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“In Amsterdam, waar het aantal drugsverslaafden het
grootst was, ontstond op 2 mei 1977 de Medischsociale 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 2019 en het beleidsplan 2021. 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
Er zal waarschijnlijk in de hele wereld geen jaarverslag over 2020 verschijnen, waarin niet wordt
opgemerkt dat het een gek jaar was. Corona trof alles en iedereen, dus ook de MDHG en de leden voor
wie wij bestaan.
De lockdown en de oproep thuis te blijven, was voor velen uit onze dakloze achterban nogmaals een
bevestiging dat zij naast de maatschappij staan. Er was immers geen huis om thuis te blijven. Dat gevoel
werd niet bepaald beter nadat de premier in een speciale televisietoespraak de ernst van de pandemie
verduidelijkte: terwijl duidelijk werd gemaakt dat je op straat zomaar besmet kon raken, maakten de
eerste beleidsmaatregelen bescherming zoeken alleen maar moeilijker. Plekken als de bibliotheek en
rustige cafés werden gesloten, terwijl de winteropvang aankondigde mensen te zullen weigeren. Zelfs
in parken werden mensen weggestuurd, de daklozen het gevoel gevend dat zij de besmettelijke ziekte
zelf waren.
Het was voor de MDHG direct duidelijk dat wij er juist in dergelijke tijden voor onze mensen moeten
zijn. Het on hold zetten van de samenleving, betekent voor hen immers veelal een voortgang van de
achteruitgang. Daarom was de behoefte aan laagdrempelige ondersteuning waar mensen snel met
hun problemen geholpen worden groot, zodat deze niet verder groeien. Naast de hectiek die het
afgelopen jaar met zich meebracht, ben ik dan ook bovenal trots hoe onze medewerkers, vrijwilligers
en leden hun rol het afgelopen jaar hebben gepakt. Niet door slechts even wat te doen, een werkwijze
aan te passen of op een bepaald punt uiterst principieel te blijven hameren, maar door in de volle
breedte te kijken wat nodig is en dat zoveel mogelijk te doen.
De lockdown legde helaas ook veel zwakke punten in de samenleving bloot. De crisis aan de onderkant
van Amsterdam, zoals wij dat eind 2019 al noemden, zorgde dat de klappen hard aankomen. Riepen
wij toen al dat wachtlijsten onacceptabel lang waren en een veel te groot deel helemaal geen
ondersteuning ontving: door de coronamaatregelen zal dat aantal alleen maar oplopen. We vinden het
belangrijk dat juist deze mensen niet gehinderd worden door bureaucratische belemmeringen en er
oplossingen gevonden worden voor de problemen waar zij mee kampen. De toeslagenaffaire legde in
2020 immers ook voor heel Nederland bloot tot wat voor verschikkingen dat kan leiden.
Daarnaast maakten we ons al zorgen over de eenzaamheid onder veel van onze leden, die door de
maatregelen alleen maar toe nam. De noodzaak om van de MDHG -naast de Straatalliantie- weer een
echte huiskamer voor druggebruikers te maken, wordt alleen maar groter.
Terwijl 2021 reeds enkele maanden bezig is, gloort de hoop dat we de coronapandemie over een tijdje
weer achter ons kunnen laten. Maar het is duidelijk dat de gevolgen van deze crisis nog wel enige tijd
door zullen etteren.
Zoals veel leden dat wel vaker met een crisis hebben ervaren.
Namens de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG,
Dennis Lahey,
Directeur
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Leeswijzer
Na in het eerste hoofdstuk aandacht besteed te hebben aan de organisatie van de MDHG (de
Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de staf, vrijwilligers, stagiaires, het
ervaringsdeskundigencollectief en de overige vrijwilligers), is dit jaarverslag ingedeeld volgens de drie
doelstellingen van de vereniging: individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging en
drugs uit het strafrecht.
In hoofdstuk 2 staan we stil bij onze werkwijze (2.1), die met de uitbraak van corona aangepast diende
te worden (2.2). In paragraaf 2.3 gaan we in op de bezoekersaantallen en de soorten
ondersteuningsvragen, alsook de rol van het outreachend werk hierin. Omdat we steeds nauwer
samenwerken met onze partners in de Straatalliantie, verhalen we in paragraaf 2.4 over hoe deze
samenwerking het afgelopen jaar weer meer vorm heeft gekregen.
Qua collectieve belangenbehartiging waren de gevolgen van de coronamaatregelen een belangrijk
aandachtspunt. In paragraaf 3.5 geven we weer waarvoor we ons hebben ingezet, geïllustreerd met
een artikel uit Spuit 11 en de signaleringen die we tijdens “de eerste golf” hebben verstuurd (bijlagen).
Dit zijn echter niet de enige onderwerpen die we hebben aangekaart. In paragraaf 3.2 staan we stil bij
een aantal onderwerpen waar we in 2020 – naast corona – veel aandacht aan hebben besteed: de
winteropvang, het gebrek aan nachtopvang, de kostendelersnorm, de hoogte van daklozenuitkeringen
en de tekorten in de maatschappelijke opvang. In 3.3 staan we stil bij enkele activiteiten die we nog
voor de lockdown konden organiseren, waaronder een Kapstokoverleg met gemeenteraadsleden. In
3.4 besteden we aandacht aan de media van de MDHG.
In hoofdstuk 4 gaan we in op onderwerpen en activiteiten die specifiek met drugs te maken hebben,
zoals de signaleringen met betrekking tot harm reduction-faciliteiten, de start van een civil society
drugs, onze deelname aan internationale projecten en overleggen over druggerelateerde
onderwerpen binnen Amsterdamse instellingen. Gelukkig konden we onze jaarlijkse herdenking
tijdens Drug Users Remembrance Day binnen de coronarichtlijnen door laten gaan.
In hoofdstuk 5 zijn nog enkele activiteiten genoemd die we niet binnen deze indeling kwijt konden, en
hoofdstuk 6 werpt een blik op de financiële situatie van de vereniging.

6

1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2020
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. Het is de laatste jaren gebruikelijk twee keer per
jaar een Algemene Ledenvergadering te houden.
De geplande ALV van 14 mei werd vanwege de coronamaatregelen echter geannuleerd. De ALV van
15 oktober ging wel door en werd online georganiseerd. (“De grootste innovatie van onze
ledenvergadering sinds de notulist ergens rond 1978 een typemachine had meegenomen.”) Tot onze
vreugde en opluchting bleek de opkomst nog steeds zeer redelijk en verliep de vergadering
gestructureerd en ordentelijk. De punten die normaliter in de voorjaarsvergadering werden besproken
(jaarverslag en financiële verantwoording over het afgelopen jaar) stonden tijdens de
najaarsvergadering op de agenda.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2020 uit:
•
•
•
•
•

Ineke Baas (voorzitter)
Maarten Loonen (secretaris) - Uit het
bestuur sinds 15 oktober
Sikko Riedstra (secretaris) - In het
bestuur sinds 15 oktober
Henk Wooldrik (penningmeester) - Uit
het bestuur sinds 15 oktober
Matthew Fries (penningmeester) – In
het bestuur sinds 15 oktober

•
•
•
•
•
•

Chahid Aaddi
Nic Borghans – In het bestuur sinds 15
oktober
Has Cornelissen
Dirk Korf
Edo Paardekooper Overman
Eva Timisela

Staf
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf.
Directeur
Dennis Lahey

Beheerder
Peter van de Gragt

Beleidsmedewerker
Leonie Brendel

Vrijwilligers
Geert Battjes en Matthew Fries

Medewerker Belangenbehartiging
Teake Damstra

Stagiaires
Lennard Bekendam (eerste helft 2020)
Milena Borja Varón en Sarah Vermorken
(tweede helft 2020)

Medewerker Outreachend werk &
Ervaringsdeskundigheid
Jovanka de Boer

Al onze medewerkers in loondienst zijn in het bezit van een actueel BHV-certificaat.
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Het team van de MDHG werd
dit jaar versterkt door twee
vrijwilligers
zonder
een
zogenaamd
ervaringsdeskundige
achtergrond. Matthew Fries
(werkzaam van februari tot en
met december) en Geert
Battjes
(heel
2020)
functioneerden binnen het
team als medewerkers en
zorgden ervoor dat de flink
toegenomen werkzaamheden
– met name op het gebied van
individuele
cliëntondersteuning – met
Afscheidsborrel van onze stagiaire Lennard Bekendam, 3 juli 2020
het relatief kleine team
betaalde krachten aan de vraag kon blijven voldoen.
Vanwege de covidpandemie was één medewerker genoodzaakt vanaf maart thuis te werken.
Medewerkers van de MDHG hebben getracht dat zoveel mogelijk te doen, maar aangezien de MDHG
gedurende het hele jaar open is gebleven voor bezoekers, was dit slechts beperkt te realiseren. De
aanwijzing thuis te blijven bij klachten, heeft er verschillende malen toe geleid dat dit toch noodzakelijk
was. Enkele medewerkers van de MDHG zijn gedurende het jaar besmet geweest met corona. Het is
echter niet waarschijnlijk dat er besmettingen hebben plaatsgevonden tussen medewerkers onderling
of tussen medewerkers en bezoekers.

Medewerkers van de MDHG tijdens een ontruimingsoefening bij een BHV-training,
7 januari 2020
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Ervaringsdeskundigencollectief
Chahid Aaddi, Elmi Minoek*, Eva Timisela, Joke Kaijadoe, Roland Gotjé, Sidney Pont, Sikko Riedstra,
Jean Claude Sanches Gocalves, Mandy Jordaan.
De met * aangegeven ervaringsdeskundigen waren op 31 december 2020 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. Werkzaamheden die zij verrichten zijn onder andere schoonmaak, distributie van
promotiemateriaal en het verzendklaar maken van de Spuit 11.
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. Het merendeel van de stagiaires bij de MDHG komt via deze
opleiding bij ons.
In totaal kende de MDHG vier stagiaires in 2020, 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 eerste helft van 2020
hadden we slechts één geschikte kandidaat gevonden. Voor de tweede helft van 2020 hadden we drie
studenten geselecteerd, waarvan er één helaas door persoonlijke omstandigheden vroegtijdig stopte.
Over het team ervaringsdeskundigen
De uitbraak van corona heeft een flinke impact gehad op ons ervaringsdeskundigencollectief.
Activiteiten die het collectief ondernam moesten plotseling worden stopgezet, zoals het gezamenlijk
er op uit trekken om outreachend werk te doen, aangezien toegang tot de inloophuizen en andere
locaties beperkt was. Ook vonden we het – uit gezondheidsoverwegingen – niet verantwoord om
samen op pad te gaan.
De voorlichtingen – die veelal door onze ervaringsdeskundigen worden gedaan – werden afgezegd en
niet meer geboekt. Een enkele voorlichting is via Zoom gegaan. Werkzaamheden van onze ED’ers
bleven derhalve grotendeels beperkt tot werkzaamheden als de distributie van Spuit 11,
promotiemateriaal en aankondigingsposters. Na de eerste lockdown en de vakantieperiode
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probeerden we de werkzaamheden te hervatten door het gezamenlijk outreachend werk weer op te
pakken, maar die ambitie werd al snel gehinderd door “de tweede golf”.
De activiteiten van het ervaringsdeskundigencollectief sloten derhalve niet aan bij onze ambitie om
het team verder te versterken. Daarin werden we ook gehinderd doordat onze teambijeenkomsten
geen doorgang konden vinden, aangezien slechts een zeer beperkt deel toegang had tot digitaal
vergaderen.
De coronacrisis heeft dan ook zeker haar weerslag gehad op de samenstelling van het team. Het lukte
ons niet om op afstand iedereen enthousiast te houden en nieuwe leden zijn bewust niet actief gezocht
of op de wachtlijst gezet. Effectief waren er eind 2020 nog negen leden actief, waarvan er een door
ziekte tijdelijk is uitgevallen. Vier leden zijn gestopt en twee leden zijn nieuw.
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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. 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 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. 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. De inloopfunctie stelt
tevens medewerkers in staat om ongedwongen met mensen in gesprek te raken en op te merken
wanneer iemands situatie verslechtert. 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 en de MDHG als tussenpersoon te gebruiken voor cliënten die niet telefonisch
bereikbaar zijn.
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.
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 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. 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
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om mensen efficiënter hun weg te laten bewandelen. In veel gevallen bieden we echter wel directe,
concrete hulp. Bijvoorbeeld omdat het anders niet gebeurt.

De coronamaatregelingen hebben tot aanpassing van onze werkplekken geleid.

2.2 Aanpassingen werkwijze in verband met corona
Helaas noopten de coronamaatregelen ons om onze werkwijze in 2020 aan te passen. We hebben de
dreigingen van de pandemie van begin af aan uiterst serieus genomen, ook vanwege de vrees dat deze
ziekte mogelijk flink kon toeslaan bij onze leden. Een groot deel kampt immers met een zwakke
gezondheid, waarbij tevens longen en luchtwegen dikwijls in slechte staat zijn. Dat het aantal
slachtoffers binnen deze groep in Amsterdam in 2020 relatief laag bleef, is niet vanzelfsprekend. Cijfers
van Artsen zonder Grenzen in andere Europese steden zijn bij vergelijkbare groepen immers
schrikbarend hoog.
Na de regeringsmaatregelen van zondag 15 maart (‘Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven’),
konden we niet anders dan de vrije inloopuren bij de MDHG te stoppen. Onze inzet hierbij was bovenal
bereikbaar te blijven voor mensen met een ondersteuningsvraag. De inloopruimte beneden werd
heringericht en in de loop van het jaar van steeds meer spatschermen voorzien. Hierdoor creëerden
we drie plekken waar tegelijkertijd mensen ontvangen konden worden of zelfstandig aan de computer
konden werken, en één plek waar alleen dat laatste mogelijk is. De computers van deze spreekunits
werden voorzien van dubbele beeldschermen, zodat bezoekers altijd konden meekijken met wat de
medewerker doet.
Om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te maken, ontrolde zich gedurende het jaar een
protocol dat we telkens aanpasten aan de richtlijnen van het RIVM. Ze kwamen erop neer dat mensen
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direct na binnenkomst plaatsnemen op de plek waar ze ondersteund worden, er te allen tijde
anderhalve meter afstand wordt gehouden en na ieder bezoek de plekken worden schoongemaakt.
Het gebrek aan inloopmogelijkheden zonder ondersteuningsvraag probeerden we op te vangen door
actief onze leden te bellen en ons outreachend werk. Al bij de eerste belronde (na twee weken
lockdown), bleek dit in een grote behoefte te voorzien. Juist vanwege de lockdown waren er diverse
zaken gaan spelen, waarbij mensen niet wisten waar ze daarvoor terecht konden. We stelden lijsten
op om te voorkomen dat we niemand vergaten te bereiken en belden gedurende het jaar een aantal
keer alle personen. Bij een aantal leden lukte het niet om hen te spreken, ook niet nadat op andere
manieren geprobeerd was met hen in contact te komen via bijvoorbeeld bekenden van hen. Ook
buiten coronatijd waren de levens van onze leden en bezoekers echter soms grillig en had iemand met
regelmaat plotseling een heel ander pad gekozen. Soms hoorden we daar pas jaren later over.
Over het outreachend werk wordt elders in dit jaarverslag geschreven.

2.3 Bezoekersaantallen en aantallen ondersteuningsvragen
Vanwege de maatregel om vanaf 16 maart met de vrije inloop te stoppen, is het aantal bezoekers
uiteraard spectaculair gedaald. Tot die tijd liepen de aantallen redelijk synchroon met andere jaren,
vervolgens vielen alleen de personen die met een directe hulpvraag het pand bezochten onder deze
bezoekersaantallen.
Zolang de maatregel van anderhalve meter afstand houden geldt, zien wij geen mogelijkheden de
reguliere inloop weer te openen: daar is het pand simpelweg niet geschikt voor. Ook voor 2021
verwachten we daarom weinig verbetering op dat punt.
Klaagden wij in eerdere jaarverslagen met grote regelmaat over de drukte op ons kantoor: we blijken
de daarbij horende reuring ook zeer te missen.
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Aantal ondersteuningsvragen
Ondanks het stoppen van de vrije
Online inloop
inloopuren, is het aantal dossiers in
Omdat we onze leden graag zien, experimenteerden we
gedurende het jaar een aantal keer met een zogenaamde
2020 weer gestegen. Sinds 2015
‘online inloop’. Tijdens de uren dat we normaliter gewoon
streven we ernaar om voor iedereen
open waren, konden leden op 15 september en 6 oktober via
die
met
een
hulpof
Zoom inloggen om elkaar en ons te zien. Ondanks de
ondersteuningsvraag bij een van de
aankondiging via sms, WhatsApp en Facebook werd het geen
succes: tijdens beide dagen waren er slechts twee personen
medewerkers aanklopt een digitaal
die even gedag kwamen zeggen. Dat verbaasde ons overigens
dossier te maken. Het afgelopen jaar
niet echt: we kennen tenslotte de beperkingen die veel leden
bereikte het aantal dossiers een
hebben qua internetverbindingen.
nieuw record: 243. 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.
Maar mede door het stoppen van de vrije inloopuren, is het aandeel van de eerste categorie ietwat
afgenomen. Deze dossiers ontstaan immers vaak doordat mensen die er toch zijn, nog even snel iets
kleins willen oplossen. Personen die speciaal naar ons kantoor komen, kennen vaak een wat
uitgebreidere problematiek.
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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. Vanaf 2021
zal dat twee keer per jaar zijn.
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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 en de ondersteuningswijze die zij nodig achtten.

Aantal personen per categorie en onderwerp

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.

