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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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Beheerder Peter van der Gragt: coronaproof en kerstbest

Verantwoording
Hoewel het overgrote deel van dit jaarverslag originele tekst bevat, zijn waar mogelijk delen
overgenomen uit eerdere jaarverslagen en beleidsplannen. 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
Ons jaarverslag is ieder jaar het meest uitgebreide schrijven dat we als MDHG publiceren. Behalve
verslag van de organisatorische verenigingszaken (vooral te lezen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 6) en
een verslag van onze werkwijze en bezoekersaantallen (hoofdstuk 2), reflecteren we met name in de
hoofdstukken over collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk 3) en drugs uit het strafrecht
(hoofdstuk 4) op zaken en problemen die we voor onze leden tegen komen, en ontwikkelingen in de
maatschappij die daar een effect op hebben. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan de
discussies die daar spelen. De Amsterdamse Rekenkamer vond het voor de gemeente in ieder geval
een goed idee om dat te lezen en adviseerde jaren geleden al de jaarverslagen van cliëntorganisaties
als serieuze bron te nemen. Het is een aanbeveling die ons sterkte in de overtuiging hier serieus werk
van te blijven maken.
Daar waar we verandering willen bewerkstelligen, ontstaan natuurlijk ook acties van onze kant. Dat
kunnen deelnames aan overleggen zijn, maar ook persberichten, publicaties, stille lobby of publieke
acties. Ook die benoemen we altijd in het jaarverslag: MDHG-medewerker X of Y nam deel aan
ditofdat; namens de MDHG waren die en die bij zusofzo, enzovoorts. Nu wil het geval dat we vijf jaar
geleden de samenwerking met Bureau straatjurist en de Daklozenvakbond hebben opgezocht en
gezamenlijk de Straatalliantie hebben opgericht. Behalve cliëntondersteuning voor iedere dak- of
thuisloze, willen we in dit verband ook aan collectieve belangenbehartiging voor de groep doen
(hoewel welbeschouwd collectieve belangenbehartiging sowieso onderdeel van cliëntondersteuning
dient te zijn). Deze samenwerking verloopt de laatste jaren buitengewoon soepel: de medewerkers
van de drie organisaties zien elkaar ondertussen als directe collega’s en in de visie op dak- en
thuisloosheid is onderling geen verschil meer te merken. Het is dus logisch dat we onze collectieve
belangenbehartiging voor dak- en thuislozen steeds meer onder deze gezamenlijke vlag doen, ook als
de ene organisatie daar veel meer werk in steekt dan de andere. En waar je in de aftastende fase van
zo’n samenwerkingsproces nog nodeloos zit te ziften over de zichtbaarheid van de logo’s van iedere
afzonderlijke organisatie, zo natuurlijk is het ondertussen geworden om de naam van de Straatalliantie
te gebruiken.
Bij het schrijven van dit jaarverslag leverde dat bij mij nog wel eens verwarring op. Stond ik bij die ene
demonstratie nou als MDHG’er of als Straatalliantie? Waren we voor dat overleg nou als MDHG of als
Straatalliantie uitgenodigd? Waar het druggerelateerde onderwerpen betrof was het duidelijk MDHG,
maar alle acties tegen dakloosheid? Ook hier geldt dat een te academische benadering van het
vraagstuk afleidt van waar het daadwerkelijk om gaat: de belangen van onze leden en achterban. De
MDHG is onderdeel van de Straatalliantie en zowel de MDHG als de Straatalliantie zetten zich voor
deze belangen in. Iedere verwarring die hiermee gepaard gaat zie ik als compliment voor de nauwere
samenwerking die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.
Namens de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG,
Dennis Lahey,
Directeur
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1. Bestuurs- en teamsamenstelling in 2021
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.
Vanwege de coronamaatregelen werd de ALV van 20 mei online gehouden. Bijeenkomsten met onze
achterban op dergelijke wijze zijn allesbehalve ideaal: veel leden kampen met problemen om in te
kunnen loggen en er wordt een extra drempel opgeworpen om het woord te kunnen voeren. We
waren dan ook verheugd dat de ALV van 13 oktober wel fysiek kon plaatsvinden, hoewel we daarvoor
moesten uitwijken naar de Regentenzaal van de Protestantse Diaconie, aangezien we daar wel
voldoende afstand konden houden.
Beide vergaderingen werden niet zo druk bezocht als we gewend zijn bij vergaderingen in eigen huis.
Desondanks viel de opkomst gezien de omstandigheden niet tegen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de MDHG bestaat uit zowel leden die tot de traditionele achterban van de MDHG
behoren, als uit personen die hun kennis vooral uit het werkveld van de vereniging hebben.
Bestuursleden worden – veelal na enige tijd als aspirant-lid meegelopen te hebben – door het bestuur
voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering, waarin na instemming installatie van het bestuur
plaatsvindt.
Het bestuur van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG bestond in 2021 uit:
•
•
•
•
•

