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. 

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 tot onvoldoende inzicht in de eigen situatie en onvoldoende 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. 

 

Poster uit de Spuit 11, zomer 2019 

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 die wel een woning hebben, 

begeven zich (vaak langere tijd) op de smalle grens tussen zelfredzaamheid en problematische 

situaties, waarbij onze ondersteuning een manier is om aan de goede kant te blijven en vroegtijdig te 

kunnen signaleren wanneer dit niet het geval is. Met name voor onze leden die nog bezig zijn in te 

stromen in de maatschappelijke opvang is het aandeel direct noodzakelijk maatschappelijk werk het 

afgelopen jaar flink toegenomen. Meer daarover in hoofdstuk 3.  
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2.2 Bezoekersaantallen 

Dit veranderde bezoekersprofiel heeft de druk op de 

beheerscapaciteit (zorgen dat het gezellig blijft) iets verlicht. Dat is 

terug te zien in het aantal schorsingen. Het aantal eendaagse 

schorsingen (iemand moet vertrekken en mag de volgende dag weer 

terugkomen, veelal wegens gebruik van verboden middelen) houden 

we niet bij, maar is zeker niet gestegen; het aantal (voor onze 

begrippen) lange schorsingen van een week zijn op één hand te tellen. 

Nog langere schorsingen zijn – in tegenstelling tot voorgaande jaren – 

gelukkig niet voorgekomen. 

De verschuiving heeft daarentegen wel de druk op onze kantoorruimte 

vergroot. Het gebrek aan privacy vinden wij een storend element aan 

onze huisvesting. 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 moeten wachten voor een privégesprek, 

of het moeten accepteren 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 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.  

Jaar Aantal 

2009 1730 

2010 2960 

2011 2819 

2012 3339 

2013 3817 

2014 4124 

2015 4037 

2016 5067 

2017 6137 

2018 7036 

2019 8275  
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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. Vanwege de inwerkingtreding van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij in 2018 een uitgebreid protocol 

opgesteld hoe we met deze gegevens om moeten gaan. Omdat we hiermee voorop liepen op 

organisaties van vergelijkbare grootte in onze sector, hebben we dit document beschikbaar gesteld 

aan collega-instellingen en stellen hen ook onze opgedane kennis graag ter beschikking. 

Voor ons was 1 januari 2019 de datum waarop we volledig volgens dit protocol gingen handelen. 

Hoewel we vermoedden dat veel leden bezwaar zouden maken tegen het ondertekenen van tot wel 

twee toestemmingsformulieren en de verplichting deze uitgebreid door te nemen met de persoon, 

verliep dit zonder noemenswaardige problemen. Het grootste probleem vormde nog de wettelijke 

verplichting uitgebreid toe te lichten wat men nu precies ondertekende, aangezien reacties veelal in 

de trant van “Laat maar, ik vertrouw jullie wel” waren. 

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. 

Het aantal dossiers zegt op zichzelf weinig 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 of de zorg op het gewenste niveau te krijgen. 

In 2019 hadden we 191 dossiers. Dit aantal is reeds enkele jaren stabiel, met in 2018 een uitschieter 

naar 220 dossiers. 

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 

gekwantificeerd 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. 
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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. 

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). 
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Het kwantificeren van de gegevens uit de persoonlijke dossiers blijft een moeizame onderneming, 

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 zien dat dit bij 

nieuwe medewerkers en stagiaires weer veel aandacht behoeft en betwijfelen of de andere 

organisaties die om deze cijfers wordt gevraagd dezelfde definities gebruiken. Het afgelopen jaar 

hebben we wederom aangedrongen op verduidelijking door een gezamenlijk overleg op initiatief van 

de gemeente, maar dat is er nooit gekomen.  

Interpretatie van de cijfers 

In vergelijking met voorgaande jaren is er in de tabellen een verschuiving zichtbaar “naar onderen”: 

daar waar de meer tijdsintensievere handelingen staan. Dat komt overeen met onze waarneming: de 

mensen die in 2019 door de MDHG werden geholpen, kostten ons over het algemeen meer tijd. Dit is 

volgens ons een direct gevolg van de overvolle zorgketen. We hebben veel te maken met personen 

waarvoor nog geen zorg geregeld is en in de tussentijd aan hun lot worden overgelaten. Bovendien 

maakt dit het moeilijker om iets voor hen te regelen: er zijn immers overal wachtlijsten en dat laat 

weinig opties open. 

Dat verklaart ook de terugloop in het aantal klachten en kortdurende ondersteuning als informatie en 

advies. In tijden van schaarste slikt men eerder oplossingen die voorheen als onvoldoende werden 

ervaren en met wat informatie en advies is de persoon in kwestie tegenwoordig zelden echt geholpen. 
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Registratiesysteem 

In het kader van de samenwerking binnen de Straatalliantie (zie 2.3), heeft Bureau straatjurist een 

registratiesysteem met AdVos ontwikkeld, waar ook de MDHG op aangehaakt is. In 2019 hebben we 

veel tijd besteed aan het aanpassen van het systeem voor gebruik binnen de MDHG, zodat dit op 1 

januari 2020 operationeel kon worden. Het overstappen op een ander systeem vergt het nodige 

denkwerk en overleg, maar is goed gelukt. Bijkomend voordeel is dat hierdoor gesprekken met Bureau 

straatjurist ontstonden over de wijze van registratie en werkwijzen, wat sowieso al een wens van de 

MDHG was en wat nuttig is voor een verdere samenwerking. Wij hopen dat ook de Daklozenvakbond 

de overstap naar dit systeem zal maken, maar zij zien daar vooralsnog vanaf. 

Outreachend werk 

De MDHG werkt outreachend voor mensen die ons kantoor niet zelf weten te vinden. 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. 

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 twee – andere locaties waar de 

doelgroep zich bevindt, zoals inloophuizen, gebruikersruimtes, winteropvang en openbare 

gelegenheden als parken en treinstations. 

Dit heeft er in de eerste helft van het jaar toe geleid dat er 50 mannen (39 van Nederlandse origine en 

11 van elders) en 16 vrouwen ( 13 van Nederlandse origine en 3 van elders) bij ons de nodige hulp en 

toeleiding naar zorg hebben gekregen. Het totaal aan hulpvragen in het eerste halfjaar (binnen 

gebracht via outreachend werk) komt daarmee op 66. Voor 15 van hen is ook een dossier aangemaakt. 

Door wisselingen binnen de functie medewerker outreachend werk is over de tweede helft van het 

jaar is helaas weinig documentatie. Wel is duidelijk dat ook in de tweede helft het outreachend werk 

gewoon door is gegaan en we daaruit mogen concluderen dat er ook in deze periode mensen zijn 

benaderd en van de benodigde hulp voorzien. 

 

“Een voorbeeld van een vereniging die outreachend werken inzet is de 

belangenvereniging MDHG in Koplopergemeente Amsterdam. MDHG biedt 

cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen en/of drugsgebruikers. De vereniging 

probeert outtreachend contact te leggen met dak- en thuislozen en/ of drugsgebruikers 

en hen te helpen met vragen.” – Uit het rapport ‘Het eerste jaar koplopers, 

Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’ van Movisie, februari 

2019: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Het-eerste-jaar-

koplopers-inzichten-en-aanbevelingen-voor-cliëntondersteuning.pdf 
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2.3 De Straatalliantie 

We vinden onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen buitengewoon belangrijk. 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. 

Wat betreft dak- en thuislozen zijn er in Amsterdam drie organisaties die dit adequaat weten te bieden: 

de MDHG, 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. 

 

Logo van de Straatalliantie. 

De Straatalliantie wil ervoor zorgen dat alle dak- en thuislozen, met of zonder druggebruik, in 

Amsterdam kennis hebben van de mogelijkheid om cliëntondersteuning te krijgen en – indien gewenst 

– 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. 

In 2019 zijn belangrijke stappen gezet om dat samenwerkingsverband verder vorm te geven. Op 14 

mei organiseerden we gezamenlijk een workshop tijdens het symposium Ending Homelessness op de 

Hogeschool van Amsterdam. Onder leiding van presentator Thijs Roes vertelden Rina Beers van 

Federatie Opvang en Reinier Schippers van het Groot MO/GGz-Overleg over het belang van 

cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen. In een panel met Jan de Vries van het College voor de 
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Rechten van de Mens, Ervaringsdeskundige Sikko Riedstra, MDHG-directeur Dennis Lahey en Marinka 

Wildeman, senior beleidsmedewerker MO/BW van het ministerie van VWS werden verschillende 

perspectieven op cliëntondersteuning besproken. Willemijn de Nooijer en Tessa Stout ontvouwden 

vervolgens de plannen voor een gezamenlijk Daklozenkantoor. 

De bijeenkomst werd afgesloten met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen 

de besturen van de drie partijen en – tijdens de centrale afsluiting van het symposium – de onthulling 

van het logo van de Straatalliantie. 

 

Reinier Schippers, voorzitter Groot MO/GGz-overleg, spreekt tijdens het symposium van de Straatalliantie.  