Eind totaal
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5
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0
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30
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2
4
6
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4
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1
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3
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2
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2
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5
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6

11
1
2
51
29
4
29
7

1

Drug gebruik (alcohol &
drugs)

Detentie en strafzaak

1
1

21
25
25
116
138
33
113
32

BSN

Dakloosheid / huisvestingsproblematiek

Briefadres

2
1
2
16
3

blanco

Binding

Bemiddelen en doorverwijzen
Bezwaar / klachten
Meegaan naar Afspraken
Toeleiden naar Zorg/Uitk/Opvang
Informatie en advies/ kortdurende ondersteuning
Vinger aan de pols houden
Rappelleren/ casemanagement (actieve rol naar partners)
Clientmonitoring
Stadsnomaden
(leeg)
Eind totaal

4

4 3
1 1
1
19 6
22 11 16
1 2 2
13
7
1 2

113
112
68
5
397
5
557
1
97
4
337
4
80
2
1
123 210 280 20 167 60 27 29 1764

Aantal acties per categorie en onderwerp

Het kwantificeren van de gegevens uit de persoonlijke dossiers blijft een moeizame onderneming. We
constateerden dat begrippen en categorieën die gebruikt worden op verschillende manieren
geïnterpreteerd werden. Om de Daklozenvakbond, Bureau straatjurist en de MDHG te kunnen
vergelijken – wat in de halfjaarlijkse bestuursrapportage van de gemeente gebeurt – is het belangrijk
eenzelfde soort werkwijze en definitie te hebben bij de aan te leveren cijfers. Intern en samen met de
twee andere organisaties hebben we hierover – door middel van discussie – overeenstemming weten
te creëren. Zo hebben we bepaalde afspraken gemaakt over wanneer een dossier aangemaakt dient
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te worden; namelijk pas wanneer aan een hulpvraag ook daadwerkelijk een actie gekoppeld zit. En een
actie is pas een actie wanneer deze uitgevoerd is en ingedeeld kan worden in een van de categorieën
die we gezamenlijk hebben gedefinieerd. Daarnaast hebben we de gemeente vriendelijk verzocht niet
zelf aan de slag te gaan met het optellen van deze cijfers, aangezien dit in het verleden nog wel eens
tot onduidelijkheden leidde.
Vanaf 2021 zullen alle drie de organisaties met dezelfde interpretaties en definiëring van acties en
categorieën gaan registreren en leveren we alle drie dezelfde soort gegevens aan bij de gemeente.
Bureau straatjurist en de MDHG doen dit al door middel van eenzelfde registratiesysteem, waar ook
de Daklozenvakbond in de toekomst gebruik van zal maken.
Interpretatie van de cijfers
Ondanks een kleine afname, is te zien dat het merendeel van de cijfers kortdurende ondersteuning
betreft. Deze kortdurende acties gaan echter vaak samen met of leiden tot andere
ondersteuningsvormen, zoals het toeleiden naar zorg of casemanagement. Veel van de kortdurende
ondersteuning heeft dit jaar plaatsgevonden tijdens of naar aanleiding van het outreachend werk bij
de verschillende coronanoodopvangen.
In 2020 zien we de doorgroeiende verschuiving naar meer tijdsintensievere handelingen, zoals het
zogenaamde casemanagement en toeleiden naar zorg. Deze verschuiving constateerden wij in 2019
al. We hebben veel te maken met personen waarvoor nog helemaal geen zorg geregeld is en in de
tussentijd aan hun lot worden overgelaten. In 2020 zagen we met de komst van het coronavirus de
wachtlijsten nog meer groeien. Ondanks dat er opeens veel mogelijk bleek te zijn, werd het nog maar
eens duidelijk hoe groot de dakloosheidsproblematiek in Amsterdam is.
De meest voorkomende onderwerpen bij ondersteuning:
1. Dakloosheid/huisvestingsproblematiek
2. Schulden/financiën
3. Overig
Onder het onderwerp ‘overig’ vallen alle zaken die niet onder de andere onderwerpen vallen. Zaken
met betrekking tot jeugdzorg, kinderen maar ook praktische ondersteuning. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld ondersteuning bij het verkrijgen en het gebruiken van een telefoon en ondersteuning bij
digitale zaken zoals email en andere online voorzieningen. Het onderwerp ‘overig’ bevat vaak
‘dagelijkse’ praktische zaken die nodig zijn als basis, om verdere ondersteuning te kunnen bieden of
om een persoon simpelweg al een heel stuk verder te helpen.
Een opvallende constatering dit jaar die niet uit de cijfers is op te maken, was de terneergeslagenheid
van het merendeel van de mensen die ons pand bezochten.
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. 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
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waar de doelgroep zich bevindt, zoals inloophuizen, gebruikersruimtes, winteropvang en openbare
gelegenheden als parken en treinstations.
De coronamaatregelen hadden uiteraard ook grote consequenties voor het outreachend werk. We
hadden nauwelijks toegang tot de inloophuizen en het ervaringsdeskundigencollectief kon niet meer
functioneren als daarvoor. Ondertussen zagen we dat de behoefte aan ondersteuning groeiende was.
De sporthallen die waren opgetuigd als noodopvanglocatie zaten vol. Om toch mensen te bereiken
hebben we op deze locaties spreekuren opgezet.
Vanaf 2 april hebben we een wekelijks spreekuur op de Transformatorweg gehouden. Aangezien de
Transformatorweg permanent opvang biedt aan dak- en thuislozen zijn we met dit spreekuur tot het
einde van het jaar doorgegaan. Uit deze spreekuren zijn 36 mensen voortgekomen die wij van
ondersteuning hebben kunnen voorzien.
In de Calandhal zijn we op 28 april begonnen met spreekuren en daar zijn we mee doorgegaan tot de
noodopvang tegen het einde van de eerste lockdown de deuren weer sloot. In de Calandhal hebben
we 31 mensen van hulp en ondersteuning voorzien.
Bij de opvang in de Sporthallen Zuid zijn we twee keer geweest. Omdat hier voornamelijk
ongedocumenteerden waren, werden deze vooral ondersteund door Amsterdam City Rights. Bij de
Hogendorphal bleken met name Oost-Europeanen te zitten, die daar ondersteuning vanuit de
Regenboog Groep kregen. Hierdoor was onze aanwezigheid bij deze twee locaties niet direct
noodzakelijk.
Een van de vaste locaties die we gedurende het jaar bezochten was het Stoelenproject. Vanaf 5
december hebben we daar een vast tijdstip voor en zijn we in samenwerking met Bureau straatjurist
gestart met een wekelijks spreekuur. Vanuit het Stoelenproject zijn vorig jaar zeven mensen bij ons
op kantoor gekomen.
Vanaf eind 2020 biedt ook het A&O hostel onderdak voor zogenaamde “zelfredzame daklozen”, zodat
we ook daar een wekelijks spreekuur houden. Daarnaast bezochten we zo nu en dan toch een
inloophuis waar we naar binnen mochten. Uit deze bezoeken zijn in 2020 18 mensen voortgekomen
die wij hebben ondersteund.
Het outreachend werk heeft voor tenminste 90 mensen iets kunnen betekenen. Voor veel van hen
hebben we direct iets kunnen doen, zoals een doorverwijzing of een korte ondersteuning ter plekke.
Voor 60 van hen is bij de MDHG een dossier aangemaakt. Was dat in 2019 nog slechts voor 15 personen
het geval; in 2020 was 42 procent van het alle dossiers afkomstig uit het outreachend werk.

2.4 De Straatalliantie
Sinds drie jaren hebben de Daklozenvakbond, BADT/Bureau straatjurist en de Belangenvereniging
Druggebruikers MDHG de handen ineengeslagen met als doel om onze doelgroep beter te
ondersteunen.
De Straatalliantie heeft tot doel te zorgen dat er voldoende onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige
cliëntondersteuning is voor alle (dreigende) dak- en thuislozen in Amsterdam.
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We willen dat iedereen die daar profijt van kan hebben, bekend is met cliëntondersteuning en hier op
laagdrempelige wijze gebruik van kan maken, ook de groepen die bij alle andere organisaties
uitgesloten worden en nergens meer heen kunnen. Hierbij brengen de drie organisaties ieder hun
eigen expertise in, waarbij van elkaars kracht gebruik wordt gemaakt. Tevens wordt samenwerking
met andere organisaties in de gemeente Amsterdam gezocht en worden de effectieve werkwijzen van
de Straatalliantie gedeeld zodat ook andere organisaties de werkwijze kunnen overnemen.
In maart is een nieuwe projectleider gestart die de taken van de vorige projectleider heeft
overgenomen.

Logo van de Straatalliantie

Onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam
Om verdere onderbouwing te geven aan onze (gezamenlijke) werkwijze heeft de Hogeschool van
Amsterdam (HvA) een onderzoek gedaan naar de bestaande behoefte aan (onafhankelijke)
cliëntondersteuning en de werkwijze van de Straatalliantie. Allereerst heeft de HvA een aantal
expertmeetings georganiseerd waarbij ze zowel medewerkers van de drie organisaties, cliënten als
ketenpartners heeft gesproken. Uit deze input is een Theory of Change opgesteld. Deze Theory of
Change laat zien waarom de Straatalliantie doet wat zij doet en beschrijft:
• de impact die de Straatalliantie wil maken in de maatschappij;
• welke doelen zij daarvoor nastreeft;
• hoe zij dat doet;
• met welke onderliggende strategie en
• aan welke behoefte zij daarmee probeert te voldoen.
Daarnaast zijn cliënten van de Straatalliantie geïnterviewd over hun hulpbehoeften en ervaringen met
de Straatalliantie. Op basis van deze informatie is getoetst of de manier van werken van de
Straatalliantie overeen komt met de beschreven aanpak én de behoeften van de doelgroep.
Interviews met cliënten van de Straatalliantie laten zien dat de onafhankelijke cliëntondersteuning het
goed doet op de belangrijke kenmerken van onafhankelijke cliëntondersteuning:
• Toegankelijkheid;
• Onafhankelijkheid;
• Integraliteit;
• Beschikbaarheid en
• Bekendheid.
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Uit de interviews blijkt dat de psychologische drempel om bij de Straatalliantie aan te kloppen laag is.
Cliënten geven aan dat zij zich behandeld voelen als een mens en dat dat lang niet altijd het geval is
wanneer zij elders hulp vragen. De toegankelijkheid van de Straatalliantie wordt enigszins beperkt door
de fysieke ruimte: de kantoren zijn vrij klein, waardoor de privacy soms in het geding komt. De cliënten
zien de Straatalliantie veelal als een bondgenoot, die voor hen opkomt en vasthoudend is in gesprek
met de gemeente of met hulpverlening, wanneer cliënten er alleen niet uitkomen. Cliënten vinden het
belangrijk dat de Straatalliantie onafhankelijk is van andere organisaties en de gemeente, dat maakt
haar een betrouwbare partner.
Verder samenwerken
Afgelopen jaar zijn de drie organisaties op veel meer aspecten gaan samenwerken. Op organisatorisch
gebied spreken de organisaties elkaar praktisch wekelijks. Er is een projectstructuur opgestart met een
werkgroep die inhoudelijk de Straatalliantie voorbereidt en uitwerkt en daarnaast een stuurgroep die
stuurt binnen kaders en begroting. Er zijn afspraken gemaakt om vanaf 1 januari 2021 op eenzelfde
wijze te rapporteren, waarbij alle drie de organisaties op dezelfde wijze registreren en hun
verantwoording aanleveren aan de gemeente. Hiertoe gebruiken MDHG en Bureau straatjurist ook
hetzelfde systeem dat exact op dezelfde wijze is ingericht.
Inhoudelijk wordt er inmiddels gezamenlijk outreachend werk gedaan; er worden gezamenlijk externe
locaties, zoals parken of hotels, bezocht waarbij de gecombineerde kennis wordt gebruikt om ter
plekke leden van de doelgroep ondersteuning te geven. Opvolging vindt vervolgens plaats op de locatie
die voor deze persoon het meest logisch is. Daarnaast wordt kennis gedeeld, nieuwe informatie over
spelende problematiek, nieuwe inzichten, et cetera. Ook wordt er onderling advies gegeven,
bijvoorbeeld doordat Bureau Straatjurist een juridische blik werpt op dossiers van MDHG of De
Daklozenvakbond. Waar gewenst wordt samengewerkt op dossiers en wordt op eenzelfde wijze en
met dezelfde attitude gewerkt. We zien dan ook een toename van onderlinge contacten en
afstemming.

Campagnebeeld van De Ondersteuners van Amsterdam.

Ook op het gebied van collectieve belangenbehartiging hebben in 2020 gezamenlijke activiteiten
plaatsgevonden. Er zijn met name rondom problematiek n.a.v. de corona-crisis diverse acties uitgezet,
er zijn issues die de organisaties ervaren gezamenlijk aangekaart, zoals de kostendelersnorm, of
problematiek rondom briefadressen. De organisaties vertegenwoordigen elkaar inmiddels ook in
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(netwerk)overleggen. Onderwerpen worden tevoren afgestemd en besproken en naderhand
teruggekoppeld.
Namens de Straatalliantie nam MDHG deel aan de projectgroep cliëntondersteuning. Later heeft de
projectleider van de Straatalliantie deze taak deels overgenomen. Deze projectgroep is een
samenwerking tussen MEE-AZ, Cliëntenbelang en de Straatalliantie om de bekendheid van
cliëntondersteuning onder Amsterdammers te vergroten. De projectgroep heeft hiertoe een
campagne ontwikkeld en een bijbehorende website: https://www.deondersteunersvanamsterdam.nl/
Vooruitblik naar 2021
De samenwerking van de drie organisaties binnen de Straatalliantie zien we als een 3-stappenplan. Tot
eind 2020 werd de samenwerking vormgegeven, hebben we ervaring opgedaan, samen pilots
uitgevoerd en geleerd. Dit alles vanuit de VWS-subsidie. Het jaar 2021 zien we als een overgangsjaar,
waarin de samenwerking effectief wordt ingericht en binnen de Straatalliantie cliëntondersteuning
wordt aangeboden vanuit een gezamenlijke fysieke locatie. Ook onze kennis en expertise in de keten
op het gebied van (dreigend) dak- en thuislozen willen we verder inzetten.
Tenslotte is de Straatalliantie van plan in 2021 Het Daklozenkantoor te realiseren, een fysieke plek met
laagdrempelige toegang, waar mensen uit de doelgroep gebruik kunnen maken van kantoorfaciliteiten
en cliëntondersteuning en zo effectief kunnen werken aan hun problemen.
Vanuit deze situatie willen we vanaf 2022 via structurele subsidie cliëntondersteuning vanuit de
Straatalliantie leveren.

De campagne “De Ondersteuners van Amsterdam” werd afgetrapt met een filmpje
over cliëntondersteuning op AT5. MDHG-medewerker Teake Damstra vertelde daarin
wat je van een cliëntondersteuner kunt verwachten. Terug te zien via
https://www.at5.nl/artikelen/204686/clientondersteuning-helpt-amsterdammers-dieer-zelf-niet-uitkomen-ik-voelde-me-verdrietig-en-alleen
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3. Collectieve Belangenbehartiging
3.1 Algemeen en “voor corona”
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 ervoor 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.
Een en ander werd in 2020 uiteraard moeilijker vanwege de coronamaatregelen. Online vergaderen is
voor niemand ideaal, maar met name onze leden ondervinden problemen met toegang tot de juiste
apparatuur om aan dergelijke bijeenkomsten deel te nemen. Veel overleggen verdwenen voor kortere
of langere tijd of vonden in aangepaste vorm plaats. Zo waren er geen signaleringsoverleggen van de
Ombudsman Metropool Amsterdam, geen zes wekelijkse overleg tussen de GGD en de MDHG, was er
slechts overleg Bijzondere Doelgroepen van WPI in kleinere bezetting en stelden we verscheidene
kennismakingsgesprekken met instellingen en personen uit ‘tot na corona’. Uiteraard is met het
verstrijken van de tijd een steeds betere modus operandi gevonden om met ‘het nieuwe normaal’ om
te gaan en zijn verschillende overleggen en kennismakingen weer opgepakt.
Ook diverse evenementen die we normaliter organiseren konden geen doorgang vinden, waarbij we
het vervallen van de jaarlijkse Daklozendag nog het meest betreuren.
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3.2 Behandelde onderwerpen
Stand van zaken maatschappelijke opvang
In de Spuit 11 van winter 2019/2020 uitten we in het artikel “Crisis aan de onderkant van Amsterdam!” 1
onze grote zorgen over de crisis in de maatschappelijke opvang. In het artikel wordt een groot aantal
zaken opgesomd die in onze ogen onacceptabel zijn, waaronder het gebrek aan ondersteuning voor
zogenaamde “zelfredzame daklozen”, de ellenlange wachtlijsten en het gebrek aan nachtopvang. We
hebben dit artikel in de eerste maanden van 2020 gebruikt om politiek, bestuur en instellingen te
doordringen van de ernst van de situatie.
We zagen voor corona een toenemende belangstelling voor de daklozenproblematiek, wat onder
andere leidde tot een artikel in de Volkskrant met enkele van onze leden. 23 Ook in de berichtgeving
over dakloosheid tijdens de coronacrisis, werd dieper ingegaan op de structurele problemen in de
daklozenopvang. In een artikel van VPRO’s Tegenlicht werden we niet alleen bevraagd op de
problemen voor daklozen tijdens de lockdown, maar ook naar de oorzaken van de omvang van het
probleem. 4 In augustus werden we hierover geïnterviewd bij 3FM 5, in oktober besteedde AT5 hier
aandacht aan in een reportage met de MDHG.6
Omdat de gevolgen van de coronamaatregelen bovenop deze huidige crisis komen, verstuurden we
met de Straatalliantie op 26 mei een persbericht om voor de gevolgen hiervan te waarschuwen. Het
persbericht wordt opgepakt door AT5 7, NH Nieuws8 en Nu.nl 9.
We zagen in 2020 enkele lichtpuntjes, waaronder het project om 200 tijdelijke woningen beschikbaar
te stellen voor 400 zogenaamde economische daklozen. Het zoeken naar creatieve oplossingen voor
het woningprobleem in Amsterdam is belangrijk en moet niet worden gehinderd door bureaucratische
rompslomp.
Gedurende het jaar kwam er enige ruimte dankzij de zogenaamde Blokhuismiddelen en werden de
contouren gevormd voor een nieuw masterplan MO/BW, dat in 2021 van start zal gaan. De MDHG was
nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe masterplan, in gesprekken met zowel ambtenaren