Ineke Baas (voorzitter)
Sikko Riedstra (secretaris)
Matthew Fries (penningmeester)
Chahid Aaddi
Nic Borghans

•
•
•
•

Has Cornelissen (uit het bestuur sinds
13 oktober)
Dirk Korf
Edo Paardekooper Overman
Eva Timisela

Staf
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur en de staf.
Directeur
Dennis Lahey
Beleidsmedewerker
Leonie Brendel
Medewerker Belangenbehartiging
Teake Damstra

Medewerker Outreachend werk &
Ervaringsdeskundigheid
Jovanka de Boer
Beheerder
Peter van de Gragt
Vrijwilligers
Geert Battjes en Ian

Wegens ziekte hebben we vanaf de zomer geen beroep meer kunnen doen op onze medewerker
Outreachend werk en Ervaringsdeskundigheid. Vanwege het onvoorspelbare verloop hiervan was
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vervanging een lastige kwestie en moesten haar werkzaamheden zoveel mogelijk door het bestaande
team opgevangen worden.
Het onderstreept nog eens waar we al jaren voor waarschuwen. Het toenemende beroep op onze
organisatie wordt voor een groot deel opgevangen door de bevlogenheid van onze medewerkers,
maar is niet eindeloos rekbaar. Om dit op te vangen zijn vanuit de MDHG en haar partnerorganisaties
in de Straatalliantie plannen gemaakt, maar daarbij hoort dan wel uitbreiding van de financiering.
Indien dit uitblijft, vrezen wij vaker met dergelijke problemen te maken te krijgen.
Vanwege de covidpandemie was één medewerker genoodzaakt een groot gedeelte van het jaar vanuit
huis te werken. Medewerkers van de MDHG hebben sowieso getracht dat te doen, maar aangezien de
MDHG gedurende het hele jaar open is gebleven voor bezoekers, was dit slechts beperkt te realiseren.
Behalve dat ondersteuning van onze leden fysieke aanwezigheid noodzakelijk maakt, is vanuit
veiligheidsoverwegingen altijd een minimale bezetting van stafpersoneel noodzakelijk.
Net als veel andere bedrijven, hebben we vanwege besmettingen, quarantaine- en isolatieregels
regelmatig met uitval van personeel te maken gehad. In maart waren we door de hoge uitval zelfs
genoodzaakt een week de deuren te sluiten. Daarbij is het overigens niet aannemelijk dat de
besmettingen op ons kantoor hebben plaatsgevonden.

Algemene Ledenvergadering in de Regentenzaal van de Protestantse Diaconie, 13 oktober 2021

Het team van de MDHG wordt sinds 2019 structureel versterkt door de inzet van Geert Battjes, die als
vrijwilliger functioneert als volledig cliëntondersteuner. Sinds begin 2021 vervult ook vrijwilliger Ian
die functie. De aanwezigheid van deze twee personen is buitengewoon belangrijk voor de vereniging
gezien de toenemende werkdruk.
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Alle stafmedewerkers van de MDHG zijn in het bezit van een actueel BHV-certificaat. Op 7 juni hebben
alle medewerkers weer een opfriscursus gehad, en hebben nieuwe medewerkers hun certificaat
gehaald. De cursus was aanleiding om een actuele versie te schrijven van het bedrijfsnoodplan.
De MDHG volgt in haar beloningssysteem de CAO Sociaal Werk. Aangezien de functies binnen de
MDHG vanwege haar unieke positie niet één op één vertaald kunnen worden naar het bijbehorende
functieboek en de functies door wijzigingen in de organisatie de afgelopen jaren op diverse punten zijn
veranderd, hebben we bureau Leeuwendaal gevraagd hierover een advies op te stellen. Uit het advies
bleek dat de door de MDHG gehanteerde salariëring passend is.