Het ontwikkelen van plannen voor de Straatalliantie, het lobbyen hiervoor en een verdere afstemming 

tussen de drie partijen, komt bovenop de reguliere, toch al onderbezette, activiteiten van de 

deelnemende organisaties. Mede dankzij inspanningen van ambtenaren van OJZ van de gemeente 

Amsterdam is het gelukt bij het ministerie van VWS een incidentele subsidie aan te vragen voor de 

verdere ontwikkeling van de Straatalliantie. Dit bood onder andere de mogelijkheid om hiervoor een 

projectleider aan te stellen en een onderzoek te starten binnen de Hogeschool van Amsterdam. 

De aanvraag van dit project, het aanstellen van een projectleider (die begin oktober is begonnen) en 

het opstarten van zijn werkzaamheden bleken op zichzelf al belangrijke elementen voor een verdere 

samenwerking tussen de drie partijen. Waar tot die tijd vooral de wens werd uitgesproken om tot 

verdere samenwerking te komen en hier vooral theoretisch over werd gesproken, moest er nu 

concrete modi operandi en consensus over zaken worden gevonden. Dit verliep niet altijd zonder 

problemen, maar werd wel in goede harmonie opgelost en maakte direct duidelijk welke afspraken 

noodzakelijk zijn voor verdere samenwerking. 
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Het maandelijks overleg tussen de drie partijen is dit jaar 

opgeschoeft naar eens in de twee weken. Tijdens deze 

overleggen werd onder andere gesproken over 

werkwijzen, geconstateerde problemen in de 

maatschappelijke opvang en bovenvermelde activiteiten 

als het symposium, de projectsubsidie en de projectleider 

en bijvoorbeeld het registratiesysteem waarover in 

paragraaf 2.2 werd gesproken. 

Namens de Straatalliantie nam de MDHG deel aan de 

projectgroep cliëntondersteuning. Deze projectgroep is 

een samenwerking tussen MEE-AZ, de MADI’s, 

Cliëntenbelang en de Straatalliantie om de bekendheid 

van cliëntondersteuning onder Amsterdammers te 

vergroten. De projectgroep is bezig om met 

reclamebureau Truman een campagne te ontwikkelen.  

Tweet van Rina Beers (Federatie 

Opvang) n.a.v. het symposium van de 

Straatalliantie. 
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3. Collectieve Belangenbehartiging 
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De individuele belangenbehartiging 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 tegenkomen, lukt het ons in een vroeg stadium structurele 

problemen in beleid te ontdekken.  

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 en in andere steden 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 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. 

“De huidige woonagenda's, meerjarenplannen en actieprogramma's zijn blijkbaar niet 

voldoende geweest om de dakloosheid te verminderen. De staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde aan nog dit najaar met een aanvullend 

kabinetsplan te komen. Inmiddels zijn we vele actieprogramma's, brandbrieven, 

debatten en Kamervragen verder, maar het aantal daklozen blijft stijgen evenals de 

wachtlijsten voor opvang. Met schaamte en aanvullende plannen lossen we voor nu 

het acute huisvestings- en dakloosheidsprobleem niet op. De toegang tot de 

maatschappelijke opvang in met name grote steden zit potdicht, de crisisopvang zit vol 

met mensen en gezinnen die eigenlijk in de maatschappelijke opvang horen en de 

uitstroom naar sociale huurwoningen is zo goed als onmogelijk. Terwijl 

tussenoplossingen voor uitstroom, zoals kamerverhuur en inwonen, belemmerd 

worden door rijksregels, zoals de kostendelersnorm. Of door onduidelijkheid bij 

gemeenten over de beleidsvrijheid om regels al dan niet toe te passen.” 

In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vroegen de Nationale 

ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale 

(jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen 

in de huisvestings- en daklozenproblematiek. December 2019 



   29 

 

In augustus publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in Nederland 39.000 

daklozen waren. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zei zich rot geschrokken te zijn van de 

cijfers en dat “we ons moeten schamen”. 

Het gevolg van de flinke toename van het aantal dak- en thuislozen, is dat de ketens die bedoeld zijn 

om deze personen te helpen, volledig vast zitten. De gevolgen daarvan zijn voor wie het betreft 

verschrikkelijk. In de Spuit 11 van winter 2019/2020 hebben we geprobeerd “een foto van de situatie” 

te maken, resulterend in het artikel “In schaamte kun je niet wonen! Crisis aan de onderkant van 

Amsterdam.” 

Omdat we menen dat dit een goed beeld van de situatie schetst, hebben we het in dit jaarverslag 

opgenomen. Belangrijke elementen die in dit stuk worden aangekaart: 

- Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld. Het cijfer van het CBS is nog 

aan de lage kant, vanwege de gekozen meetmethode. 

- Ruim 80 procent van de daklozen krijgt van de GGD te horen dat zij “zelfredzaam” zijn, 

waardoor er weinig tot geen ondersteuning wordt aangeboden. De projecten die er zijn, zijn 

niet toereikend en worden niet structureel aangeboden. 

- De term “zelfredzaam” doet vermoeden dat mensen in staat zijn zelf wel uit de problemen te 

kunnen komen, wat meestal niet het geval is. 

- De druk op de ketens zorgt ook voor druk op mensen in de sector. Ook onder hen is weinig 

begrip voor de problemen in de MO/BW. 

- De wachttijden voor de zogenaamde “niet-zelfredzame daklozen” zijn onacceptabel lang. De 

wachttijd voor een intakegesprek was ten tijde van het artikel ongeveer vijf maanden. Eind 

2019 was deze al verder opgelopen tot circa zeven maanden. In die tijd gebeurt er niets met 

de problemen van de wachtende. 

- Na dit intakegesprek volgt de wachtlijst voor een doelvoorziening. De duur hiervan is 

afhankelijk van de voorziening, maar kan oplopen tot twee jaar. 

- De wachtlijstbegeleiders die in deze periode aan de persoon worden gekoppeld, hebben een 

veel te hoge caseload. In de praktijk betekent dit dat zij ongeveer anderhalf uur per persoon 

per maand hebben. 

- De nachtopvang waar mensen in de tussentijd zouden kunnen verblijven is overvol. De 

kwaliteit van de nachtopvang is onder de maat. 

- De winteropvang dreigt per 2020/2021 afgeschaft te worden. 

- Door de problemen in de sector is het probleem van aanbodgericht in plaats van vraaggericht 

werken alleen maar toegenomen. 

 

Gemeente en instellingen leken de problemen met de opvang en begeleiding van daklozen in het begin 

van het jaar vooral in alle stilte te willen oplossen. Zelfs toen de instellingen een opnamestop 
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aankondigden, werd hier geen ruchtbaarheid aan gegeven. De MDHG is hier geen voorstander van en 

vindt dat problemen in deze sector maatschappelijke aandacht vereist.1 

“Zelfredzame daklozen” 

Het gebrek aan ondersteuning van de zogenaamde zelfredzame daklozen is ons al jaren een doorn in 

het oog. Eind maart sprak ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zich daarover uit: “Het 

is onacceptabel dat zij eerst verder moeten 'afglijden' voordat zij voor ondersteuning door de overheid 

in aanmerking komen. Dat is niet alleen onnodig voor deze mensen, die tijdelijk in heel zwaar weer 

verkeren, maar ook verspilling van tijd en geld door de overheid, die dan uiteindelijk alsnog in actie zal 

moeten komen. Met alle kosten van dien.” Naar aanleiding hiervan werden MDHG-directeur Dennis 

Lahey en Ervaringsdeskundige Fred de Klerk geïnterviewd bij AT5 2.  

We vinden zelfredzaam sowieso een misleidende term. Mensen die dakloos zijn kiezen daar vrijwel 

nooit voor en doen vaak alles binnen hun mogelijkheden 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. 

Voor Het Parool schreven we een opiniestuk 3  hierover, dat veel teweeg heeft gebracht. Het artikel is 

om die reden in dit jaarverslag opgenomen. Twee dagen eerder mochten wij dit verhaal vertellen op 

Radio 1 in het programma Nieuws en Co. 4 

 

1 Het Parool, 14 juni 2019 Daklozenopvang in nood: opnamestop bij Leger des Heils 

https://www.parool.nl/amsterdam/daklozenopvang-in-nood-opnamestop-bij-leger-des-heils~b7cc8be7/  
2  AT5 Nieuws, 31 maart 2019 https://www.at5.nl/artikelen/192862/nationale-ombudsman-gemeenten-

moeten-meer-doen-voor-zelfredzame-daklozen 
3 Het Parool, 25 augustus 2019 https://www.parool.nl/columns-opinie/amsterdam-laat-te-veel-daklozen-aan-

hun-lot-over-door-verouderd-systeem~b70d7be3/?fbclid=IwAR2UGn451v2-

jTW9DgYed71htmn03cu5FdB2GKWF7gd35AvSUH_mHY_tbK8  
4 Nieuws en Co, Radio 1. 23 augustus 2019 https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/uitzendingen/640075-2019-