1

Het artikel is na te lezen via www.mdhg.nl/spuit11winter2019-2020
De Volkskrant, 15 februari 2020 Hoe helpt Europa zijn daklozen? https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/hoe-helpteuropa-zijn-daklozen~v90876/
en
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/hoe-helpt-europa-zijndaklozen~v90876/#b-33
3 De Volkskrant, Door gebrek aan woningen en geld zijn gemeenten niet meer in staat dakloosheid te bestrijden.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/door-gebrek-aan-woningen-en-geld-zijn-gemeenten-niet-meer-in-staatdakloosheid-te-bestrijden~b46ca050f/
4 Interview met MDHG-directeur Dennis Lahey door VPRO’s Tegenlicht, 21 augustus 2020. Hoe de coronacrisis de
daklozenproblematiek blootlegt. https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/Hoe-de-corona-crisisdaklozen-problematiek-blootlegt.html
5 MDHG-directeur Dennis Lahey geïnterviewd op 3FM over in het programma Kaat tot Laat. www.npo3fm.nl/3fmspecial/uitzendingen/2020-08-30-3fm-special-22
6 AT5, 20 oktober 2020. Hoe komt de dakloze in coronatijd de herfstnacht door. Met o.a. MDHG-directeur Dennis Lahey en
MDHG-lid “Ben”. www.at5.nl/artikelen/205096/hoe-komt-de-dakloze-in-coronatijd-de-herfstnacht-door
7 AT5, 27 mei 2020 www.at5.nl/artikelen/202221/toestroom-nieuwe-dak-en-thuislozen-door-coronacrisis-leidt-totonoverzienbare-problemen
8 NH Nieuws, 27 mei 2020 www.nhnieuws.nl/nieuws/267846/toestroom-nieuwe-dak-en-thuislozen-door-coronacrisis-leidttot-problemen-in-amsterdam
9 Nu.nl,2
27 mei 2020 www.nu.nl/amsterdam/6053895/toestroom-daklozen-door-corona-leidt-tot-problemen-inamsterdamse-opvang.html
2
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als wethouder. De MDHG is tevreden over de mate waarin cliëntvertegenwoordigers inspraak hebben
in het ontwikkelen van de plannen. Belangrijke inzet voor ons zijn voldoende ondersteuning en
onderdak voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam.
Winteropvang
Ondanks de beloofde continuering van de permanente winteropvang in het coalitieakkoord, was de
editie van 2019/2020 de laatste keer dat deze er daadwerkelijk was. De coalitie heeft deze stopgezet
om financiële middelen vrij te maken voor 104 permanente 24 uursplekken.
Hoewel we blij zijn met de uitbreiding met 104 extra 24-uursopvangplekken, zijn we een groot
tegenstander van de opheffing van de permanente winteropvang. De MDHG is van mening dat mensen
-onafhankelijk van het seizoen- sowieso niet tegen hun wil op straat zouden moeten slapen. De
winteropvang zorgde er in ieder geval voor dat dit in de winter niet hoefde.
Argumenten tegen de winteropvang, zoals de veel gevreesde aanzuigende werking, zijn dankzij de –
mede door ons geïnitieerde – 10 dagenregeling in onze ogen meer niet gegrond. Tijdens deze eerste
10 dagen werd gekeken of iemand recht heeft op verblijf, of dat oplossingen voor iemands problemen
elders gezocht kunnen worden. Hulpverleners zouden de winteropvang juist moeten aangrijpen om
samen met iemand de mogelijkheden te onderzoeken om uit de problemen te komen, om op deze
wijze de druk op de maatschappelijke opvang te verkleinen. Als toegang tot nachtopvang alleen
mogelijk is in combinatie met toegang tot de maatschappelijke opvang, stimuleert dit niet tot het
zoeken van andere mogelijkheden.
De besluitvorming over stopzetting van de permanente winteropvang ging gepaard met grote
verwarring, mede door het enthousiasme waarmee de gemeente deze 104 plekken naar buiten bracht,
waarbij getracht werd dit onder de belofte uit het coalitieakkoord te scharen. Zowel
gemeenteraadsleden, professionals als pers bleken zich niet bewust van de keerzijde van dit besluit:
dat de openeinderegeling van de nachtopvang in de winterperiode daarmee werd gestopt. We hebben
voorafgaand aan de commissievergadering waarin dit behandeld werd diverse gemeenteraadsleden
hierop moeten wijzen, tot wie dit pas doordrong nadat zij dit expliciet aan de wethouder hebben
gevraagd. Omdat in deze fase standpunten ten opzichte de plannen al vergevorderd waren, werd met
deze plannen ingestemd op voorwaarde dat de winteropvang 2019/2020 goed geëvalueerd zou
worden. Aangezien de winteropvang echter overging in de coronaopvang, is de evaluatie lange tijd
uitgesteld en werd deze pas op december 2020 in de gemeenteraad behandeld, een tijdstip waarop
de winteropvang alweer van start zou zijn gegaan.
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Doordat de coronaopvang rond dezelfde periode open was, heeft het gemis van de permanente
winteropvang weinig opzien gebaard. Het maakt mensen immers niet uit onder welke noemer men
binnen kan slapen. We vrezen echter dat hierdoor een belangrijk debat in de gemeenteraad verloren
is gegaan en er geen goede discussie heeft plaatsgevonden over de vraag of we daklozen de
mogelijkheid moeten bieden om in ieder geval in de winter binnen te slapen. We hopen dat deze vraag
voor de winter 2021/2022 alsnog op tafel komt, of dat dit al meegenomen wordt in het nieuwe
masterplan MO/BW.
De opvang tijdens de winter van 2020/2021 toonde nog een groot nadeel van het afschaffen van de
permanente winteropvang. Tijdens extreme koude geldt de winterkouderegeling, waarbij een
dergelijke opvang alsnog geregeld moet worden. Omdat het weer zich slechts beperkt laat voorspellen,
betekent dit dat van de organiserende partijen een grote flexibiliteit wordt verwacht. In combinatie
met de coronanoodopvang – die dan weer alleen toegankelijk was gedurende een lockdownperiode –
betekende dit verschillende keren opening en sluiting van de opvang. Van 6 tot en met 19 november
was een coronanoodopvang, van 28 november tot 1 december winterkoudeopvang, van 3 tot 11
december nog een keer winterkoudeopvang en vanaf 16 december weer coronaopvang.
Een van onze bezoekers die het allemaal niet meer kon volgen had zijn tentje in de buurt van de
opvanglocatie opgezet en keek iedere avond even of er opvang was. Hij was zeker niet de enige die
hierdoor verward was geraakt.

Inspreektekst MDHG, commissievergadering ZJS gemeenteraad Amsterdam, 3 december

“Geachte raadsleden,
In het coalitieakkoord lazen we nog: ‘De
permanente winteropvang wordt gecontinueerd’. In
het juichende persbericht dat verstuurd werd, vlak
voordat u vorig jaar in de raad de zogenaamde
“doorontwikkeling winteropvang” behandelde,
stond zelfs dat de winteropvang het hele jaar open
blijft en een 24 uursopvang werd.
Dat klinkt toch allemaal héél anders dan de brief
voor daklozen van de GGD die momenteel in
inloophuizen etc. hangt. Daarin staat namelijk, naar
waarheid [quote] ‘Dit jaar is er geen permanente
winteropvang.’
Ik durf dan ook wel de stelling aan dat u zich met
woorden als ‘doorontwikkeling’ zand in de ogen
heeft laten strooien. Natuurlijk ben ik blij dat er 104
24-uursopvangplekken bij zijn gekomen, maar
gezien de huidige staat van de maatschappelijke
opvang en het toenemende aantal daklozen is dit bij
lange na niet genoeg.

En voor de duidelijkheid: het heeft ook niets met
permanente winteropvang te maken. Het principe
van dergelijke opvang is dat je daklozen die geen
andere mogelijkheid meer hebben (zoals ook uit de
evaluatie blijkt) binnen laat slapen. Binnen de
gemeente wordt wel eens gedaan alsof dat principe
een
extreme
vorm
van
Amsterdamse
barmhartigheid is, maar dat is simpelweg een
verplichting die voortvloeit uit de wmo.
Alle uitsluitingscriteria als regiobinding en
zelfredzaamheid zijn wellicht van toepassing op de
wmo-trajecten die we hier in Amsterdam bedacht
hebben: mensen die het zelf niet meer redden de
helpende hand bieden is simpelweg een taak van de
gemeente.
En die helpende hand begint met binnen slapen.
Hoeveel rapporten en adviezen hebben we daar de
afgelopen jaren niet over gehad? De Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving, de Rekenkamer
Amsterdam, recentelijk nog de Ombudsman
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Metropool Amsterdam en nu deze evaluatie… Nu de
Stopera nog.
Want vanuit de Stopera horen we dat er alleen
opvang wordt geboden als dat leidt tot perspectief.
Klinkt mooi, hoor, maar die opvang is het begin van
perspectief. Ook in deze evaluatie zeggen zelfs de
grootste voorstanders van meer repatriëring dat
mensen daartoe meer geneigd zijn wanneer zij
enkele dagen tot rust kunnen komen in de opvang.
Vanuit de Stopera horen wij dat permanente opvang
een aanzuigende werking zou hebben, terwijl dat
door de 10 dagenregeling al helemaal niet meer van
toepassing is. Een 10 dagenregeling die overigens
door ons, de cliëntbeweging, is aangedragen, juist
omdat we perspectief zo belangrijk vinden.

Enfin, het is jammer dat u als raad niet scherp bent
geweest op dit onderwerp en dat we nu weer
klooien met een winterkouderegeling die een paar
dagen open is, en dan weer dicht en dan weer open.
Ik zou willen hopen dat u na het lezen van de
evaluatie besluit direct de opvang gewoon open te
houden, maar helaas kent mijn positivisme ook
grenzen. Wel hoop ik dat u al deze kennis aangrijpt
voor het aankomende masterplan. Zorg er als raad
voor dat daar in ieder geval in staat dat we daklozen
altijd binnen laten slapen en ondersteuning bieden.
En dat ik die laatste zin in Amsterdam serieus als
belangrijke aanbeveling moet geven, stemt mij
buitengewoon droevig.” – Dennis Lahey, directeur
MDHG

Voldoende nachtopvang
Zoals aangegeven is de MDHG van mening dat mensen sowieso niet tegen hun wil op straat horen te
slapen en dat er voldoende opvang dient te zijn om dat te voorkomen. Het regent de afgelopen jaren
rapporten die dat bevestigen: in 2020 door onder andere van de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving (RVS) en één van de Ombudsman Metropool Amsterdam. In de Spuit 11 hebben we aan
beide rapporten aandacht besteed door interviews met respectievelijk RVS-voorzitter Jet Bussemaker
en plaatsvervangend ombudsman Anne Martien van
der Does en onderzoeker Alice Sonne.
“Huisvesting is een recht, dat staat in vele
nationale en internationale wetgeving, maar
daar moet wel naar worden gehandeld. Dat
betekent niet dat iedereen direct recht heeft op
een huis volgens de woningwet, maar wel op
een eigen plek om tot rust te komen en dingen
weer op te kunnen bouwen. Het gaat om recht
op wonen, op een plek waar je jezelf kunt
hervinden, structuur kunt vinden of
behouden.” – Jet Bussemaker in de Spuit 11,
zomer 2020

Dit voor onze achterban essentiële recht hebben we in
de loop van 2020 -alsook alle andere jaren- op vele
manieren uitgedragen.
De MDHG steunde dan ook de actie #Niemandopstraat
op 16 december, waar Teake Damstra een speech
hield. Een registratie hiervan is terug te kijken via

MDHG’er Teake Damstra tijdens de demonstratie
#Niemandopstraat, 16 december 2020
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YouTube 10 . De actie genereerde veel publiciteit, onder andere bij het Parool 11 , NH Nieuws 12 , het
Reformatorisch Dagblad 13 en PowNed 14 . MDHG-lid Daniël werd voorafgaand aan de demonstratie
geïnterviewd door FunX.15 .
“Als je dakloos raakt, moet je direct een slaapplek krijgen. En een hulpverlener
toegewezen krijgen die je helpt met je problemen die je zelf niet kunt oplossen, zodat
je zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt gaan wonen. Wat doe je als een vriend
dakloos wordt? Dan vang je hem op, luister je naar zijn of haar verhaal en help je
diegene weer op eigen benen te staan. Dat zouden we met iedereen moeten doen.” –
MDHG-directeur Dennis Lahey op de website van VPRO’s Tegenlicht, 21 augustus
202016

Kostendelersnorm
De kostendelersnorm is al lange tijd een zeer belangrijk obstakel in het voorkomen en oplossen van
dakloosheid. Het zorgt er niet alleen voor dat mensen vanwege financiële consequenties geen woning
meer met elkaar willen delen: het zorgt er ook voor dat mensen om deze reden anderen niet meer
helpen aan een dak boven het hoofd. Een voorgenomen aanscherping van deze wet zou de problemen
nog verder vergroten.
Op 3 mei verscheen in Dagblad Trouw een opinieartikel tegen deze aanscherping van Maureen van der
Pligt (bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden) en Hanneke van Bezooijen (Protestantse Diaconie
Amsterdam), dat mede door ons ondertekend is. Andere ondertekenaars waren de Daklozenvakbond,
Bureau straatjurist, Anne Martien van der Does (Kinderombudsman Amsterdam), Arre Zuurmond
(Ombudsman Metropool Amsterdam).17
Deze petitie had succes, want de aanscherping ging niet door. Zoals Nu.nl schreef: “De Eerste Kamer
heeft deze wetswijziging nu echter alsnog tegengehouden, nadat belangenorganisaties zoals FNV
Uitkeringsgerechtigden, de Kinderombudsman en de Straatalliantie afgelopen weekend in Trouw een
oproep deden om er niet in mee te gaan. Schrappen van de uitzondering leidt juist tot meer
dakloosheid en armoede, betogen de organisaties.” 18

10

Speech van Teake Damstra tijdens de demonstratie #Niemandopstraat: https://youtu.be/HliraCzn5UM
Het Parool, 16 december 2020 https://www.parool.nl/amsterdam/in-slaapzakken-protesteren-voor-dak-enthuislozen~b4658cd3/
12 NH Nieuws, 16 december 2020 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/277863/actie-voor-permanente-daklozenopvangalleen-tijdens-lockdown-is-niet-genoeg
13 Reformatorisch Dagblad, 16 december 2020 https://www.rd.nl/artikel/904860-demonstranten-liggen-in-slaapzak-opstraat-om-daklozen-te-steunen
14 PowNed, 16 december 2020 https://www.powned.tv/artikel/dennis-treft-khalid-bij-demonstratie-boze-dak
15 MDHG-lid Daniël geïnterviewd bij FunX, 8 december 2020 www.funx.nl/fragmenten/jouw-stad-amsterdam/190d711231d0-4244-b3d1-ac91fc7165e6/2020-12-08-daniel-20-brengt-koude-decembermaand-in-tentje-door-niemandopstraat
16 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/Hoe-de-corona-crisis-daklozen-problematiekblootlegt.html
17 Trouw, 3 mei 2020 https://www.trouw.nl/opinie/voorkom-dat-familie-niet-meer-voor-elkaar-kan-zorgen-door-kortingop-hun-uitkering~b5bd3092/
18 Nu.nl, 2 juni 2020 https://www.nu.nl/economie/6055363/korting-op-bijstand-van-verzorgende-broer-zus-of-kleinkindvan-de-baan.html
11
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Daarmee is erger voorkomen, maar zijn de problemen rond de kostendelersnorm nog steeds aanwezig.
Vandaar dat de MDHG ook ondertekenaar is van een petitie om de kostendelersnorm uit de wet te
halen. Ook deze petitie werd door een groot aantal maatschappelijke organisaties ondersteund. 19
Hoogte uitkeringen
De hoogte van uitkeringen voor daklozen is sowieso een
belangrijk punt voor de MDHG. Dak- en thuislozen die
geen gebruik maken van de nachtopvang of
maatschappelijke opvang worden in Amsterdam flink
gekort op hun bijstandsuitkering. Waar een “normale”
bijstandsgerechtigde zeventig procent van het
nettominimumloon ontvangt, ontvangt een dakloze nog
maar vijftig procent.
Een uitkering van vijftig procent van het
nettominimumloon is een uitkering waarmee alleen het
hoogstnodige betaald kan worden.
Door het korten van de bijstandsuitkering worden de
(financiële) problemen van dak- en thuislozen onnodig
verergerd. Het maakt het ook moeilijker voor hen om zelf
in alternatieve opvang te voorzien. Alternatieve opvang is
een goede zaak, want er zijn veel redenen waarom het
beter is de (nacht-) opvang zoveel mogelijk te vermijden.
Rapport Hoogte Bijstandsuitkering
En heel praktisch: de opvang is Amsterdam is propvol,
zodat veel mensen daar sowieso geen gebruik van kunnen maken.
Op 7 februari sprak de MDHG hierover met wethouder Groot Wassink van Werk, Participatie en
Inkomen. Naar aanleiding daarvan publiceerden we op 2 maart 2020 het rapport “Hoogte
bijstandsuitkering. Voor dak- en thuislozen die geen gebruik maken van de nachtopvang of
maatschappelijke opvang.”.20 In dit rapport wordt aan de hand van verschillende casussen toegelicht
waarom het korten van de uitkering erg nadelig kan zijn voor de groep dak- en thuislozen. Het
daklozenbestaan gaat vaak gepaard met hoge dagelijkse kosten en het wel degelijk aanwezig zijn van
(een vorm van) woonkosten.
Deze publicatie verstuurde wij naar het college van burgemeesters, wethouders, de commissie WIO
en de commissie ZJS ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraadscommissie van 18
maart, waar de hoogte van uitkeringen voor dak- en thuislozen op de agenda stond. Door corona is
deze commissievergadering niet doorgegaan en is het punt pas later in 2020 besproken. Als uitkomst
hiervan is een pilot van start gegaan waarbij mensen i.p.v. 20 procent ‘nog maar’ 15 of 10 procent

19

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/kostendelersnorm
Het rapport “Hoogte bijstandsuitkering. Voor dak- en thuislozen die geen gebruik maken van de nachtopvang of
maatschappelijke opvang.” van de MDHG is te downloaden via https://www.mdhg.nl/wpcontent/uploads/2020/03/20200302-Rapport-Hoogte-Bijstandsuitkering-MDHG.pdf
20
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gekort worden.21 Hoewel dat op zich mooi is, voldoet het op geen manier aan ons dringend advies de
kortingen op uitkeringen af te schaffen.
Over dit onderwerp werd de MDHG geïnterviewd door Stoperadio van NAP Nieuws. 22

3.3 Activiteiten collectieve belangenbehartiging
Kapstokoverleg
Nog voor corona Nederland bereikte, konden wij op 30 januari nog wel weer een Kapstokoverleg in de
Stopera organiseren. Tijdens Kapstokoverleggen kunnen dak- en thuislozen rechtstreeks signalen en
casuïstiek geven aan gemeenteraadsleden. Anderen zijn welkom als toehoorder, waar met name
ambtenaren gebruik van maken. Vanuit de Gemeenteraad waren Wil van Soest (Partij van de
Ouderen), Sheher Khan (DENK), Dorrit de Jong (GroenLinks), Jazie Veldhuyzen (BIJ1), Don Ceder
(ChristenUnie) en Dorienke de Grave-Verkerk (VVD) aanwezig.