Stagiaires
Milena Borja Varón (t/m maart 2021)
Sarah Vermorken (eerste helft 2021)
Snuffelstagiaire (1 dag per week)
Kasinta Kielenstijn (sinds 11 oktober)
Het werken met stagiaires is uit budgettair oogpunt voor de MDHG 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, zoals we in 2021 duidelijk hebben
gemerkt. Begonnen we het schooljaar 2020/2021 nog met drie fulltime stagiaires; om verschillende
(persoonlijke) redenen vielen er daarvan twee gedurende deze periode af. Bij de start van het
schooljaar 2021/2022 hadden we zelfs helemaal geen geschikte kandidaten gevonden. Dit bleek mede
te maken te hebben met wijzigingen bij de hogeschool die ons de meeste stagiaires levert, waardoor
de MDHG als bedrijf uit de stagebank was verdwenen. Het vormde voor ons aanleiding om de
contacten met de verschillende opleidingen nog eens aan te halen, waardoor we eind 2021 wel
verzekerd waren van stagiaires voor 2022.
Sinds oktober heeft de MDHG wel een zogenaamde ‘snuffelstagiaire’, die ons één dag per week
versterkt.
Het gemis aan stagiaires heeft grote invloed op de werkdruk bij de MDHG. Dit kon mede opgevangen
worden doordat we over twee vrijwilligers beschikten.

Ervaringsdeskundigencollectief en vrijwilligers
Reeds sinds het begin van de coronapandemie heeft het ervaringsdeskundigencollectief van de MDHG
niet kunnen functioneren zoals we dat graag zouden zien. De maatregelen noopten ons veel
activiteiten van het collectief stop te zetten. Tijdens het outreachend werk konden we slechts met
minder mensen op pad; voorlichtingen gingen niet door of werden digitaal gedaan en activiteiten waar
de ED’ers een grote rol in spelen, zoals de Daklozendag, gingen niet door.
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Ook de systematiek die we de afgelopen jaren ontwikkeld hadden om van de ED’ers een werkend
collectief te maken, werd door de maatregelen gedwarsboomd. Vergaderingen konden niet
plaatsvinden wegens ruimtegebrek; informele begeleiding was lastig doordat de inloop -en daarmee
het contact op regelmatige basis- was gestopt en halfjaarlijkse evaluaties hadden door gebrek aan
activiteiten ook weinig nut.
Een complicerende factor daarbij was dat de medewerker outreachend werk en
ervaringsdeskundigheid, die de coördinatie van het collectief in haar takenpakket heeft, halverwege
het jaar ziek werd en daarna slechts enkele dagen actief is geweest.
Het ervaringsdeskundigencollectief heeft door dit alles grote schade opgelopen. Het collectief verviel
hiermee tot individuele leden die weliswaar met enige regelmaat werden ingezet, maar als geheel niet
meer functioneerden zoals wij voor ogen hebben.
We hebben dit aangegrepen om een “wederopbouwplan” te schrijven voor het moment dat er meer
versoepelingen mogelijk zijn, zodat een nieuwe medewerker outreachend werk en
ervaringsdeskundigheid hier direct mee aan de slag kan.
Via het project onafhankelijke cliëntondersteuning dat we samen met MEE/AZ, Cliëntenbelang en onze
partners in de Straatalliantie vormgeven, konden we onze ervaringsdeskundigen wel een cursus in
onafhankelijke cliëntondersteuning geven.