08-23  

https://www.parool.nl/amsterdam/daklozenopvang-in-nood-opnamestop-bij-leger-des-heils~b7cc8be7/
https://www.at5.nl/artikelen/192862/nationale-ombudsman-gemeenten-moeten-meer-doen-voor-zelfredzame-daklozen
https://www.at5.nl/artikelen/192862/nationale-ombudsman-gemeenten-moeten-meer-doen-voor-zelfredzame-daklozen
https://www.parool.nl/columns-opinie/amsterdam-laat-te-veel-daklozen-aan-hun-lot-over-door-verouderd-systeem~b70d7be3/?fbclid=IwAR2UGn451v2-jTW9DgYed71htmn03cu5FdB2GKWF7gd35AvSUH_mHY_tbK8
https://www.parool.nl/columns-opinie/amsterdam-laat-te-veel-daklozen-aan-hun-lot-over-door-verouderd-systeem~b70d7be3/?fbclid=IwAR2UGn451v2-jTW9DgYed71htmn03cu5FdB2GKWF7gd35AvSUH_mHY_tbK8
https://www.parool.nl/columns-opinie/amsterdam-laat-te-veel-daklozen-aan-hun-lot-over-door-verouderd-systeem~b70d7be3/?fbclid=IwAR2UGn451v2-jTW9DgYed71htmn03cu5FdB2GKWF7gd35AvSUH_mHY_tbK8
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/uitzendingen/640075-2019-08-23
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/uitzendingen/640075-2019-08-23
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Cartoon uit Spuit 11, zomer 2019 

In overleggen met de wethouder Zorg en gemeentefunctionarissen eind 2019 bemerkten we dat er 

eindelijk de wil lijkt te zijn om af te stappen van dogmatische tweedeling zelfredzaam vs. niet-

zelfredzaam. We hopen dat dit ook zal betekenen dat het aanbod voor deze groep wordt uitgebreid. 

In december kondigde de wethouder aan dat er in een project met de woningcoöpertaties 200 

“Woningnood in Nederland is geen kwestie meer van lange wachttijden voor geschikte 

woongelegenheid, maar een rat die aan de autonomie van de burger knaagt. Het falende 

woonbeleid van de afgelopen decennia dwingt steeds meer Nederlanders om te kiezen uit 

meerdere kwaden: dakloosheid, afscheid van de stad en de sociale omgeving, intrekken bij 

familie, echtscheidingen uitstellen, enzovoort. Praktijken die de vrije individuen van de 21ste 

eeuw terugwerpen naar de omstandigheden en de cultuur van honderd jaar geleden.  

De term ‘woningnood’ dekt de lading dan ook niet meer. In mijn eigen kennissenkring ben 

ik vaak getuige van de wanhoop van de mensen die vanwege het immense tekort aan huizen 

alles op alles moeten zetten om deel te kunnen blijven zijn van de steden waar ze zijn 

opgegroeid. Het probleem heeft zulke dramatische vormen aangenomen dat mensen 

jarenlang in hetzelfde huis wonen met hun ex-partners. Dertigers met kinderen gaan terug 

naar het huis van hun moeders. Ik zie mensen depressief worden, mensen die niet in hun 

eentje lijden, maar in hun val ook hun kinderen meenemen.” - Columnist Erdal Balci in de 

Volkskrant van 28 januari 2019 

https://www.topics.nl/playlist/a-erdal-balci-b6a992/
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woningen beschikbaar komen voor circa 400 personen uit deze groep. Dat is een goede ontwikkeling, 

die de MDHG dan ook publiekelijk prees. 5 

 

 

5 Het Parool, 20 december 2019 https://www.parool.nl/amsterdam/tweehonderd-extra-woningen-

voor-economisch-daklozen~bcd87b8e 

 

“Laten we de schrikbarende groei in dak- en thuisloosheid zien voor wat het werkelijk is: 

de ergste, meest schrijnende uitwas van een falend woonbeleid. (…) Dakloosheid is een 

grove schending van het recht op huisvesting. Dit recht is meer dan alleen een dak boven 

je hoofd, maar is het recht op degelijke, betaalbare, zekere en passende huisvesting. Dit 

recht is vastgelegd in een lange lijst aan verdragen en wetten waaronder Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet. Woonbeleid kan 

simpelweg niet werkelijk rechtvaardig zijn als het dakloosheid niet aanpakt en 

terugdringt.” – Cody Hochstenbach, columnist bij RTL Z, 5 augustus 2019 

 

https://www.parool.nl/amsterdam/tweehonderd-extra-woningen-voor-economisch-daklozen~bcd87b8e
https://www.parool.nl/amsterdam/tweehonderd-extra-woningen-voor-economisch-daklozen~bcd87b8e
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Opinieartikel Het Parool, 25 augustus 2019 

  



   35 

 

  

Aankondigingsposter slaapactie, 10 juli 2019 

Gebrek aan nachtopvang 

Het gebrek aan nachtopvang is schrijnend. En dat terwijl de kwaliteit van de nachtopvang dat op 

zichzelf al is. In een rapport van Federatie Opvang (tegenwoordig Valente) van december 2019 wordt 

de nachtopvang omschreven als troosteloos, deprimerend, mensonwaardig en uitzichtloos. 6  En 

hoewel we andere vormen van opvang prefereren, is nachtopvang nog wel altijd een noodzakelijk 

kwaad, waarvoor het aanbod dan ook altijd afdoende moet zijn voor wie genoodzaakt is daar gebruik 

van te maken. 

Om het grote tekort aan nachtopvang onder de aandacht te brengen, organiseerde het Daklozen Aktie 

Kollektief (DAK) in samenwerking met de MDHG op 10 en 11 juli een slaapactie voor de Stopera. Dak- 

en thuislozen sliepen met spandoeken in tenten, matjes en dozen en er was gratis koffie, thee en soep 

en in de ochtend een ontbijt. In een vol podiumprogramma spraken zowel daklozen, activisten als 

politici, waaronder Don Ceder van de ChristenUnie en Dorrit de Jong van GroenLinks.  

Wethouder Simone Kukenheim van Zorg bezocht de slaapactie en ging in gesprek met de aanwezige 

demonstranten. 

 

 

 

6 https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/01/Rapportage-Staat-van-de-Nachtopvang-2019-4.pdf 

https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/01/Rapportage-Staat-van-de-Nachtopvang-2019-4.pdf
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Slaapactie voor de Stopera, georganiseerd door het DAK en de MDHG, 10 en 11 juli 2019 

 

Winteropvang 

Het grote gebrek aan reguliere opvang is eigenlijk alleen in de periode van 1 december tot 1 april geen 

probleem, dankzij de permanente winteropvang die dan actief is. Er gelden scherpe toegangscriteria, 

waarbij personen zonder binding met Amsterdam slechts maximaal 10 dagen worden opgevangen. 

Daardoor vangt de winteropvang in feite het gebrek aan reguliere nachtopvang op: nachtopvang die 

eigenlijk sowieso al beschikbaar zou moeten zijn. 

We waren dan ook geschokt bij het horen van de plannen rond de zogenaamde doorontwikkeling van 

de winteropvang. Een positief element is dat de geplande opvang vanaf 2020/2021 een 24 uursopvang 

zou worden, maar deze 104 plekken zijn alleen toegankelijk voor mensen met een zorgvraag. Feitelijk 

wordt de winteropvang daarmee afgeschaft, aangezien een kenmerk van de winteropvang nou juist is 

dat dit criterium niet geldt. 

Daarmee wordt volgens ons geen recht gedaan uit de tekst van het coalitieakkoord “De permanente 

winteropvang wordt gecontinueerd en doorontwikkeld. De opvang kent een intake, onderzoek, 

begeleiding en vervolgzorg.” 
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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. 

De communicatie over deze plannen richting de gemeenteraad waren op z’n zachtst gezegd cryptisch: 

geen van de gemeenteraadsleden die wij spraken -zowel binnen de coalitie als de oppositie- had in 

eerste instantie begrepen dat deze doorontwikkeling zou inhouden dat de winteropvang niet meer 

toegankelijk zou zijn voor mensen die zelfredzaam werden genoemd (en konden onze waarschuwing 

daarvoor in eerste instantie ook niet geloven). Pas bij navraag bij de wethouder in een 

commissievergadering werd dit voor hen duidelijk, waarna in de eerstvolgende raadsvergadering werd 

besloten de huidige winteropvang goed te evalueren voordat hierover een definitief besluit wordt 

genomen. 

We zien het als belangrijk punt voor 2020 om de winteropvang voor deze groep toegankelijk te 

houden. 

Bezoekersoverleggen winteropvang 

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 ongeveer eens per anderhalve 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. 

De bezoekersoverleggen hebben in de loop der jaren diverse kleine en een aantal grotere 

veranderingen bewerkstelligd. 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 eerdere bezoekersbijeenkomsten tot verandering van zowel 

catering- als bewakingsbedrijf hebben geleid. 