Kapstokoverleg, 30 januari 2020

Onderwerpen van gesprek waren onder andere de winteropvang, de nachtopvang, boetes voor
buitenslapen, wachtlijsten en de hoogte van daklozenuitkeringen. Ondanks dat er anderhalf uur voor
was gepland, was er nog een breed scala aan onderwerpen waar we niet meer aan toe kwamen. Het
toont aan de behoefte aan dergelijke overleggen groot is. Vanwege de coronamaatregelen hebben we
in 2020 echter geen tweede Kapstokoverleg meer georganiseerd en hebben er – zoals inmiddels wel
gebruikelijk – ook geen vergelijkbare overleggen met de wethouders Zorg, Werk, Participatie en
Inkomen, Wonen en Armoede plaatsgevonden.

21https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8950290/2/801accent_20_Motie%20Taimounti%20c_s_pilot%20verho

ging%20van%20de%20dak-%20en%20thuislozenuitkering?fbclid=IwAR0dPPXrzNSXCJD4ZEeb9WEGHn78ujGTvW9cCqcNRCQbsjpifXQpA8iyS8
22 Interview MDHG over hoogte uitkeringen bij Stoperadio: https://www.napnieuws.nl/2020/02/03/stoperadio-meer-geldvoor-dak-en-thuislozen/
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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. Dit contact is ook tijdens de corona
epidemie gecontinueerd
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.
Ook in de winter van 2019/2020 hebben we bezoekersoverleggen gehouden, waarbij in 2020 alleen
op 23 januari een overleg was. Het bezoekersoverleg van 12 maart verviel wegens de coronadreiging:
juist die dag kondigde het kabinet aan contacten met mensen met een verminderde weerstand te
vermijden.
Vrouwenavond
Nog net voor de anderhalve
metersamenleving van start ging,
vond op 26 februari een
vrouwenavond
plaats.
De
vrouwenavond wordt geïnitieerd
en georganiseerd door vrouwelijke
leden van de MDHG en is een
gezellig samenzijn met hapjes,
drankjes en activiteiten.
Daklozendag
Het zou dit jaar de dertiende keer
zijn dat we de Daklozendag
organiseren, maar corona zette
Vrouwenavond, 26 februari 2020
een streep door de plannen
hiervoor. Samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam en Bureau straatjurist waren de
voorbereidingen al opgestart, maar al snel werd duidelijk dat doorgang geen optie zou zijn. Dat
betreuren we uiteraard, vooral voor de vele bezoekers die hier altijd zeer naar uitkijken.

29

3.4 Media en overige

Covers van de Spuit 11 uit 2020

Spuit 11
Naast de wintereditie 2019/2020 zijn er in 2020 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 2020 publiceerden wij het Lockdown Logboek, dat ook in dit jaarverslag is
opgenomen. Dit werd geflankeerd door portretjes van bezoekers van de noodopvang. We
interviewden Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving naar aanleiding van
het advies "Herstel begint met het huis” en portretteerden MDHG-lid André, die vanwege problemen
met (regio-) binding geen adequate hulp kreeg. Het hoofdredactioneel commentaar ging over de Black
Lives Matter-beweging: over de racistische motieven die aan het drugsverbod ten grondslag liggen en
de wijze waarop gebruikers met donkere huidskleuren daar nog steeds disproportioneel last van
ondervinden. We besteedden aandacht aan de dakloosheid die ontstaat door de wetten Doorzon en
Damocles, de absurditeit van kortingen op uitkeringen van daklozen en de motie die het beboeten van
dakloze buitenslapers moet voorkomen.
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Voor de editie van winter 2020/2021 interviewden we de Amsterdamse wethouder Zorg Simone
Kukenheim. We besteedden aandacht aan het overlijden van MDHG-lid Rakapati van der Loo en het
levensverhaal van terminaal patiënt en MDHG-lid Ash. MDHG-lid Attie deed verslag van haar detentie
in de Franse gevangenis in coronatijd. Onze outreachend medewerker verhaalde over hoe zij getuige
was van compleet onnodig ingrijpen door handhaving in het Vondelpark tegen daklozen. Verder een
interview met de Ombudsman Metropool Amsterdam over de rapportage Opvang voor iedereen. De
Spuit 11 is online te bekijken via www.mdhg.nl/spuit-11.
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.
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. Onderzoeken in 2020 waren
met name gericht op de wijze waarop de coronamaatregelen impact hadden op dak- en thuislozen en
druggebruikers. Hiervoor zijn we o.a. geïnterviewd door de GGD en de Ombudsman Metropool
Amsterdam.
Overige noemenswaardige overleggen
• 27 februari
Gesprek met OJZ over vervangen van de term “zelfredzaamheid”.
• 23 maart
Jury lid Design Thinkers Academy. Design Thinkers Academy organiseert
bootcamps waarbij mensen met verschillende werkachtergronden van over de hele wereld
zich in een week tijd over een probleem buigen. Dit keer was het probleem (nieuwe)
economisch daklozen.
• 23 september Overleg met doorbraakteam sociaal domein (OJZ) en Liaison bijzondere
woongroepen. Doel van gesprek was het zoeken naar een creatieve oplossing waarbij
afwijkende woonlocaties toch als officiële woonplaats kunnen worden gezien.
• 5 november Evaluatie briefadressenbeleid. Een (evaluatie-) gesprek met Basisregistratie,
WPI-briefadressen, beleidsadviseurs OJZ, Bureau straatjurist, de Ombudsman Metropool
Amsterdam en MDHG, waarbij we er opnieuw op hebben gehamerd dat een dakloze die bij
ons in beeld is makkelijker een briefadres moet kunnen verkrijgen dan nu het geval is. Een
direct merkbaar gevolg is geweest dat in de periode hierna vrijwel alle aanvragen snel zijn
opgepakt en toegekend.
• 15 december Gesprek over verbetering dienstverlening WPI. Overleg tussen WPI Bijzondere
doelgroepen, Bureau Straatjurist en MDHG over mogelijke verbetering van de dienstverlening
aan daklozen, waarbij we ons vooral hebben laten horen over de eindeloze inlichtingenplicht
bij de aanvraag van een briefadres en/of een bijstandsuitkering.
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3.5 Coronagerelateerd
Veel van onze activiteiten tijdens de eerste lockdownperiode hebben we verwoord in onze
signaleringen 23 en in de Spuit 11 van zomer 2020 gepubliceerd in het zogenaamde ‘lockdown logboek’,
dat om deze reden ook in dit jaarverslag is opgenomen. In deze paragraaf beschrijven we daarom een
korte aanvulling hierop wat betreft de collectieve belangenbehartiging.
Na de aangekondigde lockdown van 15 maart veranderen uiteraard ook de punten die wij in de
collectieve belangenbehartiging prioriteit geven. Direct na de persconferentie hebben we in eerste
instantie te regelen dat het kantoor “coronaproof” wordt en de individuele belangenbehartiging door
kan blijven gaan. Al vrij snel besluiten we wat onze rol qua collectieve belangenbehartiging in deze
unieke periode dient te zijn, namelijk dat doen waar we goed in zijn: opkomen voor de belangen van
onze leden en signalen opvangen waar dingen mis lopen om deze aan te kaarten bij de organisaties
die daar wat mee kunnen. We merken ook dat er vanuit zowel de cliëntenbeweging als de keten wat
dat betreft een verwachting richting ons is: geconstateerde tekortkomingen worden bij ons gemeld en
dankzij de vele contacten die we met mensen in het veld hebben, horen we veel.
Signaleringen
Omdat in deze nieuwe situatie niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, besluiten we
de signalen te bundelen tot zogenaamde signaleringen, die we aan een steeds groter wordende groep
mensen versturen: instellingen, gemeentelijke en landelijke ambtenaren, wethouders,
gemeenteraadsleden, cliëntvertegenwoordigers et cetera. Onze toon in deze signaleringen is
constructief: we vinden het begrijpelijk dat in deze nieuwe situatie niet direct alles volledig is geregeld
en zien dat er door veel mensen hard wordt gewerkt om zoveel mogelijk problemen op te lossen.
De signaleringen voorzien in een grote informatiebehoefte, waarbij voor mensen in het veld de
mogelijkheid wordt gecreëerd om thuiswerkers te informeren over geconstateerde problemen. We
krijgen na ieder verstuurd bericht dankbetuigingen en merken dat veel signalen worden opgepakt. In
totaal versturen we tot aan de afbouw van de ‘corona-faciliteiten’ zeven van dergelijke signaleringen,
waarna we tot de conclusie komen dat in een minder hectische tijd andere middelen efficiënter zijn.
Tijdens de tweede lockdownperiode keren de signaleringen niet terug als middel. Wel vindt er een
wekelijks, dan wel tweewekelijks overleg plaats met ambtenaren van OJZ over de signalen die we
ontvangen.
Daarnaast participeren we vanaf 23 maart in de bijeenkomsten van de regiegroep inloophuizen: een
wekelijkse bijeenkomst tussen aanbieders van inloophuizen (De Regenboog Groep, de Schakel, de
Tweede Mijl, de Protestantse Diaconie), GGD en gemeente Amsterdam, Veldwerk en
belangenbehartigers (MDHG, We Are Here). De frequentie van deze bijeenkomsten is tegen de zomer
van 2020 teruggegaan naar tweewekelijks en verliep aan het einde van het jaar inmiddels voornamelijk
via een appgroep. Aanvankelijk is het overleg bedoeld als plek waar inloophuizen kunnen aangeven
waar ze in coronatijd tegenaan lopen en wat ze van de gemeente nodig hebben om hun diensten te
kunnen blijven verlenen. De focus verschoof mettertijd meer naar signalering rondom de noodopvang
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De signaleringen van de MDHG tijdens de eerste lockdown zijn na te lezen via www.mdhg.nl/publicaties-coronavirus De
signaleringen zijn verstuurd op 27 maart, 3 april, 10 april, 24 april, 11 mei, 29 mei en 16 juli.
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en alle andere problemen waar dakloze mensen in coronatijd mee te maken hebben. Een groot
voordeel van deze overleggen is dat de lijnen met andere partijen en vooral met de GGD korter
werden.
Belangenbehartiging
Na de afkondiging van de lockdown en de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven,
schrikken wij van de eerste reactie vanuit de gemeente Amsterdam op deze maatregelen. In plaats van
direct over te gaan tot noodmaatregelen om alle buitenslapers naar binnen te helpen, reageerde men
in tegenovergestelde richting: het deurbeleid van de winteropvang werd aangescherpt en
zogenaamde “zelfredzame daklozen” en Oost-Europeanen krijgen te horen dat zij niet langer welkom
zijn. Dit wordt gelukkig snel hersteld, maar enkele dagen later komt alsnog een mailtje dat er geen
nieuwe cliënten opgenomen worden in de winterkoudeopvang. Het duurt bijna twee weken voordat
sportzalen worden omgebouwd tot opvanglocaties waar voldoende afstand gehouden kan worden.
We zijn niet onverdeeld enthousiast over deze oplossing, hoewel binnen kunnen slapen per definitie
beter is dan tegen je zin op straat moeten verblijven. Dergelijke grootschalige opvang zonder privacy
verdient nooit onze voorkeur,
maar vinden we in tijden van
corona ook gevaarlijk, iets wat we
ook als signaal krijgen van mensen
die daar gebruik van kunnen
maken. Ook omdat we horen en
zien dat de basis hygiëneregels niet
altijd worden nageleefd, vrezen we
voor een grote corona uitbraak
binnen de daklozenpopulatie. Dat
deze vooralsnog is uitgebleven, is
een gelukkige omstandigheid.
Aangezien in grote steden in het
buitenland het virus wel veel
slachtoffers onder daklozen heeft
gemaakt, beschouwen we onze
aanvankelijke vrees dan ook
achteraf niet als overdreven
De MDHG op AT5, 23 maart 2020
bezorgdheid.
Op 20 maart schrijven we – samen met onze partners van de Straatalliantie, waarmee we gedurende
de hele lockdown gezamenlijk lobbyen – een brief aan plaatsvervangend wethouder Rutger Groot
Wassink, waarin we hem oproepen de vele leegstaande hotelkamers in de stad voor opvang te
gebruiken. Op 23 maart versturen we deze oproep ook als persbericht de wereld in, wat onder andere
publiciteit oplevert op AT5 24 en NH Radio 25 . Enkele dagen later ondersteunt ook Valente deze
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AT5, 23 maart 2020 https://www.at5.nl/artikelen/200845/oproep-belangenvereniging-plaats-dak-en-thuislozen-in-legehotel
25 NH Radio, 23 maart 2020 https://nhradio.nl/uitzending/fb231f3e18685fdc272347948da012cb/
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oproep.26 De argumenten tegen deze oproep, zoals onder andere door de wethouder geuit na onze
vraag hierover in een debat van Pakhuis de Zwijger27, vinden we weinig houtsnijden. Daklozen zouden
moeilijk in hotelkamers kunnen slapen, organisatorisch zou het lastig zijn en wellicht zouden de
hotelkamers andere bestemmingen moeten krijgen. Gelukkig merken we dan ook in de loop van het
jaar dat hotelkamers steeds vaker worden ingezet voor de opvang van daklozen.

26

NRC Handelsblad, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/25/coronablog-25-maart-a3994787
Het debat in Parkhuis de Zwijger over dakloosheid tijdens en na coronatijd, met o.a. wethouder Groot Wassink, Nienke
Boesveldt (UvA), Harry Doef (Leger des Heils) en Anja Hommel (GGD), is terug te kijken via
https://www.youtube.com/embed/clMfEqzx2lw.
27
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4. Drugs uit het strafrecht
“We onderscheppen heel veel, maar we hebben niet de indruk dat het heel
veel zoden aan de dijk zet. De straatprijs van cocaïne stijgt nauwelijks.” – Max
Daniël, Hoofd Operatiën van de politie bij 1Vandaag, 4 september 2020
“Ik denk dat het gerechtvaardigd is om vragen te stellen bij keuzes die we
maken om de schaarste te verdelen.” – Henk van Essen, Korpschef Politie in het
Algemeen Dagblad, 1 september 2020
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 ze haar visie
daarop duidelijk blijven maken.
Signaleringen harm reduction
Naast de eerdergenoemde signaleringen, werkte de
MDHG samen met het Harm Reduction Netwerk van
het Trimbos-instituut en Stichting Mainline om een
beeld te krijgen van de gevolgen van de
coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen
en hun doelgroepen. Deze signalen waren zowel
gericht aan alle harm reduction voorzieningen in
Nederland,
als
aan
het
Ministerie
van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bedoeld. Dit heeft
begin april, n.a.v. de eerste lockdown, geleid tot een
eerste overzicht van signaleringen en knelpunten. Deze
waren wat algemener van aard en omschreven
voornamelijk de getroffen maatregelen en directe
gevolgen daarvan. We zagen dat alle voorzieningen in
het land soms ingrijpende maatregelen moesten
treffen, maar dat er ook een tal van nieuwe initiatieven
waren gestart.
De tweede signaleringen leverden veel publiciteit op,
in onder andere NRC en NRC Next 28, De Limburger 29,
NRC Next, 3 mei 2020
NPO Radio 130 en RTL Nieuws 31. Waar de kop van het
NRC heel stellig is (“Gebruikers heroïne over op
methadon”), willen we benadrukken dat het vooral een gehoord signaal is. Waar mogelijk deden we
suggesties voor (wellicht onorthodoxe) verbeteringen en of voorbeelden van (creatieve) oplossingen.
Zoals het (tijdelijk) versoepelen van de criteria voor het verstrekken van methadon, het openstellen
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NRC, 3 mei 2020, www.nrc.nl/nieuws/2020/05/03/heroinegebruikers-wenden-zich-vaker-tot-methadon-a3998636
De Limburger, 4 mei 2020, www.limburger.nl/cnt/dmf20200504_00158882
30 NPO Radio 1, 4 mei 2020, www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/2969242-2020-05-04
31 RTL Nieuws, 4 mei 2020, www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5110646/heroineverslaafden-coronacrisisdrugsgebruik-methadon
29
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van de nachtopvang naar 24-uursopvang, het toelaten van (of in ieder geval een tolerantere houding
ten opzichte van) druggebruik in de noodopvang en het (tijdelijk) gedogen van dealers in de omgeving
van gebruiksruimtes. In de derde signalering werden de zorgen geuit van het afschalen van de
noodopvang i.v.m. de versoepelingen vanuit het RIVM, terwijl juist door de coronacrisis wachtlijsten
alleen maar groter werden.
In de laatste, meest uitgebreide inventarisatie kwamen de volgende signaleringen naar voren:
•

•

•
•
•

Voorzieningen bleven vaak wel open, maar met aanpassingen en maatregelen. In het begin
van corona was dit nog zoeken, maar later leek dit al beter te gaan. De aanpassingen en het
naleven van de maatregelen zorgde er wel voor dat minder mensen tegelijk gebruik konden
maken van zo’n voorziening, wat onder andere voor wachtrijen zorgde.
Laagdrempelige voorzieningen moesten vaker mensen de toegang ontzeggen, waarmee de
laagdrempeligheid in het geding kwam. Omdat dit soort voorzieningen mensen zonder
concrete hulpvraag of bijvoorbeeld met een vaste verblijfplaats de toegang moesten
ontzeggen, was er minder toegang tot hulp- en zorgaanbod;
Er lijken veel personen buiten beeld geraakt te zijn.
Een positieve signalering was dat er meer ruimte bleek te zijn voor creatieve oplossingen.
Het aantal besmettingen onder onze doelgroepen lijkt laag.