Medewerker Geert Battjes doet een zelftest nadat hij heeft gehoord dat hij in contact is geweest met een
positief getest persoon (en test negatief). De MDHG had ook voor leden zelftests ter beschikking.
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Het kantoor
Ons kantoor is dit jaar opnieuw geschilderd en heeft daardoor een opfrisbuurt gekregen. Het meest in
het oog springend daarbij is dat de paarse wand lichtgroen is geworden. Verder hebben we enkele
aanpassingen laten maken voor een betere circulatie van de verwarming (noodzakelijk geworden door
de toenemende ventilatie van frisse lucht i.v.m. corona) en hebben we de letters MDHG op de ramen
boven de toegangsdeur laten zetten, wat de vindbaarheid van ons pand aanzienlijk vergemakkelijkt.
Het schilderwerk was overigens ook aanleiding het archief weer eens opnieuw te ordenen.

De nieuwe letters boven de voordeur van ons kantoor.
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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. Daarom is ons kantoor op vaste tijden ook
toegankelijk voor mensen zonder directe ondersteuningsvraag. In ‘normale tijden’ is het mogelijk
koffie en thee in diverse varianten, chocolademelk of limonade te drinken, warm en droog te worden
als het buiten koud of nat is en met anderen te spreken, zonder weggekeken te worden.
Het open deurbeleid stelt mensen in staat eerst kennis te maken met de organisatie voordat zij
besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen vanwege een hulpvraag. Hoe complexer en
persoonlijker de problematiek, hoe moeilijker het vaak is om de stap te zetten daar met anderen aan
te gaan werken. Weten met je wie je dat gaat doen en ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen
die stap verkleinen. Anderzijds stelt de inloopfunctie medewerkers in staat om ongedwongen met
mensen in gesprek te raken en wellicht te constateren dat er problemen spelen waarvan de bezoeker
geen idee had dat daar oplossingen voor te vinden zijn (of althans niet in de vorm die voor de bezoeker
bereikbaar of gewenst is). Het biedt tevens de mogelijkheid om iemand met een ingewikkelde
hulpvraag van dichtbij te blijven monitoren en te ondersteunen, en daadwerkelijk mee te leven in dat
proces. Bovendien ontvangen we op deze wijze makkelijker signalen 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.
De coronamaatregelen noopten ons deze werkwijze grotendeels los te laten en de vrije inloopuren te
stoppen. Ons grootse knelpunt bleef daarbij de beperkte ruimte, waardoor anderhalve meter afstand
houden moeilijk bleef. Vanaf eind augustus leek het ons gezien de omstandigheden echter opportuun
om meer met deze mogelijkheden te experimenteren, en openden wij -in eerste instantie eens per
week, al snel gevolgd door twee keer per week- de deuren voor de vrije inloop. Bezoekers dienden
daarbij echter wel te gaan zitten en zich alleen met mondkapje op te verplaatsen. Het siert onze leden
dat ze zich daar over het algemeen goed aan hielden, waarna we in september iedere ochtend
opengingen.
We hebben deze situatie aangegrepen om de reguliere vrije inlooptijden te wijzigen. Waar dat eerst
tussen 10 en 12.30 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur was, zijn de nieuwe inloopuren tussen 10.00 en
13.00 uur. Het late uurtje werd immers veel slechter bezocht en leverde veel moeilijkheden op om
andere activiteiten binnen het kantoor te plannen. Een half uur langer in de ochtend wordt door veel
leden als prettig ervaren.
Zoals we gewend zijn van periodes na de zomersluiting, duurt het altijd even voordat ‘de loop weer in
de vrije inloop zit’. Dat was ook zeker het geval na de langdurige coronasluiting. Aangezien we nog
steeds de anderhalve meterafstand dienden te handhaven, was een wat rustigere periode niet erg. De
heropening zorgde in ieder geval voor wat meer reuring die we zo gemist hadden en maakte het
bovenal weer gemakkelijker om met de leden in contact te komen. Helaas was dit slechts van korte
duur. Door nieuwe maatregelen waren wij genoodzaakt hier per 8 november weer mee op te houden.
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Onze inzet tijdens de sluiting van de vrije inloop
was bovenal bereikbaar te blijven voor mensen
met een ondersteuningsvraag. De verschillende
ruimtes zijn in 2020 reeds aangepast en voorzien
van spatschermen, dubbele beeldschermen
(zodat bezoekers altijd konden meekijken met
wat de medewerker doet) etc.
Daarnaast wilden we zo veel mogelijk een
gefaciliteerd kantoor blijven voor wie zelf aan
zijn of haar problemen wil werken. Zolang er
bereidheid was om aan de op dat moment
geldende coronaregels te houden, konden we
aan die vraag ook meestal wel voldoen. We
streven ernaar mensen daarbij te ondersteunen
zodat ze niet gehinderd worden door de kleine
obstakels die vrijwel bezitlozen daarbij vaak
ondervinden. Men is daarom vrij om gebruik te
maken van de telefoon, computers met internet,
ons WIFI-netwerk, printer en scanner, en we
Met een vrolijke poster kondigden wij in oktober aan
stellen zonder problemen enveloppen,
dat we de vrije inloop weer openden, maar dit was
helaas van korte duur.
plakband, scharen of een postzegel beschikbaar
voor wie dat nodig heeft. Voor alle merken mobiele
telefoons hebben we opladers liggen. Aangezien we merkten dat veel daklozen bij het oplossen van
problemen zeer vaak gehinderd worden door een gebrek aan stroom voor de mobiele telefoon,
hebben we powerbanks als relatiegeschenk laten maken, die we gericht weggeven aan mensen die
hier mee geholpen zijn.