We merken duidelijk dat de locatie van de winteropvang cruciaal is voor de wijze waarop men over de 

kwaliteit denkt. Zo waren de klachten in 2019/2020 een stuk milder van aard dan in 2018/2019. In het 

eerste jaar moesten mensen hun slaapkamer delen met wel tien andere onbekenden in grote 

slaapzalen; in 2019/2020 was er meer ruimte voor kleinere units. 
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Bedden in de winteropvang 2018/2019 

 

Briefadressen 

De moeite die daklozen hebben om aan een briefadres te komen en de grote consequenties die dit 

voor hen heeft, is in 2019 met name door een uitzending van televisieprogramma De Monitor goed op 

de politieke agenda gekomen. 7 In de discussie die hierop in verschillende media werd gevoerd, werd 

de MDHG door onder andere RTL Nieuws geïnterviewd. 8 

Boetes voor buitenslapen 

De gedachte om buitenslapende daklozen geen boete te geven, schijnt nog steeds een heel 

ingewikkelde te zijn. Ondanks de herhaaldelijk uitgesproken wens van zowel de gemeenteraad als het 

college van B en W, gebeurt dit namelijk nog steeds. Politieke partij BIJ1 heeft de MDHG gevraagd naar 

mogelijke oplossingen hiervoor, die in een motie zijn verwoord. De motie werd in december 2019 

aangenomen. 9 

 

Kapstokoverleg 

Sinds 2016 organiseert de MDHG het zogenaamde Kapstokoverleg, waarbij dak- en thuislozen 

rechtstreeks signalen en casuïstiek kunnen delen met gemeenteraadsleden van alle partijen. In 2018 

is het -vooral vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, verdeling van portefeuilles etc- niet gelukt er 

één te organiseren, maar op 11 april 2019 kon het dan eindelijk een keer gebeuren met de nieuwe 

 

7  https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/als-je-niet-bent-ingeschreven-besta-je-feitelijk-niet-voor-de-

overheid-dan-ben-je-een-spookburger 
8  RTL Nieuws, 26 januari 2019 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4587881/daklozen-problemen-

briefadres-afwijzing 
9 Het Parool, 19 december 2019 https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-stopt-met-beboeten-op-straat-

slapende-daklozen~b3b149cf/ 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/als-je-niet-bent-ingeschreven-besta-je-feitelijk-niet-voor-de-overheid-dan-ben-je-een-spookburger
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/als-je-niet-bent-ingeschreven-besta-je-feitelijk-niet-voor-de-overheid-dan-ben-je-een-spookburger
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4587881/daklozen-problemen-briefadres-afwijzing
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4587881/daklozen-problemen-briefadres-afwijzing
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-stopt-met-beboeten-op-straat-slapende-daklozen~b3b149cf/
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-stopt-met-beboeten-op-straat-slapende-daklozen~b3b149cf/
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raadsleden. Dorrit de Jong van GroenLinks heeft het stokje van Femke Roosma overgenomen om met 

name de zaken binnen de Stopera geregeld te krijgen. 

 

 

Kapstokoverleg van 11 april 2019. 

 

Het was te merken dat een dergelijk overleg lange tijd niet had plaatsgevonden. Er was bij diverse 

daklozen een grote frustratie merkbaar over – wat wij in de Spuit 11 noemden – de crisis in de 

maatschappelijke opvang. Niet iedereen vond het nodig daarvoor verbloemende taal te gebruiken en 

enkele aanwezigen leken er vooral op uit om de orde te verstoren. Dit gold uiteraard niet voor alle 

aanwezigen: het overgrote merendeel van de aanwezigen wilde juist graag duidelijk maken wat er 

allemaal mis gaat en werd hierin helaas erg gehinderd door die enkelingen. Wat voor de vergaderorde 

niet meehielp, was de haperende geluidsinstallatie, de erg benauwde zaal en het feit dat door een 

uitgelopen commissievergadering de raadsleden na het begin van het overleg binnendruppelde. De 

lessen hieruit zijn meegenomen in de voorbereiding van het Kapstokoverleg begin 2020, dat gelukkig 

vele malen gestructureerder verliep. 

Desondanks heeft ook het Kapstokoverleg van 11 april nog wel het een en ander opgeleverd. Er is aan 

de nieuwe gemeenteraadsleden duidelijk gemaakt dat de urgentie in de maatschappelijke opvang 

hoog is en dat dit zeer veel met betrokkenen doet. Tevens kwam de kwaliteit van de winteropvang aan 

bod en de mythe van zelfredzaamheid. 

De Kapstokoverleggen hebben er de afgelopen jaren mede voor gezorgd dat politici van de 

verschillende politieke partijen de weg naar de MDHG gemakkelijker weten te vinden. We voeren met 

regelmaat één op één gesprekken met gemeenteraadsleden, die ons ook geregeld bellen voor meer 

informatie over agendapunten die in de raad behandeld worden. Daarnaast hebben we leden en 

medewerkers afgevaardigd bij een aantal bijeenkomsten rondom dakloosheid, die na de 
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bekendmaking van de cijfers van het CBS door een aantal politieke partijen werden georganiseerd. We 

gaan op alle bovenstaande verzoeken in principe in, onafhankelijk van de politieke kleur van een partij. 

Wethoudersbijeenkomsten 

Net als de Kapstokoverleggen, hadden de wethoudersoverleggen met dak- en thuislozen in 2018 last 

van de gemeenteraadsverkiezingen en de wisselingen van de wacht. Dit jaar is het echter weer gelukt 

dergelijke bijeenkomsten te organiseren met de wethouders Zorg, Werk, Inkomen en Participatie en 

Wonen. 

De wethoudersbijeenkomsten volgen hetzelfde stramien als de Kapstokoverleggen. De bijeenkomst 

wordt zo breed mogelijk binnen het daklozencircuit aangekondigd en de agenda staat bij voorbaat zo 

min mogelijk vast, zodat ook dak- en thuislozen “buiten de vergadercirkels” de mogelijkheid hebben 

om punten in te brengen. De bedoeling is om dak- en thuislozen de wethouders rechtstreeks signalen 

te laten geven en de emoties achter papieren dossiers tastbaar te maken. 

Bij de verschillende bijeenkomsten waren telkens ongeveer 40 tot 50 personen aanwezig, met een 

positieve uitschieter van circa 70 personen bij de bijeenkomst met wethouder Kukenheim. De 

bijeenkomst is bedoeld voor dak- en thuislozen, die dan ook veruit in de meerderheid zijn. Anderen 

zijn welkom als toehoorder, waar vooral ambtenaren en mensen uit de sector gebruik van maken. 

Bijeenkomst wethouder Kukenheim (Zorg) 

Op 3 oktober was de eerste wethoudersbijeenkomst, met Simone Kukenheim van Zorg. Het op het 

laatste moment uitgestelde tijdstip werd gecompenseerd met een warme maaltijd. Het werd een 

emotioneel debat, mede doordat de daklozen twee dagen eerder in een brief van het Leger des Heils 

te horen hadden gekregen dat er nieuw beleid ten aanzien van de nachtopvang in werking zou treden. 

Dit beleid houdt in dat er een maximale duur aan het gebruik van de nachtopvang gekoppeld wordt, 

waardoor veel daklozen onzeker waren over hun toekomstige overnachtingsmogelijkheden. Wat dit 

nieuwe beleid voor individuen zou betekenen was nog niet duidelijk en de wethouder was blijkbaar 

van tevoren niet op de hoogte gesteld dat deze brief was uitgedeeld, zodat zij de vele vragen hierover 

niet kon beantwoorden. 
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Bijeenkomst met wethouder Simone Kukenheim (Zorg), 3 oktober 2019. 

Andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren de lange wachtlijsten in de maatschappelijke 

opvang, het ontbreken van ondersteuning aan zogenaamde “zelfredzame daklozen” en housing first. 

Overige onderwerpen konden niet in de beschikbare tijd behandeld worden. 

De bijeenkomst met de wethouder was aanleiding voor het Parool om de volgende dag op de 

voorpagina een artikel te schrijven over de noden van daklozen in Amsterdam. 10 Naar aanleiding 

daarvan was er ’s avonds ook bij AT5 een item over dit onderwerp te zien. 11 Ook op Salto was een 

verslag van de bijeenkomst met de wethouder te zien, in een programma van RT-Dutch. 12 

Om de daklozenproblematiek aan te pakken, heeft de wethouder een taskforce opgericht waarin ook 

de MDHG een plek heeft. In het kader daarvan is op 26 augustus en 11 december met de wethouder 

gesproken. De gesprekken hebben een constructief karakter en we hebben de indruk dat de 

 

10  Voorpagina Het Parool, 4 oktober 2019 Amsterdam kan daklozen niet kwijt: 250 extra plekken nodig. 

https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-kan-daklozen-niet-kwijt-250-extra-plekken-

nodig~b53cba1d/?fbclid=IwAR224PdQMbs21kGWbm6nt5q2THjyP7wxIQD_AtJM3WeiZm-1J0JhLiS5Y4g  
11  AT5, 4 oktober 2019. Kwetsbare daklozen dreigen opvang na drie maanden te moeten verlaten. 

https://www.at5.nl/artikelen/197203/kwetsbare-daklozen-dreigen-opvang-na-drie-maanden-te-moeten-

verlaten?fbclid=IwAR3Bf8OE70fOQLsHRKEQd_QZCyUgets7BO3ZsO6pTIKCgyMLfBGC9RaJbhA 
12  https://www.salto.nl/programma/rt-

dutch/5dSUSLMEnu0wW8s0u4OqkE/?fbclid=IwAR1fl81_WSR2_IWmQgPZUVyZOcsh5JMRg82yrw6IgQJ_rccUox