De laatste inventarisatie werd gepubliceerd in december en werd afgesloten met een expertmeeting
van medewerkers uit het veld. Tijdens deze expertmeeting zijn de belangrijkste bevindingen en
knelpunten kort toegelicht en hebben we verschillende experts gevraagd hun praktijkervaring met ons
te delen. De expertmeeting bleek een goede plek om ervaringen en gemeenschappelijke knelpunten
vanuit heel het land met elkaar te kunnen delen. Als afsluiter werd het rapport gepresenteerd aan het
Ministerie van VWS.
Civil Society Drugs
De MDHG neemt deel aan een civil society drugs, waarbij rijksambtenaren van VWS (alsook Veiligheid
en Justitie en Buitenlandse Zaken) op regelmatige basis in gesprek gaan met partijen uit het veld. Dit
initiatief van Correlation en het Trimbos Instituut betrof tot dit jaar voornamelijk internationale
onderwerpen met betrekking tot harm reduction. Mede op ons aandringen is hier een tweede overleg
voor in het leven geroepen, waarbij nationale onderwerpen besproken worden.
Governing the Narcotic City
De MDHG participeert -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
elkaar vergeleken in hun omgang met druggebruikers en worden best practices met elkaar vergeleken.
Tevens wordt er gewerkt aan een archief met druggerelateerde objecten, waarin ook een deel van het
archief van de MDHG zal worden opgenomen. Inmiddels is reeds begonnen oude Spuit 11’s hiervoor
te digitaliseren.

42

Door de reisbeperkingen had de coronaepidemie een grote impact op het project, aangezien
ontmoetingen tussen de deelnemers uit de verschillende landen een belangrijk onderdeel vormden.
Om die reden werd een geplande bijeenkomst in Amsterdam dan ook afgelast. De internationale
samenwerking leidde tot een lockdown report, waarin de bijdrage over Nederland onder andere
gebaseerd werd op de signaleringen van en gesprekken met de MDHG.
In 2020 werd er verder gewerkt aan
de individuele onderzoeken en het
archief. Voor Nederland worden
tevens plannen gesmeed om in
2021 een zogenaamde “Zeedijkreünie” te organiseren, voor
mensen die in de jaren ’70 en ’80 op
en rond de Zeedijk gebruikten.
EURONPUD
Doordat fysieke vergaderingen in coronatijd in toenemende mate werden vervangen door
videoconferences, werd het voor ons minder tijdrovend om ook weer deel te nemen aan de
internationale drugshervormingsbeweging. Als “oudste junkiebond ter wereld” werd onze deelname
daar met enthousiasme begroet. Zo participeerden we weer in EURONPUD - The European Network
of People who Use Drugs-, waar we meewerkten aan een informatiefolder over corona voor
druggebruikers.
Peer2Peer Webinar
Op 23 september nam de MDHG deel aan een Webinar in het kader van het Europese project
Peer2Peer, georganiseerd door Correlation – European Harm Reduction Network. Dit project staat

Uitnodiging Webinar Peer2Peer
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volledig in het teken van de inzet van mensen met ervaring binnen de zogenaamde Civil Society
organisaties. De MDHG hield een presentatie over de wijze waarop wij ervaringsdeskundigen inzetten.
De MDHG is hier uniek in, aangezien we ervaringsdeskundigheid in alle lagen van onze vereniging
inzetten: bij de samenstelling van het bestuur, in het bestuur zelf, als ondersteuner binnen de
vereniging, als outreachend werker, als voorlichter en als vrijwilliger voor hand en spandiensten. We
hopen met het deelnemen aan dit soort bijeenkomsten andere (internationale) organisaties te kunnen
motiveren mensen met ervaring op diverse vlakken in te zetten.
Voorlichtingen en colleges
De MDHG biedt een circa anderhalf uur durend college aan over drugsbeleid, dat al enkele jaren een
vast onderdeel is bij diverse opleidingen in Amsterdam en onderdeel uitmaakt van verschillende
studiereizen uit het buitenland. Op 14 januari en 4 februari konden we onze jaarlijkse gastcolleges bij
respectievelijk de minor Addiction van de Vrije Universiteit Amsterdam en de minor Drugs en
Amsterdam van de Hogeschool van Amsterdam nog gewoon in de collegebanken geven: daarna
vervielen diverse colleges wegens de lockdown. Op 21 april vond nog wel een college plaats voor het
UMC via Zoom. Behalve voor studenten, hebben we op 17 februari een college aan belangstellende
leden gegeven.
Overleg bezoekers en teamleiders Gebruikersruimtes
Met enige regelmaat ontvangen wij signalen van onze leden over de gebruikersruimtes van De
Regenboog Groep. Het gaat dan meestal over zaken als bejegening en gezelligheid. Op 21 januari
organiseerden wij daarom een bijeenkomst met zowel bezoekers als teamleiders van de
gebruikersruimtes, zodat deze signalen besproken konden worden. Het overleg verliep in
constructieve sfeer.
Overleg HVO-Querido over druggebruik
Organisaties in de MO/BW vinden het vaak lastig om met hun cliënten te spreken over druggebruik,
mede omdat gebruik volgens de regelementen van die organisaties direct tot sancties leidt. We vinden
het bemoedigend dat HVO-Querido bezig is om hier nieuw beleid voor te formuleren. In 2020 hebben
we daar een aantal keer met de organisatie over gesproken.

Cartoon voor Spuit 11, zomer 2020
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International Drug Users Remembrance Day
Ondanks alle afgelaste activiteiten, konden we op vrijdag 17
juli -zoals altijd met het Drugspastoraat Amsterdam- wel de
traditionele International Drug Users Remembrance Day
houden. Tijdens deze dienst herdenken we de overledenen
aan drugs- en drankgebruik, of de bestrijding daarvan. De
bijeenkomst wordt altijd zeer gewaardeerd door de
bezoekers, en het was ons dan ook wat waard om deze door
te kunnen laten gaan.
Vanwege de voorzorgsmaatregelen weken we uit naar de
Mozes en Aäronkerk, waar 50 bezoekers op aanmelding wel
naar binnen konden. Het thema dit jaar was “Waar niet
over gesproken wordt”, wat zowel betrekking heeft op het
gevoelde taboe op drugsgebruik, het taboe op rouw om
druggebruikers, als het taboe om serieuze wijzigingen in het
drugsbeleid te bediscussiëren.
Drug Users Remembrance Day, 17 juli 2020

Zoals gebruikelijk werden tijdens de bijeenkomst de namen
van overledenen van het afgelopen jaar genoemd, werden kaarsjes aangestoken en waren er
toespraken. Dit waren zowel persoonlijke herinneringen aan vrienden die mensen verloren hebben,
als een meer politiek statement door de zogenaamde keynote spreker. Dit jaar was dat dominee Hans
Visser, die in de jaren ’80 en ‘90 furore maakte met zijn inzet voor druggebruikers in Rotterdam.
David Chassé speelde trompet en Matthew gitaar. De Dakloze Dichter bracht enkele gedichten ten
gehore.
International Drug Users Remembrance Day wordt in diverse steden in de gehele wereld
georganiseerd.
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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 aan onze leden te presenteren.
Op 5 maart stelden we ons kantoor tijdens de vrije inloopuren beschikbaar voor het project 'Opsporen
en behandelen van cliënten in de maatschappelijke opvang in Amsterdam met hepatitis C’. In dit
project van de Regenboog Groep, Mainline en de GGD werden bezoekers getest door middel van het
afnemen van vingerprikbloed en
wisten zij na een uur of zij hepatitis C
hadden. In dat geval kon direct
behandeling worden gestart.
Hoewel we willen voorkomen dat de
MDHG een zorginstelling wordt, is het
duidelijk dat het openstellen van onze
locatie voor dergelijke projecten een
gunstig effect heeft. Hierdoor worden
mensen bereikt die zich niet snel
elders aan dergelijke testen laten
onderwerpen en vindt dit plaats in een
voor de leden vertrouwde omgeving.
Nationale en internationale lobby
Hepatitis C-test in het kantoor van de MDHG, 5 maart 2020
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.
MAP-NL
Via MAP-NL heeft de MDHG een belangrijke functie als informatievoorziening over drugsbeleid. MAPNL (Media Awareness Project Nederland) biedt door middel van gratis verzonden artikelen over drugs
en drugsbeleid inzicht in ontwikkelingen in het drugsbeleid en de wijze waarop de media daar verslag
van 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 2020 zijn 153 Digest-mailtjes
verstuurd aan abonnees, met daarin 436 artikelen.
Justice for Johan
De MDHG ondersteunde de afgelopen jaren 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. Op 16 januari vloog Johan van Laarhoven eindelijk terug naar Nederland en op 28 augustus
kon hij de gevangenis in Vught verlaten.
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5. Overige activiteiten
BaseMail
We vergeten onze leden niet wanneer ze vast komen te zitten, of in een gesloten instelling verblijven.
Vrienden en bekenden uit de scene sturen we – de leden en medewerkers – iedere week kaarten als
ze gedetineerd zijn, in een afkickkliniek zitten of bijvoorbeeld in Duurzaam Verblijf te Beilen verblijven.
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.
Wanneer we daarvan op de hoogte zijn, bezoeken leden en medewerkers van de MDHG de uitvaart
van overleden leden.

Uitvaart Pam Nijmeijer, 10 maart 2020

Exposities
De panelen aan de voorkant van ons pand lenen zich uitstekend voor exposities en aankondigingen.
Als eerbetoon aan ons overleden lid Rakapati van de Loo hebben we eerder geëxposeerd materiaal
van hem opnieuw opgehangen.
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6. Financiën
Naast dit inhoudelijke jaarverslag is er over 2020 ook een financieel jaarverslag opgemaakt door
Cooster Accountants. Hierin is gedetailleerder te lezen hoe de vereniging zich in 2020 financieel heeft
ontwikkeld.
Na een negatief resultaat van € 1.146,- in 2019, hebben we dit jaar een positief resultaat van € 6.735,geboekt. In voorgaande jaren waren het voornamelijk de organisatie- en activiteitenkosten die tot
overschrijding van de begroting leidden, maar met name die laatste post viel dankzij de
coronamaatregelen dit jaar mee. We hebben dit jaar wel extra investeringen moeten doen in het
coronabestendig maken van ons kantoor, maar deze kosten vielen mee. Omdat dit mogelijk was
binnen de huidige begroting, hebben we dan ook geen aanspraak gemaakt op extra
financieringsmogelijkheden hiervoor.
Aangezien we wisselend het ene jaar een lichte begrotingsoverschrijding kennen en het andere jaar
een licht overschot, worden deze verschillen – als gebruikelijk – met de egalisatiereserve verrekend.
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Bijlagen
Bijlage 1. Signaleringen vanuit de MDHG deel 1