Een terugkerend probleem voor daklozen zijn lege telefoonbatterijen. Behalve dat we opladers hebben liggen, hebben
we dit jaar powerbanks uitgedeeld aan leden die deze nodig hadden.
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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
om mensen efficiënter hun weg te laten bewandelen. In veel gevallen bieden we echter wel directe,
concrete hulp. Bijvoorbeeld omdat het anders niet gebeurt.

2.2 Bezoekersaantallen en aantallen ondersteuningsvragen
Zoals vermeld is de vrije inloop dit jaar slechts beperkt open geweest, wat uiteraard terug te zien is in
de bezoekersaantallen. Het aantal bezoeken was in 2020 – toen de MDHG op 15 maart de vrije inloop
sloot – al spectaculair gedaald; in 2021 – met nog meer gesloten dagen – heeft deze ontwikkeling zich
verder doorgezet.
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Bezoekersaantallen MDHG

Aantal ondersteuningsvragen
Sinds 2015 streven we ernaar om voor iedereen die met een hulp- of ondersteuningsvraag bij een van
de medewerkers aanklopt een digitaal dossier te maken. Ondanks het gebrek aan vrije inloopuren,
hebben we dit jaar het recordaantal dossiers van 2020 geëvenaard: met één meer betrof het 244
dossiers. In vergelijking met 2020 waren het echter wel personen voor wie wij gemiddeld genomen
meer acties dienden te ondernemen. We streven er naar mensen zo snel mogelijk over te dragen naar
de reguliere hulpverlening, wat een daling van het aantal acties per dossier in de loop der jaren
verklaart. Maar was het gemiddeld aantal acties in 2020 nog 7,3 acties per persoon, in 2021 waren dat
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gemiddeld 11,2 acties per persoon. Een verklaring hiervoor is dat we in 2020 te maken hadden met de
plotselinge lockdown, waardoor veel mensen kortdurende ondersteuning nodig hadden om ‘te landen
in de nieuwe werkelijkheid’ en veel hulpverlening hier nog niet direct op was ingespeeld. In 2021 was
dit ‘nieuwe normaal’ al meer gewend, en hadden we meer aanloop van mensen met meer complexere
problematiek.
Meer acties per dossier terwijl het aantal dossiers gelijk blijft, betekent uiteraard ook dat dit meer werk
heeft opgeleverd.
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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 twee keer per jaar een dergelijk overzicht in te leveren.
De gevraagde cijfers betreffen het aantal personen dat in die categorie op de genoemde manieren
ondersteund is. Op deze wijze zou een beeld geschetst kunnen worden van de problematiek waarmee
onze leden te kampen hebben en de ondersteuningswijze die zij nodig achtten.
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Aantal personen per categorie en onderwerp

In het proces om de cijfers uit de persoonlijke dossiers te extraheren, is 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.