RFxCJ5D44 

https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-kan-daklozen-niet-kwijt-250-extra-plekken-nodig~b53cba1d/?fbclid=IwAR224PdQMbs21kGWbm6nt5q2THjyP7wxIQD_AtJM3WeiZm-1J0JhLiS5Y4g
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-kan-daklozen-niet-kwijt-250-extra-plekken-nodig~b53cba1d/?fbclid=IwAR224PdQMbs21kGWbm6nt5q2THjyP7wxIQD_AtJM3WeiZm-1J0JhLiS5Y4g
https://www.at5.nl/artikelen/197203/kwetsbare-daklozen-dreigen-opvang-na-drie-maanden-te-moeten-verlaten?fbclid=IwAR3Bf8OE70fOQLsHRKEQd_QZCyUgets7BO3ZsO6pTIKCgyMLfBGC9RaJbhA
https://www.at5.nl/artikelen/197203/kwetsbare-daklozen-dreigen-opvang-na-drie-maanden-te-moeten-verlaten?fbclid=IwAR3Bf8OE70fOQLsHRKEQd_QZCyUgets7BO3ZsO6pTIKCgyMLfBGC9RaJbhA
https://www.salto.nl/programma/rt-dutch/5dSUSLMEnu0wW8s0u4OqkE/?fbclid=IwAR1fl81_WSR2_IWmQgPZUVyZOcsh5JMRg82yrw6IgQJ_rccUoxRFxCJ5D44
https://www.salto.nl/programma/rt-dutch/5dSUSLMEnu0wW8s0u4OqkE/?fbclid=IwAR1fl81_WSR2_IWmQgPZUVyZOcsh5JMRg82yrw6IgQJ_rccUoxRFxCJ5D44
https://www.salto.nl/programma/rt-dutch/5dSUSLMEnu0wW8s0u4OqkE/?fbclid=IwAR1fl81_WSR2_IWmQgPZUVyZOcsh5JMRg82yrw6IgQJ_rccUoxRFxCJ5D44
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wethouder werk wil maken van een aantal punten die te lang zijn blijven liggen, waaronder het 

dogmatisch kijken naar de vermeende zelfredzaamheid. 

 

 

Een van de MDHG-leden in gesprek met Laurens Ivens, tijdens de wethoudersbijeenkomst op 4 oktober 2019. 

 

Bijeenkomst wethouder Ivens (Wonen) 

Op 4 oktober was de wethouderbijeenkomst met wethouder Ivens van Wonen. Tijdens deze 

bijeenkomst werden zowel grotere als meer signalerende punten besproken. Er werd gesproken over 

woningbehoud, inkomensondersteuning, “economische daklozen” en leegstand, wat bij de 

aanwezigen veel leed veroorzaakt. Ook concrete punten als het rigoureus toepassen van het 

convenant Doorzon, huisuitzettingen na het overlijden van ouders en de problemen met 

omslagwoningen voor gezinnen met kinderen boven de 18 jaar kwamen ter sprake.  

Naar aanleiding van deze bijeenkomst volgde op 14 oktober nog een vervolgafspraak tussen de 

wethouder en de MDHG, waarin nader op de besproken punten werd ingegaan. 

 

Bijeenkomst wethouder Groot Wassink (Werk, Participatie en Inkomen) 

Op 18 oktober zou een bijeenkomst plaatsvinden met zowel wethouder Groot Wassink van WPI als 

wethouder Moorman van onder andere Armoede en Schuldhulpverlening. Omdat zij ook onderwijs in 

haar portefeuille heeft, werd zij die dag echter naar Den Haag geroepen voor een overleg over de 

situatie die op het HAGA Lyceum speelde, zodat alleen wethouder Groot Wassink aanwezig was. 
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Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren onder andere de kortingen die daklozen ontvangen op 

hun uitkering, de inzet van ervaringsdeskundigen bij de screeningsbalie bij de Jan van Galenstraat, het 

opstarten van een uitkering na detentie, het vreemdelingenbeleid, de “zelfredzaamheid” en werken 

met behoud van uitkering. 

Onderzoeken 

De MDHG is voor veel onderzoekers een vindplaats voor druggebruikers, dak- en thuislozen en 

expertise over de zorg. We krijgen dan ook veel aanvragen van onderzoekers voor gesprekken met 

medewerkers en leden, waartoe we – mits relevant – veelal bereid zijn. In 2019 waren verschillende 

onderzoekers onder andere geïnteresseerd in de wijze waarop cliëntondersteuning vormgegeven 

dient te worden, peer involvement in harm reduction, de werkzaamheden van het Drugspastoraat en 

de geschiedenis van de cliëntbeweging. 
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Demonstratie Den Haag 

Op 19 december was de MDHG aanwezig bij een demonstratie in Den Haag voor meer opvang en 

betaalbare woningen. De demonstratie was vlak voordat er over dit onderwerp in de Tweede Kamer 

werd gesproken. MDHG-directeur Dennis Lahey was een van de sprekers. Ook diverse kamerleden 

betraden het podium, evenals staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 

MDHG-directeur Dennis Lahey spreekt tijdens een demonstratie voor de Tweede Kamer, 19 december 2019 

 

Reguliere overleggen 

WPI 

De MDHG is een vaste deelnemer aan het overleg Cliëntenoverleg Bijzondere Doelgroepen van de 

dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI), dat 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.  

Daarnaast is er op verschillende niveaus direct contact met een flink aantal medewerkers van WPI. 

Met de manager bijzondere doelgroepen vindt op reguliere basis overleg en uitwisseling plaats. Dit is 

ook met het multidisciplinair team (MDT) briefadressen het geval. 
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De MDHG was op 4 juni tevens aanwezig bij een bijeenkomst van WPI over de mogelijkheid tot het 

openen van een loket bijzondere doelgroepen in Noord. 

GGD 

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. Op 17 juni was er tevens een kennismaking met de nieuwe eerste 

geneeskundige GGD Amsterdam. 

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.  
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Overige opmerkelijke (en niet elders in dit jaarverslag vermelde) overleggen en representaties 

• 21 januari Overleg met Stichting GOUD (Utrecht) en het Straatconsulaat (Den Haag) 

• 19 februari Maatschappelijk werkersoverleg bij AMOC 

• 26 maart Democratische participatie in Amsterdam (Pakhuis de Zwijger) 

• 4 april MA.AK 020 

• 17 april Werkconferentie Sociaal Werk in de grote stad (Hogeschool van Amsterdam) 

• 13 mei Workshop Human NYC tijdens het symposium Ending Homelessness (Hogeschool van 

Amsterdam)  

• 16 mei Gesprek met twee politiemedewerkers over het drugsbeleid 

• 14 juni Kennismaking Nieuwe coördinator screeningsbalie 

• 27 juni Deelname panel Van de straat in Pakhuis de Zwijger 

• 3 juli Gesprek met wethouder Rutger Groot Wassink (WPI) over briefadressen 

• 5 september Gesprek met handhaving over beboeten buitenslapers 

• 21 november  Locatiehoofdenoverleg De Regenboog Groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED’er Roland Gotjé en MDHG-medewerker Teake Damstra tijdens het debat Van de Straat in Pakhuis de Zwijger 
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Covers Spuit 11 uit 2019 

Spuit 11 

Naast de wintereditie 2018/2019 zijn er in 2019 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. We krijgen veel lof voor het tijdschrift: het is volgens velen “het 

enige echte vakblad in Amsterdam” op dit gebied. 

De edities verschenen in een oplage van 5.000 exemplaren, waarvan er circa 1.200 via de post worden 

verzonden. De overige exemplaren worden verspreid via distributiepunten waar de doelgroep vaak 

komt: inloophuizen, opvang etc. Het aantal distributiepunten voor de Spuit 11 is groot: circa 100 

instellingen, verspreid over de hele stad. 

In de Spuit 11 van zomer 2019 hadden we aandacht voor de problemen die dak- en thuislozen 

ondervinden na detentie, het rookbeleid van de Jellinek, de kwaliteit van de nachtopvang, het 

ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst van de Straatalliantie en de gevolgen van het 

drugsverbod voor de gebruiker. Verder aandacht voor Gerrie Gelmers, die anderhalf jaar werd verteld 

op een wachtlijst te staan waar hij helemaal niet op stond en een interview met Adelheid Roosen naar 

aanleiding van haar theaterstuk Thuislozen. 

De Spuit 11 van winter 2019/2020 had de verontrustende kop “Crisis aan de onderkant van 

Amsterdam” en bevatte onder andere het gelijknamige artikel dat ook in dit jaarverslag is opgenomen. 

Het redactioneel ging over het Amsterdamse Programma Drugs (zie ook hoofdstuk 4). Verder een 

interview met de nieuwe medewerker Ervaringsdeskundigheid en Outreachend werk Jovanka de Boer, 

het verhaal van John Tongo, die al bijna 20 jaar zonder papieren in Nederland verblijft, en een 

onderzoeksverhaal naar GHB-gebruikers die geweigerd worden bij de opvang. Een van onze leden 
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schreef een dagboekverslag over de nachtopvang en ook het verhaal van Mez werd opgetekend, voor 

wie na detentie niets was geregeld. 