Verzameling van recente signalen m.b.t. coronavirus vanuit de MDHG
27 maart 2020
Moeilijker om aan methadon te komen.
We krijgen signalen dat het voor niet-geregistreerde methadongebruikers moeilijker wordt om aan
methadon te komen. De straatmarkt die voor deze groep heel belangrijk is (veelal kleinschalig
overschot van mensen die zelf ook methadon ontvangen) is ingestort omdat bijna niemand meer op
straat is. Dr. Valkenier kan geen nieuwe cliënten zien en verwijzen door naar het Jellinek Outreachend
Team (JOT). Het JOT kan het lichamelijk onderzoek dat nodig is niet doen vanwege Corona.
Voorbeeld: Iemand (doorverwezen door de Regenboog) belt voor een vriend uit Italië die al geruime
tijd in Amsterdam verblijft zonder contact met de hulpverlening. Betrokkene gebruikt methadon (heeft
een Europese verzekering en een Italiaans doktersrecept t.b.v. methadon uit december jongsteleden)
maar zit al een aantal dagen zonder; op straat kopen lukt niet meer de laatste dagen door de Coronacrisis. Dr. Valckenier gebeld, zij kunnen geen nieuwe cliënten zien vanwege Corona en verwijzen door
naar het JOT. Ook zij kunnen geen nieuwe cliënten zien vanwege het lichamelijk onderzoek dat nodig
zou zijn - omdat het recept al 3 maanden oud is- mag nu niet plaatsvinden vanwege Corona. Kruispost
zegt desgevraagd nooit iets met methadon te kunnen doen. Een straatdokter uit Amsterdam verwijst
door naar de apotheek Utrechtsestraat. Daar is het uiteindelijk gelukt om voor enkele dagen methadon
te halen.
Mensen hebben angst om in de nachtopvang te slapen
Er heerst angst onder de daklozen om in de nachtopvang te slapen en om in de inloopcentra te zijn. Zij
zien dit als potentiële infectiehaarden:
• Veel mensen in slechte gezondheid bij elkaar in relatief kleine ruimtes;
• Doordat niemand getest wordt en het spectrum van symptomen breed is, kan niet goed worden
ingeschat wie mogelijk besmet is;
• Mensen slapen met meerdere anderen in dezelfde ruimte.
• Wij zien dat het afschalen door het openen van nieuwe locaties van de grond begint te komen,
wat we een goede zaak vinden. We moedigen een grote stap voorwaarts hierin aan.
Repatriëring komt niet van de grond
In het beleid van afschalen in de nachtopvang en inloophuizen, werd door de wethouder aangegeven
dat de Oost-Europeanen graag terug zouden keren naar hun thuisland en daarbij geholpen zouden
worden. Dit komt niet overeen met onze bevindingen. Ten eerste geven veel Oost-Europeanen aan
reeds zo lang in Amsterdam te zijn, dat zij helemaal niet terug willen. Ten tweede geven hulpverleners
aan dat het op dit moment ook helemaal niet lukt om hen terug te verwijzen.
“Zelfredzame” bankslapers verliezen hun bank.
Een groot deel van de daklozen die als “zelfredzaam” worden gezien, slaapt ’s nachts bij vrienden of
kennissen. De animo om deze zogenaamde bankslapers een plek te geven, neemt tijdens de
coronacrisis hard af. Enerzijds vanwege de angst op besmetting van het virus; anderzijds omdat
mensen nu zelf meer thuis zijn dan anders.
Voorbeeld: D. vertelt dat hij doordeweeks een tijdelijk onderkomen bij de Arena had. In de weekenden
verblijft hij bij zijn vriend in West (vriend woont beschermd en mag slechts een aantal dagen per week
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bezoek/logees ontvangen). Het tijdelijk onderkomen bij de Arena is hij kwijt omdat de hoofdbewoner
zo benauwd werd van al het nieuws rond het coronavirus dat hij niemand meer in huis wilde hebben.
De Beschermd Wonen-plek van de vriend is in lockdown gegaan en de bewoners mogen per
ommegaande geen bezoekers meer ontvangen. D. kan inmiddels gelukkig tijdelijk bij een bekende bij
de Gaasperplas terecht.
R. geeft aan dat zijn vaste tijdelijke onderkomen in Amstelveen hem de deur heeft gewezen i.v.m.
angst voor besmetting. R. gaat nu van bank naar bank en mag niet te lang blijven bij zijn bekenden.
Daklozen worden het park uitgestuurd
Daklozen geven aan weggestuurd te worden uit parken. Een hulpverlener in het Vondelpark gaf aan
dat twee daklozen in het Vondelpark door een motorbrigadier werden weggestuurd, waarbij zij getuige
was van ongepaste teksten als “ga maar terug naar je eigen land” en “ik wil nu geen daklozen in mijn
park”. Toen de hulpverlener aangaf dat de inloophuizen vol zijn en deze mensen dientengevolge op
straat verkeren, zei de agent dat ze dan maar bij haar op de bank moest gaan slapen. Ze moesten hoe
dan ook het park uit.
Opkrabbelende (ex)daklozen valt stappen terug.
De eerste signalen dat de economische gevolgen van de coronacrisis hard aankomen bij mensen in
herstel hebben ons ondertussen al bereikt. Het precaire financiële evenwicht van individuen kan flink
verstoord worden.
Voorbeeld: G., woonachtig in een herstartstudio van de Volksbond, heeft na een lange periode van
dakloosheid zijn groot rijbewijs gehaald en met een uitzendcontract een baan als
vrachtwagenchauffeur gevonden. Omdat er simpelweg te weinig chauffeurswerk is, wordt hij
ontslagen. Omdat hij nog geen recht op WW heeft opgebouwd, moet hij weer de bijstand in. Dit is
ongeveer de helft van zijn huidige inkomen. G. heeft flink hoge terugbetalingen lopen bij zijn
schuldeiser. Deze heeft hij inmiddels al gecontacteerd met het verzoek deze betalingen tijdelijk te
stoppen i.v.m. inkomstenderving. G. maakt zich zorgen over de baanuitzichten straks na de crisis. Hij
verwacht dat er vele chauffeurs met meer ervaring op dezelfde banen als hij gaan solliciteren.
Trajecten zitten vast
Verschillende personen geven aan dat er weinig tot niets gebeurt in hun traject richting herstel. Het
doet vrezen voor de periode na corona, waarin de toch al overbelaste keten met een nieuwe instroom
te maken krijgt en door- en uitstroom heeft stilgestaan.
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Bijlage 2. Signaleringen vanuit de MDHG deel 2
Amsterdamse signaleringen corona deel 2 (30 maart t/m 3 april)
Inloophuizen
Het lukt Amsterdam nog niet om voldoende plekken te realiseren waar dak- en thuislozen overdag
lange tijd binnen kunnen blijven. De inloophuizen werken hard binnen de mogelijkheden en slagen er
redelijk goed in mensen te voorzien van drinken, eten en een mogelijkheid om even warm te worden,
maar de bezoeken zijn gelimiteerd qua tijd. De richtlijn vanuit VWS geeft de voorkeur aan dat mensen
zo lang als zij willen binnen kunnen blijven. Voor en na hun bezoek verblijven veel daklozen in de stad
en in parken, waar mensen samenklonteren.
Grote behoefte aan nachtopvang
De behoefte aan nachtopvang is groot. De nachtlocaties zijn vrijwel volledig bezet en worden ook
gebruikt door mensen die normaliter deze locaties mijden. Verschillende daklozen (“economisch
daklozen”, “zelfredzame daklozen” of hoe men het ook wil noemen) geven aan dat zij vanwege de
coronacrisis en het wegvallen van alternatieven meer “het daklozencircuit ingetrokken worden” en
zich daar zeer onprettig bij voelen.
We krijgen diverse signalen dat mensen zich erg opgejaagd voelen in de nachtopvang. Met name in de
ochtend, waarbij mensen een ontbijt in een zakje krijgen en deze op straat moeten consumeren, draagt
bij aan dat gevoel.
We vinden de groepen van 50 personen per locatie nog steeds erg groot. Het ontbreekt ook aan
schermen tussen de veldbedden. We maken ons nog steeds zorgen over de gevolgen van het gehussel
van grote groepen daklozen in nachtopvang, inloophuizen en op straat.
Druggebruikers mijden de nachtopvang
Veel dakloze druggebruikers mijden de nachtopvang, vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om
daar te kunnen gebruiken. Velen verblijven in woningen van andere druggebruikers, waar afstand en
andere hygiënische voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd. Het betreft ook woningen in
beschermd wonen en omslagwoningen. Vanuit woonbegeleiders horen we dat vanuit de buurt meer
meldingen over overlast ontstaan.
Om deze problemen tegen te gaan, zijn we er voorstander van dat binnen de nachtopvang
mogelijkheden komen om te gebruiken. (Bijvoorbeeld in een daarvoor aangewezen kleedkamer in een
sporthal.) In andere steden is reeds ervaring opgedaan met het tolereren van een huisdealer, waardoor
ook in- en uitloop geen probleem hoeft te vormen. Dergelijke ervaringen zijn er ook in Amsterdamse
instellingen.
Nog steeds druk bij de soepbus
Bij de soepbus is het nog steeds druk: maandag waren er nog ongeveer 100 en woensdag ongeveer 80
personen. Gezien het tijdstip van de soepbus kan gesteld worden dat zij ’s nachts buiten slapen,
ondanks dat de groep Oost- Europeanen (de grootste groep die hier nu gebruik van maakt) weer
toegang heeft tot de nachtopvang. Dit heeft vermoedelijk te maken dat deze groep eerder te horen
heeft gekregen dat zij dat niet konden. De soepbus communiceert nu de mogelijkheid om dit wel te
doen.
Eenzaamheid/detentie
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In PI’s is eenzaamheid een groot probleem, nu bezoek etc. niet meer welkom is. Verschillende PI’s
hebben maatregelen genomen (In Heerhugowaard heeft men bijvoorbeeld tablets aangeschaft om
contact te laten houden met familie en vrienden), maar er zijn ook PI’s waar niets gebeurd, zoals in
Zaanstad. De sfeer in PI Zaanstad schijnt dan ook flink onder spanning te staan.
In Lelystad stoppen ze iedereen met Corona-gerelateerde klachten in de isolatiecellen. Toen ze dit in
Amerika besloten, meldden gedetineerden ineens niet meer dat ze ziek waren. Ze waren bang voor de
gevolgen van isolatie en daardoor werd een aantal ziek en overleed zonder medische hulp.
Gebruik
We horen van verschillende kanten (zowel leden als hulpverleners) dat gebruik van middelen
toeneemt. Dit komt deels omdat methadon moeilijker te verkrijgen is (zie vorige rapportage), maar
ook omdat mensen zich hopeloos voelen en een weg zoeken om met de ellende om te gaan. 12
stappen-bijeenkomsten (AA, NA etc.) gaan niet door, maar worden online voortgezet.
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Bijlage 3. Signaleringen vanuit de MDHG deel 3
Signaleringen vanuit de MDHG deel 3 (3 april – 10 april 2020)
Hotelvoorziening open
Botel heeft de deuren geopend voor mensen zonder woning. Voor € 300,- per maand kunnen ze een
kamer betrekken. Helaas betreft het maar 20 plekken en deze plekken zijn alleen bestemd voor
mensen die door de Regenboog Groep begeleid worden. Inmiddels gaat dit nieuws als een lopend
vuurtje rond en melden zich ontzettend veel mensen tevergeefs voor deze mogelijkheid. Dit geeft aan
dat er een enorme behoefte is aan dit soort oplossingen.
Geen reguliere screening bij Jan van Galenstraat
Medewerkers van de Jan van Galenstraat geven aan geen reguliere screeningen meer te doen. In
voorbereiding op aankomende dakloosheid verwezen wij een man naar de Jan van Galenstraat voor
een screening MO/BW, die daar te horen kreeg dat er enkel gescreend wordt voor toegang tot de
tijdelijke nachtopvangen. Op aandringen van de MDHG werd deze man bij uitzondering, omdat het
toevallig rustig was bij de JVG, alsnog gescreend.
Wij zijn van mening dat de reguliere screeningen zo veel mogelijk door moeten gaan. Reeds voor de
coronacrises waren er in het begin van de keten onacceptabele wachttijden, die niet verder dienen op
te lopen.
Meer alcohol- en middelengebruik
Deemoedigheid onder daklozen slaat toe, wat zich uit in toenemend middelen- en met name
alcoholgebruik. Het Straatpastoraat geeft aan veel gematigde drinkers tegen te komen die zich in
laveloze staat bevinden. Gevraagd naar de redenen hiervoor worden de gevolgen van de coronacrises
aangegeven: het ontbreken van dagactiviteiten en geen zicht op concrete verbeteringen in de huidige
dakloze situatie.
Het Drugspastoraat spreekt met name bewoners van woonvoorzieningen en constateert dat “het
leven met corona” tot een meer agressieve houding leidt. Dit beeld wordt ons bevestigd door
woonbegeleiders.
Verkrijgbaarheid methadon
De slechte verkrijgbaarheid van methadon voor mensen buiten de reguliere programma’s begint voor
meer problemen te zorgen. Bij Amoc zien ze veel mensen die zich hierdoor ziek voelen. We dringen
aan op een snel plan voor laagdrempeligere verstrekking van methadon, zoals ook in bijvoorbeeld het
Verenigd Koninkrijk het geval is. (https://www.theguardian.com/politics/2020/apr/08/methadone-tobe-handed-out-without-prescription-during-covid-19-crisis )
Prijzen en verkrijgbaarheid drugs
De straathandel lijkt grotendeels te zijn verdwenen. Bestellingen gaan -zoals voor gewortelde
gebruikers eigenlijk al lange tijd het geval is- via 06-dealers. Er zijn verschillende geluiden over de
prijsontwikkeling van drugs. Een deel van de gebruikers zegt een prijsstijging nog niet te zien, maar wel
te vrezen. Andere basecokegebruikers geven aan dat 06-dealers niet meer voor reguliere bestellingen
van 5 of 10 euro komen en klagen over kleinere hoeveelheden die duurder zijn geworden. Dit frustreert
met name omdat het gebruikelijke hosselen (klusjes, bedelen, krantjes verkopen etc.) in deze periode
niet veel oplevert wegens het gebrek aan mensen/toeristen op straat.
Gebruikers klagen tevens dat de kwaliteit naar beneden is gegaan. Een kanttekening hierbij is dat
dergelijke klachten over de samenstelling van dope in het verleden nog wel eens ongegrond bleken te
zijn en meer afhankelijk waren van de omstandigheden waarin de drugs gekocht en gebruikt zijn.
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Sluiting drugstestspreekuren
De drugstestspreekuren van de GGD en Jellinek zijn momenteel vanwege de coronamaatregelen
gesloten. De ervaring leert dat juist in tijden van onzekerheid en onrust veel van deze mogelijkheid
gebruik werd gemaakt.
Het telefoonnummer voor niet-acute gezondheidsklachten werd tijdens de op de GGD-site
aangegeven tijdstippen verschillende keren niet opgenomen, bleek uit steekproeven van August de
Loor (Adviesburo Drugs).
Het besluit om tot sluiting over te gaan hangt nauw samen met de locaties van de drugtestspreekuren.
Het onderstreept het belang om drugstestspreekuren bij een onafhankelijke partij onder te brengen,
zoals eerder al door De Loor werd bepleit.
Coronaopvang Amsterdam
De afgelopen weken zijn verschillende opvanglocaties geopend en zitten ondertussen alweer vol
(Transformatorweg, sporthallen Zuid en Nieuw-West). Nieuwe locatie Callandlaan is deze week
geopend, nog niet vol (zo’n 45 personen).
Er wordt scherp gehandhaafd op alcohol- en druggebruik in de nachtopvang. Er worden mensen
geschorst die daarom de nacht buiten moeten slapen. Bijkomend probleem: door het gebrek aan
methadon worden mensen ziek en kiezen daarom eerder voor gebruik.
We herhalen ons pleidooi dat binnen de nachtopvang mogelijkheden moeten komen om te gebruiken.
(Bijvoorbeeld in een daarvoor aangewezen kleedkamer in een sporthal.) Zolang dit niet het geval is,
pleiten we voor in ieder geval een tolerantere houding ten opzichte van gebruik.
Studenten
Bureau straatjurist krijgt de laatste weken veel telefoontjes van verontruste studenten (uit het hele
land). Veel studenten lukt het niet om financieel rond te komen nu door corona hun bijbaantjes (veelal
in de horeca) zijn gestopt. Ze kunnen hun huur niet meer betalen en beëindiging van het huurcontract
dreigt. De studenten geven aan dat het CJIB niet meewerkt of meedenkt.
Briefadressen
Bureau straatjurist ziet een duidelijke toename naar vragen rondom briefadressen. Tijdelijke
adressen/inschrijvingen worden stopgezet en procedures duren te lang. Mensen die zicht hebben op
een baan verliezen deze weer omdat de inschrijving niet in orde was.
Een positief element is dat mensen op dit moment niet meer verplicht zijn iedere week hun post op te
halen, aangezien dit veel praktische problemen kan opleveren. Desondanks hebben wij vorige week
nog iemand gehad wiens uitkering was stopgezet vanwege het niet ophalen van de post. Dit is
ondertussen weer rechtgezet.
Onrust en onvrede tussen verschillende ‘groepen daklozen’
De handelswijze bij de sluiting van de winteropvang heeft tot de nodige onvrede en onrust geleid. Met
name de groep Oost-Europeanen was even op ramkoers. Inmiddels is dat met de uitbreiding van de
opvang (ook voor hen) weer een beetje tot rust gekomen. Het feit dat ongedocumenteerden per brief
werden doorverwezen naar de opvang bij sporthallen Zuid, maar de overige daklozen -zelfredzaam/
Oost Europeaan- mondeling en op dat moment nog zonder alternatief (buiten terugkeer naar eigen
land) de deur werden gewezen, viel niet in goede aarde.
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Aansluitend hierop:
De groep dak- en thuislozen die dagelijks bij Huis van de Wijk de Meeuw in Noord komen voor
dagbesteding en een maaltijd, mogen daar nu enkel nog de maaltijd in een plastic bakje halen of een
kop koffie, waarna ze gelijk het pand dienen te verlaten. De dagbesteding is gestopt.
De groep ongedocumenteerden vanuit het Wereldhuis hebben in de Meeuw wel een onderkomen
gevonden voor de uren tot 15:00 en mogen daar in die uren wel verblijven en een maaltijd eten.
Deze week leidde dit tot ruzie tussen medewerkers en enkele dak- en thuislozen van het buurthuis en
de ongedocumenteerden. Er is onbegrip bij de oorspronkelijke bezoekers van het buurthuis en er
ontstaat een rare wij/zij situatie. De dak- en thuislozen geven aan zich onbegrepen en gepasseerd te
voelen. Dit soort veranderingen dienen zorgvuldig plaats te vinden, anders volgt er onherroepelijk
onrust.
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Bijlage 4. Signaleringen vanuit de MDHG deel 4
Signaleringen vanuit de MDHG deel 4 (10 april – 24 april 2020)
Algemeen
De veranderde situatie die sinds de maatregelen geldt, lijken voor veel dak- en thuislozen een vastere
vorm te hebben gekregen. Er is een vorm van gewenning en nieuwe patronen ontstaan, mede omdat
instellingen en organisaties noodmaatregelen en nieuwe werkvormen hebben geïmplementeerd. Er is
wel degelijk sprake van een ‘tijdelijk nieuw normaal”.
We constateren dat dit voor een deel van de daklozen gepaard gaat met een toename van alcohol- en
middelengebruik, en dat de uitzichtloosheid van de persoonlijke situatie (wat voor de coronacrisis
sowieso al een probleem was) zwaar op de gemoedtoestand drukt. Dit geldt ook voor de geestelijke
gezondheid voor mensen in woonvoorzieningen, bij wie het binnen zitten zwaar valt. Ook voor
woonbegeleiders maakt dit het werk lastiger. Tot afgelopen dinsdag hebben 45 mensen op de
isolatielocatie gezeten en zijn er 118 mensen in thuisisolatie (geweest). Dat laatste hoge cijfer komt
met name omdat bij een verdacht ziektebeeld een hele unit in thuisisolatie gaat.
Voor daklozen die nog niet in beeld zijn bij de hulpverlening is het nu extra lastig om de weg te vinden.
Met name voor de groep daklozen die overdag buiten verblijven, zien we dat het mooie weer van
positieve invloed is.
Bootjes
Nu het weer zonnig en warmer wordt, worden daklozen die in bootjes van anderen slapen vriendelijk
doch dringend verzocht dat niet meer te doen. We spraken deze week verschillende daklozen die
hierdoor hun slaapgelegenheid verloren.
Verjaging daklozen Vondelpark
Nog steeds bereiken ons vele verhalen over de wijze waarop in het Vondelpark één bepaalde
motoragent daklozen bejegent. In ons eerste signalendocument (van 27 maart) meldden we al dat
deze persoon alle daklozen wegstuurt met teksten als “ga maar terug naar je eigen land” en “ik wil nu
geen daklozen in mijn park”, onder dreiging van boetes.
Nog steeds komen dergelijke verhalen van daklozen los, ook van zij die niet samenscholen. De daklozen
zijn erg angstig om hun verhaal te doen, uit angst voor toekomstige, nog ergere represailles.
Meer onrust en onvrede tussen verschillende ‘groepen daklozen’
Meldden we tijdens de vorige signalering onze ongerustheid over toenemende spanningen tussen
Oost-Europese daklozen, MO-gerechtigde daklozen en ongedocumenteerden, inmiddels zien we ook
spanningen tussen dak- en thuislozen. Diverse daklozen beklagen zich over de aanwezigheid van
thuislozen op de plekken waar zij overdag noodgedwongen moeten vertoeven, zoals de verschillende
parken. De redenatie achter deze onvrede is dat men vindt dat de thuislozen een plek hebben waar zij
kunnen verblijven en dus geen aanspraak mogen maken op de plekken waar de daklozen zich
bevinden. Het gaat specifiek om thuislozen die op dit moment geen toegang meer hebben tot de
inloophuizen.
Handhaving rond de locatie Transformatorweg en inloophuis Midwest
Er is veel handhaving en politie aanwezig rondom de opvanglocatie aan de Transformatorweg. Mensen
dienen het terrein direct te verlaten, en dat gaat er volgens de bezoekers niet vriendelijk aan toe. Een
deel noemt het zelfs intimiderend. Ze vertellen dat politie en BOA’s spullen hebben meegenomen die
daar achtergelaten waren door bezoekers en die ze nu kwijt zijn. Bij een tijdelijk inloophuis voor
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ongedocumenteerden (Midwest) werden van wachtende daklozen alle namen genoteerd, terwijl zij de
tijd overbrugden tussen vertrek nachtopvang en opening. Er waren 14 handhavers en politie aanwezig.
Ook bij Sporthal Zuid is veel handhaving aanwezig.
Uitbetalingen dagbesteding
Veel mensen ervaren nu vaker moeilijkheden vanwege het niet doorbetalen van
dagbestedingsvergoedingen. Financiën zijn vaak aangepast a.d.h.v. de vergoedingen die men krijgt
voor dagbesteding. Deze vallen nu veelal (gedeeltelijk) weg.
Voorbeeld 1: A. deed vier dagen dagbesteding bij één van de aanbieders. Vanwege het COVID-19 virus
mag hij op dit moment niet werken. De eerste week van de intelligente lockdown kreeg hij nog drie
dagen uitbetaald en de tweede week nog maar twee dagen.
Voorbeeld 2: B. deed twee á drie dagen dagbesteding. Wegens het virus is ook deze dagbesteding
stopgezet. Hij krijgt helemaal geen vergoeding doorbetaald. Hierdoor komt hij in de problemen met
zijn financiën, die zijn aangepast op zijn vergoeding.
MDHG start spreekuren op opvanglocaties
De MDHG start volgende week met spreekuren op de verschillende nachtopvanglocaties. Op
dinsdagen van 9.00 tot 10.30 uur op de locatie aan de Pieter Calandlaan, vanaf woensdagavond vanaf
18.00 uur op de Transformatorweg (frequentie wordt nog nader bepaald). Ook op andere locaties
worden dergelijke afspraken gemaakt.
Methadon
Het eerdere signaal over de problemen rondom methadon bij mensen die niet in de reguliere
programma’s zitten lijkt te zijn opgepakt, waarbij de ongedocumenteerden bij de GGD en OostEuropeanen bij het JOT terecht kunnen.
Brief bezoekersraad De Regenboog Groep
De bezoekersraad van De Regenboog Groep heeft een openbare brandbrief geschreven naar
aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus. De brandbrief is met als bijlage bij deze
mailing meegestuurd.
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Bijlage 5. Signaleringen vanuit de MDHG deel 5