Aantal acties per categorie en onderwerp

Interpretatie van de cijfers
Opvallend is dat, ondanks dat er slechts één dossier meer is, het aantal acties significant omhoog is
gegaan. In totaal zijn er bijna 1.000 acties meer uitgevoerd dan vorig jaar. Dit valt mogelijk te verklaren
door de steeds ingewikkeldere problematiek waar men mee te maken krijgt. Waar we vorig jaar vooral
een toename zagen van kortdurende contacten (o.a. door het outreachend werk in noodopvangen en
de grote doorstroom daar), zien we nu meer personen die een langdurigere vorm van ondersteuning
nodig lijken te hebben en op meer gebieden hulpvragen hebben.
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In vergelijking met 2020 lijken de onderwerpen waar ondersteuningsvragen over gaan, niet veel te
verschillen. De meeste mensen komen nog steeds met ondersteuningsvragen op het gebied van
dakloosheid en huisvestingsproblematiek. Gevolgd door vragen op het gebied van schulden en
financiën en overige vragen.
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 onlinevoorzieningen. 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.
In 2021 is een stijging te zien in het aantal acties en het aantal personen met een medische hulpvraag.
Vorig jaar werden 123 acties uitgevoerd n.a.v. een medische hulpvraag; dit jaar zijn dat 226 acties.
2021 zijn we gestart met een herdefiniëring van de vormen van ondersteuning en soorten
onderwerpen om beter te kunnen registeren. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het toevoegen van
ondersteuningsvorm “Juridische trajecten” en het weglaten van “Stadsnomaden”. Ook is een aantal
onderwerpen verbreed/geherdefinieerd. Zo is het onderwerp BSN uitgebreid naar BSN/ID/Paspoort.
Dit verklaart ook de groei in het aantal acties uitgevoerd op dit onderwerp; namelijk van 3 in 2020 naar
81 in 2021.
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
waar de doelgroep zich bevindt, zoals inloophuizen, gebruikersruimtes, (nood-) nachtopvang en
openbare gelegenheden als parken en treinstations.
Het outreachend werk in de coronanoodopvang dat we in 2020 hebben opgestart, hebben we in 2021
zoveel mogelijk gecontinueerd. Met name in de eerste maanden van 2021 hebben we met grote
regelmaat de locaties aan de Transformatorweg, het StayOkay en het A&O-hostel bezocht, waar we
nog steeds een duidelijke behoefte aan ondersteuning zagen.
Bij het Stoelenproject hebben we in samenwerking met Bureau straatjurist tot en met april een vast
wekelijks spreekuur opgestart. Mensen konden via het Stoelenproject een gesprek met onze
organisaties aanvragen en werden daar een dag van tevoren middels flyers nog op geattendeerd door
onze medewerker outreachend werk. Aangezien er vanwege de coronamaatregelen een steeds
vastere groep gebruik maakte van het Stoelenproject en er dus geen nieuwe aanwas kwam, zijn we
hier in april mee gestopt. Sindsdien bezoeken we het Stoelenproject incidenteel.
Daarnaast zijn we enkele keren meegegaan met straatpastoor Hanna Wapenaar, die met de ‘koffiets’
daklozen in de stad bezoekt.
Zoals eerder aangegeven, hebben we sinds de zomervakantie niet de beschikking gehad over onze
medewerker outreachend werk en ervaringsdeskundigheid en zijn de coronamaatregelen van grote
16

invloed geweest op het functioneren van het ervaringsdeskundigencollectief. We vermoeden dan ook
dat het aantal dossiers in 2021 nog veel hoger zou zijn geweest wanneer wij het hele jaar door
outreachend werk hadden kunnen doen. In 2020 was maar liefst 42 procent van alle dossiers afkomstig
uit het outreachend werk. Het roept ook de vraag op hoe we het daaruit voortvloeiende werk met
onze beperkte capaciteit hadden kunnen opvangen.