 

Facebook en website 

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. 

Onze website is aan de Facebookpagina gekoppeld, zodat nieuwe berichten ook direct op de site 

verschijnen. 

 

 

Daklozendag 2019 

Daklozendag 

Dit jaar vierden we de twaalfde Daklozendag. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waar dak- en 

thuislozen elkaar op feestelijke wijze kunnen ontmoeten. De Daklozendag is een 

samenwerkingsproject met de Protestantse Diaconie Amsterdam en Bureau straatjurist. Het thema 

was ‘Kom in beweging’. Rond dit thema gingen we aan de slag met kunst, sport, spel en gesprek. 

Tijdens het opbouwen van het terrein regende het, maar zodra de kramen klaarstonden en de 

bezoekers naar binnen stroomden brak de zon door en bleef het de rest van de middag droog. Dit jaar 

hadden we een record aan kramen en organisaties: Drugspastoraat, de cliëntenraad en het 

maatjesproject van het Leger Des Heils, de Regenbooggroep, Volksbond, Streetcornerwork, De 
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Participatieraad, Z! Krant, Mainline, Stichting Exodus, Choices Center, Herstelbureau en de 

Cliëntenraad van HVO. 

Bij de ingang van de Hoftuin stonden de blazers van Stichting Accu de mensen naar binnen te lokken 

om vervolgens zelf ook naar het podium te bewegen waar ze het startsein gaven van de dag. Op het 

podium werd er muziek gemaakt, gezongen en poëzie voorgedragen. De bands van HVO, waaronder 

SpaceLightning traden op en de Straatklinkers zongen met veel enthousiasme. Tijdens het open 

podium mochten ook anderen de microfoon gebruiken en daar werd dan ook dankbaar gebruik van 

gemaakt. Ook waren er dit jaar op het podium twee muzikale dans acts van o.a. theatergroep Kostelijk, 

zodat de bezoekers met de voetjes van de vloer konden gaan.  

Er werden bootcamps, andere sportactiviteiten en kleine wedstrijdjes georganiseerd door stichting Life 

Goals. Er waren schmink-vrouwen, een pedicure, twee masseurs en een kraam van het 

Straatpastoraat. 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. Dit jaar konden mensen ook terecht bij de tandartsbus en de zorgbus van de Dokters van de 

Wereld. 

In de kas werd een debat over de kwaliteit van de nachtopvang gehouden, met verschillende mensen 

die daar gebruik van maken, belangenbehartigers, Harry Doef van het Leger des Heils, Don Ceder van 

de ChristenUnie en Femke Roosma van GroenLinks. 

De dag was goed bezocht, de sfeer was super en iedereen had het naar zijn/haar zin. Uit de vele 

positieve reacties van zowel de bezoekers en de organisaties blijkt hoe belangrijk deze dag is voor de 

dak- en thuislozen in Amsterdam. De Daklozendag is een bekend festival waar iedereen enorm van 

geniet.  

 

Debat tijdens Daklozendag 2019 met Don Ceder (ChristenUnie) en Femke Roosma (GroenLinks) 
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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) drugsbeleid aandachtig en kritisch volgen en zal het haar visie 

daarop duidelijk blijven maken. 

Het was in 2019 honderd jaar geleden dat de Opiumwet in werking trad. Het daaruit voortvloeiende, 

desastreuze beleid waarbij de utopie van “een drugsvrije wereld” wordt nagejaagd heeft grote 

negatieve gevolgen voor zowel gebruikers als samenleving. Er was dan ook veel aandacht in de media 

voor dit jubileum. In De Groene Amsterdammer werden zowel MDHG-oprichter August de Loor, 

MDHG-directeur Dennis Lahey als MDHG- (bestuurs-) lid Eva Timisela uitgebreid geïnterviewd in het 

zes pagina’s tellend artikel “We hebben de gezondste gebruikers ter wereld”. 13  

In veel artikelen rond dit onderwerp werd duidelijk dat vervolging van gebruikers en de jacht op 

productie en handel niet leidt tot de gewenste resultaten. BBC Schotland interviewde de MDHG dit 

jaar voor een reportage over alternatieven voor de heroïneoorlog die daar gevoerd wordt en waar de 

situatie nog verdacht veel lijkt op wat men wel “de Amsterdamse heroïne-epidemie van de jaren ‘80” 

noemde. 14 

 

 

13 ‘We hebben de gezondste gebruikers ter wereld’ De Groene Amsterdammer, Joeri Boom 6 november 2019. 

https://www.groene.nl/artikel/we-hebben-de-gezondste-gebruikers-ter-

wereld?fbclid=IwAR3vBCzSgjrmQfZx_ULzpSaOkKR4h84VkOV8-ysp1ngXonh0VUHdU8ss1xA 
14 Reportage met de MDHG op BBC Schotland: https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m0003k9q/eorpa-

series-26-episode-15 

https://www.groene.nl/artikel/we-hebben-de-gezondste-gebruikers-ter-wereld?fbclid=IwAR3vBCzSgjrmQfZx_ULzpSaOkKR4h84VkOV8-ysp1ngXonh0VUHdU8ss1xA
https://www.groene.nl/artikel/we-hebben-de-gezondste-gebruikers-ter-wereld?fbclid=IwAR3vBCzSgjrmQfZx_ULzpSaOkKR4h84VkOV8-ysp1ngXonh0VUHdU8ss1xA
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m0003k9q/eorpa-series-26-episode-15
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m0003k9q/eorpa-series-26-episode-15
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Screenshot van Chahid Aaddi, geïnterviewd door BBC Schotland over het Nederlands drugsbeleid. 

 

De MDHG was verheugd met de drugsparagraaf in het Amsterdamse coalitieakkoord, waarin 

decriminalisering duidelijk als mogelijkheid werd vermeld. Dit optimisme vervloog dit jaar nadat 

burgemeester Halsema een rapport bij had besteld Pieter Tops (onderzoeker van de Politieacademie) 

en Jan Tromp (journalist), wat duidelijk bedoeld was de publieke opinie richting nog meer repressie te 

beïnvloeden. Het rapport De achterkant van Amsterdam schetst een beeld waarin de onderwereld in 

de stad de dienst uitmaakt, miljoenen worden verdiend door naïef “soft” beleid en de apocalyps nabij 

is. Het rapport is door vele deskundigen zwaar bekritiseerd: cijfers klopten niet of waren natte vingers 

in de lucht; vermelde verbanden konden eigenlijk niet worden gelegd en analyses lieten belangrijke 

elementen buitenwege. We verwijzen voor grondigere analyses van het rapport naar Follow the 

Money en de site van Adviesburo Drugs 15, hoewel er veel meer analyses beschikbaar zijn die het 

rapport fundamenteel kraken. In de discussie die daarop volgde reageerde de MDHG onder andere 

met een ingezonden brief in Het Parool 16. 

Helaas was het kwaad daarmee al geschied. Wederom werd er een beeld geschetst waarbij de oorzaak 

van het kwaad (de repressie) opnieuw als oplossing werd gepresenteerd. En hoewel vele feiten in het 

rapport duidelijk weerlegd zijn en in sommige gevallen zelfs door de onderzoekers zelf zijn 

gecorrigeerd, blijven ze sindsdien in de media herhaald worden en is de publieke opinie weer deels 

verschoven richting intensivering van de heilloze weg van repressie. 

Wanneer dit daadwerkelijk de bedoeling van het Amsterdamse college van Burgemeester en 

Wethouders is geweest – en daar lijkt het gezien uitspraken van de burgemeester wel op 17 -, dan 

begeeft de stad zich op uitermate glad ijs. De MDHG is voorstander van een goed debat over 

drugsbeleid op basis van feiten, maar keer op keer blijkt de politiek dat tegen te werken. In 2017 

beschaamde het ministerie van Veiligheid en Justitie het publieke vertrouwen al doordat aan het licht 

kwam hoezeer drugsonderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum 

(WODC) werden aangepast om politiek wenselijke uitkomsten te garanderen: twee jaar later is het 

blijkbaar ook in Amsterdam gewoon om een rapport met een gewenste uitkomsten te bestellen om 

een politieke agenda te realiseren. 