Signaleringen vanuit de MDHG, deel 5 (25 april – 8 mei 2020)
Situatie noodopvang
Van een coronacrisis is in de noodopvang weinig te merken. De 1,5 meter afstandsregel wordt in veel
gevallen niet nageleefd, net als veel andere maatregelen, terwijl er ook geen beschermde materialen
worden gebruikt.
De nachtopvang -met 50 veldbedjes, 50 tafels en 50 klapstoeltjes in 50 op de grond afgeplakte ruimteswordt door veel gebruikers als uiterst deprimerend ervaren. Hoewel we de inzet van de medewerkers
waarderen, delen wij de gehoorde jubelstemming over deze voorzieningen dan ook geenszins. Veel
daklozen geven zelf aan angst te hebben in een rap tempo af te glijden door de omgeving waarin ze
noodgedwongen verkeren.
De samenstelling van de groep is dan ook zeer divers. We ontmoeten veel mensen die recent dakloos
zijn geworden: meerdere Nederlanders die in het buitenland werkten en door de coronacrisis
plotseling hun baan zijn kwijtgeraakt. Eenmaal terug in Nederland blijken ze totaal onvoorbereid op
wat ze hier te wachten stond en zijn zo in dakloosheid geraakt. Er is ook een duidelijke toestroom van
jonge buitenlanders die hier in de horeca werken en andere mensen die door de coronacrisis hun baan
kwijt zijn geraakt. Ook mensen die uit het buitenland komen, maar hier al jarenlang werken.
Anderzijds zijn er veel mensen met ernstige problematiek en
horen we van diverse opvangmedewerkers dat de politie de
noodopvang regelmatig als “afvalputje” gebruikt. Het komt
geregeld voor dat de politie iemand bij de noodopvang brengt
met ernstig onaangepast gedrag, of met dusdanige fysieke
problemen waar men bij de noodopvang helemaal niet op is
toegerust.
Dit maakt de situatie in de noodopvang penibel, waarbij de
angst voor escalatie bij zowel medewerkers als daklozen
aanwezig is. Psychisch labiele mensen delen met zogenaamde
economisch daklozen een zaal. Velen geven aan niet te
kunnen slapen en niet te begrijpen dat mensen met
psychische problemen of verslavingsproblematiek op
dezelfde zaal liggen. Voor de zwaardere gevallen is het
personeel veelal niet geschoold.
Sporthallen Zuid
De situatie bij Sporthallen Zuid is momenteel erg grimmig.
Diverse medewerkers geven aan daar op dit moment liever
niet te willen werken. Er heerst onvrede bij de bezoekers over het eten. Er is een deal gesloten met
de snackbareigenaar die is verbonden aan Sporthallen Zuid, waardoor de groep -voornamelijk van
Afrikaanse afkomst- kipcorn, mexicano of gefrituurde aardappelballetjes met appelmoes als
avondmaal krijgt. Dit levert veel spanning op. Ook voelen medewerkers zich onveilig omdat er snel
sprake is van groepsvorming. Als één iemand het ergens niet mee eens is, komt het regelmatig voor
dat hij een groep om zich heen organiseert.