Cartoon van Teake Damstra bij het artikel “De mythe van de warme overdracht”, Spuit 11 zomer 2021
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2.3 De Straatalliantie

Logo van de Straatalliantie

De afgelopen vier jaar hebben de Daklozenvakbond (DDV), BADT/Bureau Straatjurist en de
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG de handen ineengeslagen met als doel onze doelgroep
beter te ondersteunen.
De Straatalliantie heeft tot doel te zorgen dat er voldoende onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige
cliëntondersteuning is voor alle (dreigend) dak- en thuislozen in Amsterdam.
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.
Verantwoording van het Koplopersproject van de Straatalliantie
Het verder vormgeven van de samenwerking binnen de Straatalliantie is de afgelopen jaren uitgewerkt
in vijf doelen met de volgende resultaatgebieden:
1. De behoefte van de cliënten van de drie organisaties verder in kaart te brengen.
2. Verdiepte afstemming tussen de verschillende organisaties van de Straatalliantie en uitzoeken
in welke (organisatie) vorm dit passend is.
3. Betere afstemming tussen de drie organisaties en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de
stad.
4. Het verspreiden van de werkwijze om bekendheid te genereren.
5. Een verdiepend inzicht in onze werkwijze bewerkstelligen en ze overdraagbaar te maken.
Dat laatste had niet alleen als doel dat het voor Amsterdam beter werd, maar juist ook dat de kennis
en kunde ook voor andere steden in Nederland beschikbaar kwam. De resultaten zijn op elk van deze
gebieden bereikt en hieronder wordt een deel hiervan toegelicht.
In het Koplopersproject hebben de partners van de Straatalliantie de onderlinge samenwerking die er
al bestond tussen de drie organisaties verder uitgewerkt. Ook zijn de werkwijzen en de methodieken
onderzocht en beschreven, zodat anderen hier ook baat bij kunnen hebben. Door de bijdrage van VWS
konden we een projectleider aanstellen om de gestelde doelen te bereiken. Dat heeft enorm geholpen
aangezien de inzet van alle drie organisaties vooral gericht is op het ondersteunen van mensen in
kwetsbare situaties. Voor de gehele Straatalliantie geldt dat er veel meer vraag is dan waar in voorzien
kan worden. Het gevolg hiervan is dat de organisatorische aspecten van het inregelen van de
gezamenlijke aanpak voorheen onvoldoende aan bod kon komen.
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Om tot het huidige niveau van samenwerking te komen hebben we afgelopen jaar diverse stappen
gezet:
a) meer samenwerken en daarbij elkaar en elkaars werkwijze beter leren kennen;
b) het instellen en samen voeren van een tweewekelijks werkoverleg met uitwisseling van
werkwijze, visie en het samen maken van keuzes;
c) samen op pad met uitwisseling van kennis en ervaring in praktijksituaties;
d) Samenwerken op een locatie, door delen van de werkweek op elkaars locatie samen casuïstiek
aan te pakken dan wel te bespreken;
e) De afvaardiging van de besturen heeft driewekelijks de voorgelegde vraagstukken en het
project besproken en de noodzakelijke besluiten genomen;
f) de stap die we nog willen gaan zetten is alle onafhankelijke cliëntenondersteuning (exclusief
die voor druggebruikers) laten opgaan in 1 organisatie met een zelfstandig bestuur en MDHG
en DDV met een scherp profiel ernaast neerzetten. Hiertoe zijn al sessies geweest,
werkplannen geschreven en heeft diepgaande afstemming met de achterban en partijen in
het veld plaatsgevonden.
g) Zowel bij de MDHG als de DDV is een toekomstvisie gemaakt, die hun profiel duidelijk
omschrijft. Bij de MDHG is deze door de Algemene Ledenvergadering aangenomen; bij de DDV
door bestuur, team en achterban onderschreven.
Met het Koplopersproject zijn in de afgelopen jaren vele resultaten behaald. In het volgende overzicht
zijn deze samengevat:

Op het gebied van collectieve belangenbehartiging hebben we afgelopen jaar meerdere gezamenlijk
acties gevoerd. Verschillende acties van de Straatalliantie zijn in dit jaarverslag opgenomen in het
hoofdstuk collectieve belangenbehartiging.
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Daarnaast neemt de Straatalliantie deel aan de projectgroep de Ondersteuners van Amsterdam. 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/. Afgelopen jaar is er vanuit deze samenwerking ook
een prachtige training voor ervaringsdeskundigen ontwikkeld waaraan ervaringsdeskundigen uit onze
drie organisaties hebben deelgenomen.