Het in het collegeakoord aangekondigde Amsterdams Programma Drugs is dan ook meer van 

hetzelfde. Zowel in De Weerbare Stad als Weerbare mensen, weerbare wijken (twee onderdelen van 

het programma over respectievelijk “economische en financiële ondermijning” en “de sociale 

ontwrichting door drugshandel van buurten en (kwetsbare jonge) mensen”) voert repressie de 

 

15 https://www.ftm.nl/artikelen/zoeken-met-een-lampje-naar-bronnen-en-feiten-in-ondermijningsrapport en 

www.augustdeloor.nl 
16 Het Parool, 10 september 2019 
17 In het Parool van 25 december 2019 antwoordt burgemeester Halsema op een vraag over “haar hoogste 

prioriteit” de strijd tegen drugs: “Deze prioriteit stond niet in het collegeakkoord, daarom heb ik het met een 

kunstgreep, door een rapport van Jan Tromp en Pieter Tops, op de agenda gezet.” 

https://www.parool.nl/ps/femke-halsema-amsterdam-heeft-een-ordinairder-imago-dan-het-

verdient~bcfe4821/  

https://www.ftm.nl/artikelen/zoeken-met-een-lampje-naar-bronnen-en-feiten-in-ondermijningsrapport
http://www.augustdeloor.nl/
https://www.parool.nl/ps/femke-halsema-amsterdam-heeft-een-ordinairder-imago-dan-het-verdient~bcfe4821/
https://www.parool.nl/ps/femke-halsema-amsterdam-heeft-een-ordinairder-imago-dan-het-verdient~bcfe4821/
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boventoon. Het Gezondheidspreventief drugsbeleid tenslotte is oude wijn in nieuwe zakken, met een 

enkel nietszeggend proefprojectje dat ook al geen grote vooruitgang is. 

 

 

Stripje uit Spuit 11, winter 2019/2020 

 

De MDHG verwijt zichzelf het drugsbeleid in haar meest recente geschiedenis te lang overgelaten te 

hebben aan overheden, de diensten die belast zijn met de bestrijding van criminaliteit en de 

verslavingsinstellingen. Dit is voor een groot deel te wijten aan de verbreding van de doelgroep van de 

MDHG, maar ontslaat ons niet van de plicht input te leveren voor het drugsbeleid en initiatieven te 

ondernemen om het drugsbeleid te veranderen.  

Civil Society 

De MDHG is dan ook blij met het gezamenlijke initiatief met Correlation van de Regenboog Groep en 

het Trimbos Instituut om te komen tot een civil society, waarbij rijksambtenaren van VWS (alsook 

Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken) op regelmatige basis in gesprek gaan met partijen uit het 

veld. In 2018 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden; in 2019 is dit gecontinueerd. Tot spijt van 

de MDHG zijn tot op heden echter vrijwel alleen internationale onderwerpen met betrekking tot harm 

reduction projecten ter sprake gekomen. Dat vinden wij belangrijk, maar we menen dat er tevens een 

noodzaak is om nationale onderwerpen te bespreken. Vandaar dat wij met VWS en de andere partijen 

in gesprek zijn om tot twee soorten overleggen te komen: één internationaal georiënteerd overleg en 

één georiënteerd op nationale aangelegenheden. 

HERA project 

In de omgang van steden met druggebruikers is het van belang te leren van andere steden. De MDHG 

participeert om die reden -net als het Amsterdams Museum- als partner van prof. dr. Gemma Blok van 

de Open Universiteit 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 met Duitse, 

Deense, Franse, Zwitserse, Zweedse en Nederlandse onderzoekers, worden Europese steden met 
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elkaar vergeleken in hun omgang met druggebruikers en worden best practices met elkaar vergeleken. 

Van 11 tot en met 13 juli woonde de MDHG voor dit project een driedaagse werksessie bij in Berlijn. 

Inzet van de MDHG is antwoorden te krijgen over welke gedoogconstructies steden hanteren en 

waarom deze al dan niet werken. Zolang de illegaliteit van bepaalde middelen nog een feit is en de 

utopie van een drugvrije wereld niet gerealiseerd, hebben overheden per definitie met 

gedoogconstructies te maken, al was het maar omdat de inzet van middelen hoe dan ook beperkt is. 

Het is de wens van de MDHG om dergelijke constructies minder afhankelijk van willekeur te laten zijn 

en te kijken hoe daarover afspraken te maken zijn met overheidsinstanties. We zijn van mening dat 

regulering op dat vlak binnen de huidige wetgeving mogelijk en wenselijk is. 

Solidify Final Conference 

De MDHG houdt zich ook internationaal bezig met de ontwikkelingen op het gebied van 

gebruikersruimtes, waar veel stappen voorwaarts worden gezet. In december was de MDHG aanwezig 

tijdens de conferentie ter afsluiting van het SOLIDIFY project in Lissabon, Portugal. (Zie kader.) 

 

 

Leonie Brendel houdt een presentatie over de MDHG tijdens de Solidify Final Conference in Lissabon. 
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SOLIDIFY FINAL CONFERENCE 

Op 5 en 6 december 2019 was de MDHG aanwezig op de conferentie ter afsluiting van het SOLIDIFY project 

in Lissabon, Portugal. Het Solidify project – georganiseerd door o.a. EFUS en het EMCDDA – is een twee jaar 

durend project gefocust op een Europees partnerschap voor drugsbeleid gericht op Harm Reduction en 

ondersteunt het ontwikkelen en door ontwikkelen van gebruikersruimtes in heel Europa. Verschillende 

Europese steden hebben m.b.v. het project verdere stappen kunnen zetten in het ontwikkelen van 

gebruikersfaciliteiten. Zo heeft Lissabon stappen gezet in het opzetten van twee gebruikersruimtes die nu 

worden gebouwd, heeft Barcelona sinds vorig jaar zijn eerste gebruikersruimte, is de gebruikersruimte in 

Zwitserland onderdeel van de opleiding van de politie en doet Ierland informatie op om de politiek mee te 

krijgen in het opzetten van de gebruikersruimte.  

De conferentie liet de knelpunten en ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar zien. Tijdens de conferentie 

is gesproken over de samenwerking met politie, laagdrempelige kwaliteitscontrole van drugs, betrokkenheid 

van gemeentes bij gebruikersruimtes en de manier van evalueren en communiceren. De MDHG heeft 

gesproken over het belang van belangenverenigingen voor druggebruikers en de integratie en acceptatie van 

gebruikersruimtes in Amsterdam. Tijdens het congres zijn drie prioriteiten geconcludeerd: 

• Drugsbeleid moet pragmatisch zijn met de focus op gezondheid, veiligheid en welzijn van individuen, 
gemeenschappen en de samenleving. Rekening houdend met behoeften op specifieke plekken.  

• Gebruikersruimtes zijn efficiënte faciliteiten om de volksgezondheid en veiligheid te verbeteren. Ze 
helpen druggerelateerde sterfgevallen te voorkomen, risico’s van infectieziektes te verminderen en 
zijn een effectief middel om een zeer gemarginaliseerde groep te bereiken. 

• Lokale autoriteiten spelen een sleutelrol bij het (door)ontwikkelen van gebruikersruimtes als het 
gaat om acceptatie door de lokale gemeenschap. Samen met maatschappelijke organisaties, 
gebruikers, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen ze hun inspanningen versterken en de 
impact vergroten.  

Ruth Dreifuss, voormalig president van Zwitserland en voorzitter van de Global Commission on Drug Policy, 

riep de deelnemers van het congres op om zich verder in te zetten tegen de wereldwijde pushback tegen het 

progressieve drugsbeleid. “My experience has led me to believe that cities are the level where reforms are 

required and can take place, beyond national legislation. This is where professionals from health service 

providers, law enforcement and policymakers are working together on the ground. We should not wait for a 

technical organisation with a limited mandate to tell us what to do in order to save lives and ensure the safety 

of our citizens”.  

Nuno Veludo, adviseur voor volksgezondheid van de gemeenteraad van Lissabon benadrukte de link tussen 

schadebeperking, drugsbeleid en democratie: “We must reinforce our measures to 

support drug users and other vulnerable groups and empower them to participate actively in local 

democracy and public deliberation - all citizens have an equally important place in the public 

sphere.” 

Opvallend is dat veel Europese steden weinig faciliteiten hebben voor gebruikers (in Parijs is er maar één 

gebruikersruimte voor 600 man), zij veel overlast ervaren als het gaat om bijvoorbeeld drugsafval op straat 

en toch weinig steun vanuit de gemeenschap krijgen. Waar zorg en drugsbeleid in Nederland redelijk samen 

gaan is dit in andere landen extreem gescheiden. Er zijn weinig opvangplekken waar gebruik getolereerd 

wordt. En de grootste hamvraag bij alle gebruikersruimtes: wat is de consequentie als we dealen in de 

gebruikersruimte tolereren? 

Tijdens de conferentie werd duidelijk dat nog veel stappen gezet dienen te worden als het gaat om ons 

Europees Drugsbeleid. Ondanks dat het project in maart 2020 stopt heeft de vice-burgermeester van 

Strasbourg de participanten uitgenodigd voor een vervolgevenement in april 2021 met steun van het 

Europees Parlement.  
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De MDHG voor druggebruikers 

Dergelijke onderwerpen zijn in toenemende mate van belang voor de MDHG: de vereniging wil zich 

tenslotte – na de realisatie van voldoende hoogwaardige cliëntondersteuning voor alle Amsterdamse 

dak- en thuislozen binnen de Straatalliantie – meer en meer gaan richten op de belangen van de 

druggebruikers. 

Een dergelijke focus brengt nieuwe vragen met zich mee, zoals wie dan precies onder druggebruikers 

verstaan moeten worden, voor welke druggebruikers we toegankelijk willen zijn, wat de vereniging 

precies doet voor de leden en welke diensten we aan willen bieden. 