58

Verschillende medewerkers geven aan dat het de sfeer ook niet ten goede komt dat de beveiliging zegt
er “klaar mee te zijn”. Dat kan ermee te maken hebben dat er recentelijk een incident heeft
plaatsgevonden, waarbij een beveiliger zijn arm heeft gebroken.
Vrouwen weggestuurd bij noodopvang
In het weekend is de screeningsbalie dicht en kunnen mensen zich voor opvang melden bij de
Calandhal, zo wordt verteld. Vrouwen kunnen hier echter niet terecht en worden onverrichterzake
weggestuurd. Vrouwen kunnen terecht bij de Transformatorweg, maar daarvoor moeten ze eerst
gescreend worden. Het kan zijn dat medewerkers niet goed op de hoogte zijn over wat zij in zo’n geval
kunnen doen.
Verschil in regels en onrust over het vervolg van de noodopvang
Bij de verschillende noodopvanglocaties gelden verschillende regels, wat leidt tot irritatie (“Waarom
mogen zij daar wel tot laat naar binnen en wij hier niet?”) en tot de wens bij medewerkers naar
eenduidigheid. Bij Sporthallen Zuid, Transformatorweg en de Calandhal hoeft men pas om 11:00 uur
naar buiten en moeten ze voor 22:00 uur binnen; bij de Hogendorphal geldt 9:30 uur buiten en voor
21:30 uur binnen. Bij de Hogendorphal hebben sommige bezoekers wel een afspraak dat ze later
binnen mogen komen, omdat ze werken.
Hoewel er nog weinig bekend is over de duur en het vervolg van de noodopvang, leiden speculatie en
onzekerheid hierover tot veel onrust.
Verblijf buiten overdag niet prettig
De beslissing om daklozen geen 24 uursvoorziening te bieden, betekent in de praktijk dat driekwart
van de daklozen overdag buiten dient te verblijven of zelf in een alternatief moet voorzien: slechts een
kwart van de daklozen maakt gebruik van de inloophuizen, blijkt uit een enquête in de
noodopvangvoorzieningen.
Dat dit -behalve een verhoogd risico op het oplopen of het verspreiden van het virus- een zeer
vervelende situatie is, werd door de weersveranderingen in de afgelopen periode weer eens extra
duidelijk. Met name in de periode van 28 april tot en met 2 mei regende het flink, waarbij er slechts
beperkt schuilmogelijkheden zijn.
We benadrukken dat de GGD geen negatief advies heeft gegeven voor 24 uursvoorzieningen op zich,
maar slechts op 24 uursvoorzieningen in de huidige vorm waarop de noodnachtopvang is
vormgegeven. Mogelijkheden als het inzetten van hotels zijn nog steeds mogelijk.
De Albert Heijn op de Dam, heeft een klacht ingediend bij de politie tegen het gebruik van hun trappen
door daklozen. Deze trappen worden altijd veelvuldig en zonder problemen door toeristen gebruikt,
maar dat is kennelijk wenselijker dan daklozen. Inmiddels zijn alle trappen afgetaped, zodat daklozen
er geen gebruik meer van kunnen maken.
Vastgelopen keten en te verwachte problemen na corona
Eind vorig jaar luidden we de noodklok over de gigantische problemen in de maatschappelijke opvang
in Amsterdam.32 Reeds voor de coronacrisis was de wachttijd bij de screeningsbalie aan de Jan van
Galenstraat zeven maanden. Deze is opgelopen en oplopend (verwachting GGD). De screeningsbalie
voert momenteel geen reguliere screenings uit (zie punt 5), waardoor onduidelijk blijft of mensen al
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Crisis aan de onderkant van Amsterdam!, artikel in Spuit 11 van winter 2019/2020, blz. 4-8.
https://www.mdhg.nl/spuit11winter2019-2020/
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dan niet “zelfredzaam” worden bevonden, waardoor zij niet op een wachtlijst voor een
Passantenhotel, danwel een verdiepende screening worden geplaatst.
Na toewijzing van trajecthouders komen mensen, in het beste geval, op een wachtlijst voor een
voorziening. De gemiddelde wachttijd was voor de crisis al 1,5 jaar. Aangezien de door- en uitstroom
momenteel vrijwel stilligt, zullen deze -nu reeds onacceptabele- wachtlijsten tijdens de coronacrisis
verder oplopen.
Daar komt de reële verwachting bij dat door de economische gevolgen van de coronacrisis een groot
aantal mensen ook na deze periode “door het ijs zakt”. Bij de voedselbanken in Amsterdam neemt het
aantal mensen dat gebruik maakt van deze voorzieningen momenteel al met zo’n 30 procent toe.
Het oplopen van de wachttijden heeft een zichzelf versterkend effect. Doordat problemen niet tijdig
worden aangepakt (tijdens de wachttijd op een intakegesprek is er vrijwel geen ondersteuning, na
toewijzing van een trajecthouder is deze minimaal) en de duur van dakloosheid toeneemt, worden de
individuele problemen en bijbehorende hulpvragen groter, wat de wachttijdenproblematiek weer
verder vergroot.
We merken ook dat met name zorgmijders -die dan eindelijk de stap naar hulp zetten- afhaken, omdat
de wachtlijsten bij de GGD zo lang zijn en ze vaak niks horen. Zij verliezen hun moed en hoop en
verdwijnen weer van de radar. Daarmee is de problematiek echter nog niet verdwenen.
We achten het noodzakelijk dat nu reeds plannen worden gemaakt hoe deze “crisis op crisis” moet
worden aangepakt. Daarbij is het onder andere van belang dat er voldoende woningen komen,
voldoende opvangmogelijkheden en voldoende ondersteuning, ook reeds in het begin van de keten.
Ontbreken stroompunten voor mobiele telefoons
Een belangrijk knelpunt in het dagelijks leven van veel daklozen is momenteel het ontbreken van
voldoende stroompunten om mobiele telefoons op te laden. In de nachtopvang zijn er amper
mogelijkheden voor om dit veilig te doen, de inloophuizen zijn slechts beperkt toegankelijk en andere
mogelijkheden als de bibliotheek zijn gesloten. De mobiele telefoon is een belangrijk instrument voor
daklozen om in contact te blijven met anderen, bereikbaar te zijn voor hulpverlening en om de
verveling tegen te gaan.
We hebben ondertussen verschillende verhalen en technische verhandelingen gehoord over hoe
stroom bij elektriciteitsmasten en -palen illegaal worden afgetapt. Dit schijnt een lastig en bovenal
gevaarlijk procedé te zijn.
Ook het gebrek aan voldoende WIFI-mogelijkheden wordt door daklozen als obstakel genoemd.
Screeningsbalie
Reguliere screenings worden, vanwege gebrek aan capaciteit, momenteel niet uitgevoerd. De GGDscreeners kijken enkel of er toegang verleend wordt tot één van de sporthallen. Omdat het
gebruikelijke personeel zo veel mogelijk vanuit huis werkt, is er veel wisseling van de wacht. De
screeningsbalie is hierdoor onderbezet en minder ervaren, waardoor daklozen onvoldoende worden
voorgelicht en hen niet juist wordt verteld welke route zij moeten behandelen.
Voorbeelden
Deze week meldden zich, afzonderlijk van elkaar, twee jongemannen (28 en 31 jaar) die recent dakloos
zijn geraakt (einde tijdelijke contracten) en, vanwege uitputting van het eigen netwerk en een
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beëindigde liefdesrelatie, noodgedwongen in de Calandhal verblijven. Naast de angst verder af te
glijden wanneer zij te lang in deze omgeving moeten verblijven, ervaren beide mannen problemen met
de aanvraag van een bijstandsuitkering en briefadres.
Dhr. A (31 jaar) heeft zich 31 maart gemeld bij de Jan van Galenstraat en vertelt dat hij, zonder tekst
en uitleg, tot in detail moest vertellen waar hij de komende zeven nachten verblijft. Omdat hij niet wist
waar hij de komende nachten zou kunnen verblijven, kon hij dit niet opgeven. Hierdoor is de aanvraag
niet doorgezet. Inmiddels verblijft hij in de Calandhal en zou het makkelijker aangetoond kunnen
worden. Toen hij het formulier ‘tijdelijk verblijf winteropvang’ liet zien aan de medewerker van dienst
bij de Calandhal wist deze persoon niet waar hij voor kwam. Hij heeft lang moeten aandringen het
formulier te laten invullen. Vooralsnog heeft hij geen geld (want broodnood wordt niet verstrekt) en
moet zich overal heen te voet verplaatsen (Calandlaan, Jan van Galenstraat, Jonas Daniel Meijerplein).
Dhr. B (28 jaar) zit sinds twee dagen in de Calandhal. Hij meldde zich, zonder enige voorkennis, 7 mei
bij de Jan van Galenstraat voor een screening, bijstand en briefadres. Hier kreeg hij van de GGDmedewerker te horen dat er geen reguliere screeningen worden gedaan en stond binnen tien minuten
weer buiten. Tijdens het gesprek heeft hij nog wel laten vallen dat hij ook een briefadres wil, waarop
de medewerker enkel liet vallen dat hij daarvoor iemand anders moet spreken. Toen meneer
aansluitend bij de MDHG kwam, en we hebben nagebeld, blijkt dat er geen aanvraag bijstand (of
briefadres) is gedaan. Omdat de gebruikelijke baliemedewerkers, met wie wij contact hebben
opgenomen, vanuit huis werken, hebben ze dit niet kunnen voorkomen. Ook kon meneer op geen
enkele andere manier formulieren krijgen (bv via de mail) waardoor hij de volgende ochtend opnieuw
naar de Jan van Galenstraat moest lopen (want geen broodnood voor tramkaartje en/of fiets) om de
aanvraag alsnog te doen. Wel heeft de coördinator screeningsbalie contact gezocht met de
medewerkers van dienst om meneer aan te kondigen. ‘s Avonds bij de Calandhal heeft meneer een
formulier ‘tijdelijk verblijf winteropvang’ gevraagd bij de begeleiding aldaar. Dit werd aanvankelijk niet
afgegeven omdat je daarvoor eerst een week in de hal dient te verblijven, maar is -na sterk aandringentoch afgegeven.
Gebruiksruimtes voor mensen met een huis
Druggebruikers zonder (huidig) dakloosheidproblematiek ondervinden problemen omdat zij tijdens de
coronacrisis geen toegang meer hebben tot de gebruikersruimtes. Sommigen gebruiken liever niet in
hun eigen huis (vanwege huisgenoten of andere principes) en kiezen er voor weer op straat te
gebruiken. Daarbij riskeren zij boetes, overlast en gezondheidsproblemen. Voor veel gebruikers leidt
het niet meer kunnen samen komen in gebruiksruimtes ook tot eenzaamheid. Er is hierdoor minder
sociale controle.
MDHG
Ook tijdens de coronacrisis is de MDHG gewoon geopend. De vrije inloopuren zijn tijdelijk afgeschaft,
maar op werkdagen tussen 10 en 16.30 uur is iedereen met een hulpvraag -mits de richtlijnen worden
opgevolgd- welkom in ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein 30. Indien mogelijk, verzoeken we
mensen contact met ons op te nemen via 020-6244775 of info@mdhg.nl. Daarnaast bezoekt de MDHG
de noodopvanglocaties voor spreekuren en zoeken we druggebruikers en dak- en thuislozen op in
plekken voor maatschappelijke opvang, parken etc.
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Bijlage 6. Signaleringen vanuit de MDHG deel 6
Signaleringen vanuit de MDHG, deel 6 (8 – 29 mei 2020)
Herstart intakes Centrale Toegang
In de vorige signalen meldden we dat we ons zorgen maakten dat er geen intakes meer bij de Centrale
Toegang Maatschappelijke Opvang worden gedaan. Daar is ondertussen weer een begin mee gemaakt.
Screeningsuren zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Afschaling noodopvang
Het ministerie van VWS wil de noodopvang reeds per 1 juli aanstaande stoppen. De gemeente
Amsterdam is in overleg met VWS over uitstel tot 1 augustus, zodat er extra tijd is om “nietrechthebbenden”, zoals mensen zonder binding met Amsterdam, EU-burgers en
ongedocumenteerden, te screenen en een passend aanbod te kunnen geven. We steunen de
gemeente in dit streven en denken dat dit ook pragmatisch de beste oplossing is: wanneer mensen
zonder enige ondersteuning de straat op moeten, zijn hun problemen immers nog niet verdwenen.
Daarnaast zijn we van mening dat mensen sowieso niet tegen hun wil gedwongen moeten zijn op straat
te slapen.
Vanaf 1 juni worden niet-rechthebbenden die zich nog niet eerder hadden gemeld al niet meer
toegelaten tot de noodopvang.
Ondersteuningsbehoefte bij daklozen in noodopvang
Tijdens onze bezoeken en spreekuren aan de noodopvang merken we bij veel daklozen een grote
behoefte aan directe ondersteuning. Veel daklozen in de opvang blijken ondanks hun verblijf daar
onbekend te zijn met de mogelijkheden. Een flink aantal heeft bijvoorbeeld nog geen uitkering
aangevraagd of is daarin nog niet geslaagd, omdat hen niet duidelijk is wat daarvoor aangeleverd moet
worden. Hetzelfde geldt voor briefadressen. Dit laatste hangt niet altijd samen met de aanvraag van
een bijstandsuitkering, aangezien ook diverse daklozen met andere inkomsten dit probleem hebben.
Ondersteuning bij psychische klachten tijdens noodopvang
Hulp en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische klachten lijkt in de noodopvang moeilijk
te verkrijgen. Dit speelt al veel langer een grote rol in de MO/BW keten, maar blijkt ook hier weer een
probleem. Mensen met ernstig psychische klachten lijken vaak als ‘niet ernstig genoeg’ te worden
bestempeld voor directe hulp, waardoor deze mensen in één van deze noodopvangen moeten
verblijven waar zij niet de optimale zorg kunnen krijgen. Dit zorgt ook voor onrust bij de andere slapers.
We pleiten voor meer GGZ-ondersteuning in de noodopvang.
Bagageopslag noodopvang
Een dagelijks probleem van daklozen in de noodopvang blijft het zeulen met bagage. Opslaan van
bagage is op de locaties niet toegestaan, zodat mensen dagelijks met hun hele hebben en houden de
straat op moeten. Zeker voor wie overdag instanties etc. wil bezoeken om aan zijn of haar problemen
te werken, betekent dit – ongeacht weersomstandigheden en fysieke gesteldheid – lange
wandeltochten met zware bepakking. De 25 bagagekluizen aan de Poeldijkstraat bieden vanwege de
locatie geen soelaas. Dit is overigens ook buiten coronatijd een terugkerend probleem bij mensen die
van de nachtopvang gebruik maken. Al jaren wordt dit bijvoorbeeld tijdens de bezoekersoverleggen
van de winteropvang door daklozen aangekaart.
Opnamestop Discus
Er is een opnamestop voor Discus. Dit betekent dat een deel van de mensen die daar op de wachtlijst
staan moeten worden verdeeld over andere wachtlijsten (andere Housing First teams). De
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inschrijfdatum blijft leidend (hoe langer op de lijst, hoe eerder aan de beurt). Dit kan dus ook
betekenen dat je weer lager op de lijst voor een Housing First komt te staan omdat er iemand anders
voor je komt. Met andere woorden: iedereen moet nog langer wachten.
Zorgen over de daklozenopvang na corona
De toestroom van nieuwe dak- en thuislozen door de coronacrisis leidt volgens de Straatalliantie tot
onoverzienbare problemen in de maatschappelijke opvang. Het samenwerkingsverband van de
MDHG, de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist heeft deze week een persbericht verstuurd waarin
deze zorgen worden geuit. Al voor de coronacrisis luidde MDHG de noodklok over de gigantische
problemen in de Amsterdamse maatschappelijke opvang (www.mdhg.nl/spuit11winter2019-2020 blz. 4-8). Door de coronacrisis staat de sector al maanden stil en is er geen door- of uitstroom, maar
nog wel een instroom van nieuwe daklozen. De verwachte grote toestroom van nieuwe daklozen door
de economische gevolgen van corona zal volgens de Straatalliantie leiden tot “on-Nederlandse
toestanden”. Het volledige persbericht is met deze signalen meegestuurd.
Bereikbaarheid instellingen en bedrijven
Hulpverlening wordt momenteel ernstig bemoeilijkt doordat veel instellingen en bedrijven, ook buiten
de maatschappelijke opvang, slecht bereikbaar zijn. Wie woningcorporatie Eigen Haard probeert te
bellen, krijgt een bandje met de tekst “Vanwege de coronacrisis zijn we telefonisch niet bereikbaar.”
Een dakloze wiens bankpasje werd ingeslikt vanwege mogelijke verdenking van fraude (en daardoor
niet bij zijn geld kon), stond maar liefst 2 uur en 22 minuten in de wacht bij de ING om de afdeling
Fraude te bellen, om vervolgens te horen dat deze niet bereikbaar was.
Ook de contacten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verlopen uiterst moeizaam. Er zijn
lange wachttijden voordat je iemand te spreken krijgt. Zo werden we verwezen naar de financiële
afdeling (i.v.m. terugstorten kosten verblijfsvergunning) waar niemand opnam (na 2,5 uur wachten).
De volgende dag kregen we na vijf kwartier te horen dat alle loketten dicht zijn. Als het al lukt iemand
te spreken, kan deze persoon niet veel voor je doen omdat vrijwel alles on hold staat.
Rectificatie signalen deel 5
In de vorige signalen vermeldden we ter illustratie een casus over een gehandicapte man die aangeleverd door de politie- zich ernstig misdragen zou hebben in de noodopvang. Dit verhaal was
gebaseerd op informatie van slechts één bron en blijkt niet te kloppen. We hadden het dan ook niet
moeten vermelden en hebben het uit verdere verspreiding van de signalen verwijderd.
MDHG
Ook tijdens de coronacrisis is de MDHG gewoon geopend. De vrije inloopuren zijn tijdelijk afgeschaft,
maar op werkdagen tussen 10 en 16.30 uur is iedereen met een hulpvraag -mits de richtlijnen worden
opgevolgd- welkom in ons kantoor aan het Jonas Daniël Meijerplein 30. Indien mogelijk, verzoeken we
mensen contact met ons op te nemen via 020-6244775 of info@mdhg.nl. Daarnaast bezoekt de MDHG
de noodopvanglocaties voor spreekuren en zoeken we druggebruikers en dak- en thuislozen op in
plekken voor maatschappelijke opvang, parken etc.
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Bijlage 7. Signaleringen vanuit de MDHG deel 7
Signaleringen corona, dakloosheid en druggebruik vanuit de MDHG, deel 7 (1-6-2020 t/m 16-7-2020)
Over deze signaleringen
Vanwege de afbouw van ‘corona-faciliteiten’ en het versoepelen van de maatregelen, zal dit (voorlopig)
het laatste signaleringsdocument vanuit de MDHG zijn. Eerdere signaleringen zijn terug te lezen via
www.mdhg.nl/publicaties-coronavirus In de zomereditie van ons tijdschrift Spuit 11 verschijnt een
uitgebreid “Lockdown logboek” en enkele portretjes van mensen die van de noodopvang gebruik
hebben gemaakt. Spuit 11 wordt in de loop van deze week gedistribueerd en is tevens online te lezen
via www.mdhg.nl/spuit-11-zomer-2020
Algemeen
De afbouw van de noodopvang gaat gepaard met veel onzekerheid voor de bezoekers. Zij worden
slecht geïnformeerd en in verschillende gevallen wordt geen rekening gehouden met individuele
omstandigheden. De zogenaamde warme overdracht naar andere gemeentes gaat in opvallend veel
gevallen niet goed.
Onzekerheid rondom sluiting sporthallen
De sluiting van de noodopvang heeft tot veel onzekerheid bij de bezoekers geleid. Tot twee weken
voor de sluiting bleef veel onduidelijk. Dit leidde in de periode daaraan voorafgaand met name tot
onzekerheid bij mensen die geen reguliere GGD-screening hebben gehad. Dergelijke screenings waren
sinds het begin van de coronatijd stopgezet, waardoor zij niet wisten wat hun mogelijkheden tot
opvang waren na beëindiging van de noodvoorzieningen. Dat de screenings sinds 25 mei weer zijn
herstart, heeft een deel van de bezoekers niet bereikt. Een aanzienlijk deel van de ‘nieuwe daklozen’
heeft overigens geen idee van de schrijnende situatie van voor de coronacrisis en is zich er niet van
bewust dat na 1 augustus weer wordt overgegaan naar structureel onvoldoende opvang.
Het besluit om de reguliere screenings op de Jan van Galenstraat tijdelijk te stoppen en de wijze
waarop dat werd georganiseerd heeft tot meer onduidelijkheid en fouten geleid, zowel tijdens de
periode van noodopvang als tijdens de afbouw. Daarbij speelt een rol dat -nu nog steeds- beveiligers
aan bezoekers van de CTMO vraagt waarvoor zij komen en de wachtnummers verstrekken. Omdat dit
voor zowel een uitkering, MO-screening als verblijf in de noodopvang kon zijn en de beveiligers niet
geëquipeerd zijn om de juiste hulpvraag boven te krijgen, zijn daarbij meerdere mensen verkeerd
terecht gekomen.
Dhr. I. is recent dakloos geworden en verblijft in de opvang aan de Transformatorweg vanwege
beëindiging van zijn werk met bijbehorende verblijfplek. Op 29 mei meldt hij zich voor de aanvraag van
een bijstandsuitkering aan de Jan van Galenstraat. Na afloop is hij in de veronderstelling dat er nu
onderzoek naar recht op bijstandsuitkering plaatsvindt en hij gewoon kan afwachten. Op 26 juni meldt
meneer zich bij de MDHG waar, na telefonisch contact met WPI, blijkt dat meneer een GGD-screening
heeft gehad, in plaats van een aanvraag bijstandsuitkering. Meneer kan zich formeel op
maandagochtend 29 juni opnieuw melden voor een aanvraag bijstand; een maand nadat hij dacht deze
te hebben aangevraagd. Hierdoor loopt hij dus ook een maand uitkering mis, omdat hij -ondanks
diverse personen aan de Jan van Galenstraat te hebben gesproken- bij het verkeerde loket zat.
Ook nadat halverwege juni bekend werd dat de noodopvang per 1 juli zou sluiten (met in individuele
gevallen eventuele verlenging tot 1 augustus), duurde het vaak zeer lang voordat de mensen zelf
werden geïnformeerd. Daarbij zijn drie verschillende brieven verspreid: één voor Nederlanders zonder
binding met Amsterdam, één voor dak- en thuislozen zonder verblijfspapieren (ongedocumenteerden)
en één voor dak- en thuisloze EU-burgers zonder recht op verblijf.
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De dagtekening van deze brieven was 16 juni, maar veel mensen hebben deze pas veel later ontvangen.
De eerste persoon die zich met zo’n brief bij de MDHG meldde was op 24 juni en had die brief pas die
dag ontvangen. Een tweede persoon kreeg de brief pas op 26 juni. Een aantal bij ons bekende
bezoekers heeft de brief helemaal niet ontvangen.
De informatie in de brieven liet te wensen over. Zo stond in de brief voor “mensen zonder binding met
Amsterdam” niet vermeld hoe men kon aangeven al dan niet te willen meewerken aan “een oplossing
buiten de noodopvang” of hoe men bezwaar kon aantekenen tegen het besluit dat er geen binding
met Amsterdam zou zijn. Tevens werd in geen van de brieven vermeld dat men gebruik kan maken van
cliëntondersteuning.
A. meldde zich 29 mei voor een GGD-screening. Meneer kreeg toegang tot de MO en kreeg te horen
dat hij tot die tijd gebruik kon maken van de tijdelijke opvang aan de Transformatorweg en aansluitend
de reguliere nachtopvang. Zijn tijdelijke contactpersoon is een medewerker van de GGD. Op 29 juni
kreeg hij in de Transformatorweg echter plotseling de brief voor “Nederlanders zonder binding met
Amsterdam” overhandigd: hij zou dus slechts verlenging krijgen als hij mee zou werken aan terugkeer
naar “eigen regio”. Na contact met Vangnet & Advies (zijn contactpersoon bij GGD was niet werkzaam)
kreeg meneer verlenging tot maandag 6 juli. In de week van 6 juli heeft hij in drie dagen tijd twee keer
van het personeel van de Transformatorweg te horen gekregen dat hij daar niet langer kon verblijven.
Beide keren heeft meneer zijn contactpersoon moeten vragen de informatie aan te passen in Trajectus.
Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wat het vervolgtraject van meneer is.
“Warme” overdracht regiogemeente
In de “afbouwbrief” voor Nederlanders zonder binding met Amsterdam staat vermeld dat de GGD “u
helpt om terug te gaan naar de gemeente waar u vandaan komt”. Wij zien deze zogenaamde warme
overdracht echter niet zelden fout gaan. Veldwerk Amsterdam speelt bij de uitvoering een cruciale rol,
maar moet hierbij vertrouwen op informatie vanuit de GGD. Deze informatie blijkt niet altijd te
kloppen: de overdracht blijkt dan niet in orde en ook de binding blijkt niet te kloppen.
B. is op de trein gezet naar de plaats van herkomst. Voor hem was wel een plek geregeld bij het Leger
des Heils. De desbetreffende gemeente komt echter tot de conclusie dat de persoon tòch geen binding
met die gemeente heeft, maar wel met Amsterdam. B. wordt met een enkeltje Amsterdam weer op de
trein gezet en verblijft inmiddels bij de Transformatorweg.
De heer P. geeft aan niet terug te willen naar zijn stad van herkomst, Meppel, maar wel mee te willen
werken aan terugkeer naar zijn regio. Emmen of Zwolle zijn daarbij goede opties, aangezien Meppel
toch niet over opvang beschikt. P. wordt op een woensdagmorgen op het CS opgewacht door Veldwerk
en tot zijn verbazing krijgt hij een kaartje naar Meppel. Aldaar kan hij zich melden bij een zekere meneer
Smit, die voor een lokale welzijnsorganisatie werkt. Met meneer Smit zal volgens het principe van de
warme overdracht gekeken worden naar een geschikte plek in Emmen of Zwolle. P. wordt op de trein
gezet en tot zijn afgrijzen worden er ter bewijs dat hij daadwerkelijk vertrekt nog foto's gemaakt.
Eenmaal in Meppel staat hem een koude douche te wachten: bij het opgegeven adres heeft men nog
nooit van meneer Smit gehoord. P. verblijft momenteel in de nachtopvang in Assen. Veldwerk geeft aan
in dergelijke gevallen op basis van informatie vanuit de GGD te moeten handelen.
C. verbleef al een aantal maanden in de opvang aan de Transformatorweg. Daarvoor zat hij in detentie
en daarvoor jaren in Rotterdam. In het verleden had hij tevens een aantal jaar in Amsterdam gewoond.
Meneer had zich in februari gemeld voor opvang in Rotterdam, maar werd hier geweigerd i.v.m.
meerdere schorsingen voorafgaand aan zijn detentieperiode. Om die reden heeft meneer om opvang
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gevraagd in Amsterdam, waar hij i.v.m. de coronacrisis is opgevangen aan de Transformatorweg. C.
ontving de brief voor mensen “zonder binding”, waarin stond dat hij tot uiterlijk 1 augustus in de
opvang in Amsterdam mocht verblijven wanneer hij zou meewerken aan repatriëring naar Rotterdam.
Hoewel hij liever zijn vervelende geschiedenis in Rotterdam achter zich wilde laten en hij -op een zus in
Amsterdam na- weinig netwerk heeft, werkte hij hier aan mee. Veldwerk Amsterdam werd verzekerd
dat meneer warm overgedragen zou worden en dat er voor hem een opvangplek zou worden gevonden.
Eigenlijk wilde meneer in bezwaar, maar had nog niets op papier staan om bezwaar te kunnen maken.
Daar was geen tijd meer voor, omdat hij anders 1 juli op straat zou worden gezet. Meneer is dus op de
trein gezet naar Rotterdam. Daar aangekomen, kreeg hij wel een nachtopvangpasje, maar geen plek
in de opvang. De opvang in Rotterdam zat namelijk vol -de tijdelijke coronaopvang was reeds
beëindigd- en bij een aantal plekken was hij nog steeds geschorst. Meneer is COPD-patiënt en staat nu
dus opnieuw op straat. Terugkeer naar Amsterdam is geen optie, omdat Amsterdam aangeeft dat de
verantwoordelijkheid nu bij Rotterdam ligt.
Slechte informatie en rigide toepassing “twee dagen”-regel
Bezoekers van Sporthallen Zuid zijn niet of te laat op de hoogte gebracht van de nieuw geldende regels:
veel bezoekers wisten niet dat bij twee nachten verblijf buiten de noodopvang het verblijf wordt
beëindigd. Hierdoor kwamen daar ten minste vier jonge mannen op straat te staan.
We zijn van mening dat er überhaupt veel te streng met deze twee dagen-regel is omgesprongen,
waarbij het leeg krijgen van de hallen een grotere prioriteit leek te hebben dan de individuele
omstandigheden.
De Portugese N. heeft in april een vliegticket naar Brazilië geboekt, maar die vlucht is uitgesteld
vanwege corona en het reisverbod. Hier kwam hij pas achter toen hij op Schiphol was en zo is hij in
Amsterdam terecht gekomen. Hij verbleef eerst in de Calandhal en is daarna overgeplaatst naar de
Transformatorweg. Omdat zijn vlucht werd uitgesteld tot 8 juli kon hij tot die datum op de
Transformatorweg verblijven. Helaas moest hij zijn vlucht nog een keer uitstellen omdat zijn visum nog
niet klaarlag (vertraging bij de Braziliaanse consulaat). Een medewerker van de Transformatorweg
verzocht hem naar de JvG Screeningsbalie te gaan om opnieuw een opvangplek te regelen, waar hij
werd afgewezen omdat ze niet meer screenden voor de noodopvang. Na lang aandringen van onze
kant, kon hij uiteindelijk tot zijn uiteindelijke vlucht van 16 juli bij de Transformatorweg blijven.
Politie en handhaving in het Vondelpark
In vorige signaleringen hebben we melding gemaakt van de wijze waarop met name één motoragent
op denigrerende wijze daklozen uit het Vondelpark joeg. Uit recente gesprekken met daklozen in het
park lijkt het erop dat deze persoon zijn gedrag heeft aangepast. Dat betekent helaas allerminst dat
daklozen in het Vondelpark geen last hebben van opjaagbeleid van handhaving en politie. Een
medewerker van de MDHG was vorige week woensdag gemoedelijk in gesprek met drie dak- en
thuislozen in het park, waarbij er geen sprake was van dronkenschap, geluidsoverlast,
stemverheffingen of andere zaken die enig ingrijpen gerechtvaardigd zou kunnen hebben. Uit het niets
verschenen echter twee politiewagens en een busje van handhaving, met zeven mannen en vrouwen
in uniform. Een van de personen die muziek vanuit zijn telefoon liet klinken -vele malen zachter dan
diverse muziekversterking elders in park- kreeg een boete van 140 euro. De aanwezige Dakloze Dichter
kreeg een boete voor ongeregeldheden, omdat hij een gedicht voordroeg. Het bedrag wordt nog nader
bepaald door de officier van justitie. Het begint er sterk op te lijken dat het wegjagen van daklozen in
het Vondelpark bewust beleid is.

66

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
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

67