Dit proces willen we afgerond hebben voor de Straatalliantie haar definitieve vorm krijgt. De discussie 

loopt al enige tijd en heeft reeds tot meerdere (afstudeer-) onderzoeken geleid. Dit jaar heeft Quinta 

Betz een kwalitatief afstudeeronderzoek gedaan naar de behoeften van onze druggebruikende leden, 

wat begin 2020 tot een waardevol document hierover heeft geleid. Daarnaast zijn er op 29 april en 19 

november speciale themamiddagen voor onze leden over dit onderwerp georganiseerd. Het 

onderwerp is bovendien veelvuldig besproken tijdens bestuursvergaderingen. Het is de bedoeling om 

in 2020 met een duidelijk toekomstdocument over dit onderwerp te komen. 

Voorlichtingen en colleges 

De MDHG biedt ook een circa anderhalf uur 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. Na afloop van deze colleges brengen de studenten een bezoek aan de MDHG, waar 

zij in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen die openhartig over hun leven en gebruik vertellen. 

Dergelijke voorlichtingen geven we ook 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 hoog gewaardeerd. In 

2019 ontvingen we onder andere delegaties uit Noorwegen, Italië en Japan. Voor de stagiaires van de 

Regenboog Groep hebben we op 10 en 13 december een verzorgd.  

Mitsuho Ikeda, 

professor en deputy 

director aan de Osaka 

University uit zijn 

enthousiasme op 

Facebook over zijn 

bezoek met hoogleraar 

Sookja Suh van Niigata 

College of Nursing aan 

“de oudste junkenbond 

ter wereld”: MDHG. 
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Op 30 april organiseerde Huis de Pinto een geschiedenisavond met de titel “Drugs op straat, toen en 

nu.” De twee lezingen (over toen en nu) werden beide door MDHG-medewerkers verzorgd: onze 

eerste werknemer in dienst Gert Thesing over het verleden; onze huidige medewerker Leonie Brendel 

over het nu. 

Ons bestuurslid Edo Paardekoper Overman en ED’er Sikko Riedstra namen op 9 mei deel aan een TedX 

Salon in Ru Paré (Overtoomse Veld). Hoewel Sikko ook over zijn gebruikerservaringen heeft verteld, 

stond deze bijeenkomst echter meer in het teken van dakloosheid. 

International Drug Users Remembrance Day 

Op vrijdag 19 juli hebben we bij en in samenwerking met het 

Drugspastoraat wederom in de Crypte 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. Het 

thema dit jaar was: “Zo mooi als het was”. 

David Chassé en Maarten Loonen speelden gezamenlijk 

trompet en saxofoon en zongen, spontaan bijgevallen door 

dokter Co van Melle op piano. De Straatklinkers verzorgden hun 

optreden vanaf het balkon van de zaal. De keynote-speech 

werd verzorgd door Hans Plomp, schrijver, dichter, Ruigoord-

icoon en auteur van onder andere “Het Amsterdamse 

dodenboekje” en “Uit je bol.” Naar aanleiding hiervan werd hij 

de avond ervoor geïnterviewd in Met het oog op morgen op 

NPO Radio 1. 18 

Z!, de Amsterdamse straatkrant, besteedde in de editie van 12 

juli aandacht aan Remembrance Day. Omdat het sowieso een 

themanummer over drugs was, was er ook een  groot interview met MDHG-directeur Dennis Lahey 

opgenomen. 

Het meest indrukwekkend van Remembrance Day zijn de spontane verhalen, gedichten en 

zangoptredens die bezoekers geven. De mogelijkheid om op deze wijze overledenen te herdenken 

voldoet aan een sterk gevoelde behoefte bij de aanwezigen. 

International Drug Users Remembrance Day wordt in diverse steden in de gehele wereld 

georganiseerd en trekt in Amsterdam jaarlijks een groep van circa 30 tot 40 belangstellenden. 

 

18  NPO Radio 1, Met het oog op morgen, 18 juli 2019. https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-

morgen/onderwerpen/508071-hans-plomp-over-herdenking-drugsslachtoffers 

Aankondigingsposter International Drug Users 

Remembrance Day 2019 

https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/508071-hans-plomp-over-herdenking-drugsslachtoffers
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/508071-hans-plomp-over-herdenking-drugsslachtoffers


   57 

 

 

International Drug Users Remembrance Day 2019 

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 en worden we regelmatig geïnterviewd 

door onderzoekers naar dit onderwerp. Zo ontvingen we de Amsterikaanse schrijfster Tessie Castillo 

voor haar boek over dit onderwerp. 

GHB 

Naar aanleiding van berichten over weigering van daklozen in de nachtopvang vanwege GHB-

afhankelijkheid, heeft de MDHG onderzoek naar deze problematiek gedaan. We hebben 

geconstateerd dat dit probleem zich nog niet in Amsterdam heeft voorgedaan, maar constateerden 

wel dat de kennis en bereidheid om mensen met deze problemen te helpen sterk verschilt per regio 

en instelling. In de Spuit 11 hebben we een artikel aan dit probleem gewijd, waarin we pleitten voor 

meer kennisuitwisseling tussen regio’s hierover.  

Nationale en internationale lobby 

De lobby van de MDHG voor een beter nationaal en internationaal drugsbeleid verloopt grotendeels 

via Stichting Drugsbeleid (SDB), waarin de directeur van de MDHG een adviesfunctie heeft en in die 

hoedanigheid met het bestuur van SDB mee vergadert. Stichting Drugsbeleid ontving in 2019 de Koos 

Zwart Award. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) reikt deze prijs elk jaar uit aan een 
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persoon of organisatie die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis. 
19 

Andere organisaties 

De MDHG stelt haar kantoor beschikbaar voor (vergaderingen van) ideële organisaties wiens 

doelstellingen overeen komen met die van de MDHG, zoals 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). 

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 doen. 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 gewaardeerd, zo blijven we  merken aan reacties. De berichten van MAP-NL kunnen direct, 

of verzameld tot zogenaamde MAP NL-Digests worden ontvangen. In 2019 zijn 96 Digest-mailtjes 

verstuurd aan abonnees, met daarin 723 artikelen. 

Justice for Johan 

De MDHG ondersteunde de actie “Justice for Johan”, die tot doel had de in Thailand gevangen 

Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven een eerlijk proces in Nederland te laten krijgen. Dat 

we alle gelijk hadden in dit besluit, bleek in 2019 onder andere uit het rapport van de Nationale 

Ombudsman over zijn zaak. Op aandringen van de Tweede Kamer is de minister van Veiligheid en 

Justitie naar Thailand afgereisd om over zijn mogelijke uitlevering te onderhandelen, wat in 2020 

eindelijk heeft geleid tot zijn terugkeer in Nederland. Zijn vrouw Tukta zit helaas nog wel in “de hel van 

Bangkok”, zoals de gevangenis daar wordt genoemd. 

  

 

19 https://www.platformcannabis.nl/nieuws-overzicht/585-stichting-drugsbeleid-wint-koos-zwart-award.html  

https://www.platformcannabis.nl/nieuws-overzicht/585-stichting-drugsbeleid-wint-koos-zwart-award.html


   59 

 

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. 

Het aantal kaarten dat we sturen is het afgelopen jaar flink toegenomen. Gedetineerden zijn over het 

algemeen zeer blij dat er nog iemand aan hen denkt: menig celwand is gedecoreerd met onze kaarten. 

Via basemail versturen we ook verjaardags- en beterschapskaartjes 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 Pascha aan onze panelen hangen, die we voor de gelegenheid ook 

interviewden voor de Spuit 11. 

 

Pascha voor onze panelen met zijn werk. 

HvO voetbaltoernooi 

Op 26 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. 



   60 

 

 

Het MDHG-team tijdens het HvO Querido Football Tournament. 

Sinterklaas 

Op 5 december bezocht Sinterklaas de MDHG en had hij voor de bezoekers een klein presentje 

meegenomen. Er was geen enkele discussie rondom zijn komst.  
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6. Financiën 

Naast dit inhoudelijke jaarverslag is er over 2019 ook een financieel jaarverslag opgemaakt door 

Cooster Accountants. Hierin is gedetailleerder te lezen hoe de vereniging zich in 2019 financieel heeft 

ontwikkeld. 

We hebben dit jaar een negatief resultaat geboekt van € 1.146,-. De voornaamste reden is dat de 

organisatie- en activiteitenkosten de begroting ruim hebben overschreden. Dit is direct toe te schrijven 

aan de groei van de organisatie en de toegenomen activiteiten: de activiteiten op zichzelf zijn met 

zuinig budget uitgevoerd. 

Het negatieve resultaat is relatief gunstig uitgevallen door een wisseling in het personeel gedurende 

het jaar, waardoor de loonkosten lager zijn uitgevallen. Het uiteindelijke verlies hebben we kunnen 

opvangen met eigen vermogen, dankzij een solide financieel beleid gedurende de afgelopen jaren. 

De structurele financiering van de vereniging is om bovenstaande redenen wel reden tot zorg. 
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Jonas Daniël Meijerplein 30 

1011 RH Amsterdam 

Tel.: 020 - 6244775 

E-mail: info@mdhg.nl 

Website: www.mdhg.nl 

Facebook: facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg 

Kamer van Koophandel: 40530840 
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