Communicatie-uiting van de campagne “De ondersteuners van Amsterdam”

2022 en verder
Met het Koplopersproject hebben we de afgelopen jaren mooie stappen gezet, zie het
resultatenoverzicht hierboven. Aangezien de drie organisaties gewend zijn om zuinig met geld om te
gaan is een deel van de subsidie van VWS (nog) niet besteed1. In gezamenlijkheid met de gemeente
Amsterdam willen we de resterende € 111.858 euro besteden om de resultaten verder te
implementeren. Door corona heeft bijvoorbeeld een deel van de verspreiding van de kennis en
werkwijzen nog niet kunnen plaatsvinden. Dit willen we gaan realiseren door drie resultaatgebieden
verder te ontwikkelen:
1. Geleerde lessen, kennis, methodieken en werkwijzen beschikbaar stellen voor het werkveld:
ketenpartners, instanties en collega-organisaties.
2. De positie van de onafhankelijke cliëntondersteuning verder versterken.
3. Het Daklozenkantoor ontwikkelen en neerzetten.
Samen met o.a. Movisie zijn er interviews en kennisverspreidingsbijeenkomsten gepland. De
groeiboeken voor de buurtteams en andere ketenpartners ondersteunen in de omgang met de
doelgroep. Door onze methodieken verder door te ontwikkelen, ook met de ervaring die we nu op
gaan doen met het Daklozenkantoor, waar mensen zelf aan hun problemen kunnen werken. Voor het
kwartier maken voor Het Daklozenkantoor, zodat er meer bekendheid gegenereerd kan worden onder

1

Door de voortschrijdende werkelijkheid is bijvoorbeeld de wens op beschikbaar stellen van een digitale omgeving veel eenvoudiger
geworden, door de zich ontwikkelende beschikbare techniek. Het onderzoek hiernaar en het uitwerken van de werkprocessen die hiermee
gepaard gaan heeft wel tijd gekost, maar bij lange na niet wat oorspronkelijk was begroot.
Daarnaast is er veel efficiënter gewerkt dan oorspronkelijk begroot. Onder meer door corona en de bijbehorende lockdowns is er veel
online gewerkt in plaats van op locaties en hebben we een deel van het vormgeven van de samenwerking met andere organisaties ook via
een ander project bekostigd gekregen (www.deondersteunersvanamsterdam.nl).
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mensen uit de doelgroep en professionals van organisaties en instanties. Hiermee kan een waardevol
vervolg gegeven worden aan het afgesloten project, wat passend is binnen het gedachtengoed van de
subsidie.

Het Daklozenkantoor
In 2022 gaan we vanuit de Straatalliantie ‘het Daklozenkantoor’ oprichten. Waarbij we eindelijk een
grote droom in vervulling kunnen laten gaan. Helaas nu nog niet in de vorm die we graag zouden zien,
maar we kunnen voorzichtige stappen zetten met een beperkte financiële bijdrage van € 150.000 per
jaar gedurende 2 jaar.
Met het realiseren van ‘het Daklozenkantoor’ willen we mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn
een laagdrempelig toegankelijke locatie bieden waar zij gebruik kunnen maken van de
kantoorfaciliteiten en cliëntondersteuning en zo effectief kunnen werken aan hun problemen.
In afwachting of we afdoende middelen hebben om de activiteiten en werkzaamheden te kunnen
bieden, inclusief volledige openingstijden, kunnen we de vervolgstap maken door de gezamenlijke
Stichting Straatalliantie op te richten en de onafhankelijke cliëntenondersteuning t.b.v. dak- en
thuislozen van de drie organisaties hierin te integreren. Komende tijd zullen we Het Daklozenkantoor
dus vanuit de samenwerking tussen de organisaties van de Straatalliantie oprichten.

Illustratie bij de Straatalliantie-advertentie in Spuit 11
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3. Collectieve Belangenbehartiging

Het spelletje “Gans Tekort” uit de Spuit 11 van winter 2021/2022, waarmee de tekorten en
wachttijden in de maatschappelijke opvang op de hak worden genomen.

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./GGz-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
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plannen zoveel mogelijk door de ogen van onze achterban, bespreken die met de achterban zelf, en
voorzien die van relevant en opbouwend commentaar.
Een en ander was in 2021 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. 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. Helaas was er daarnaast wel een
duidelijk gemis aan veel informeel contact, omdat het bij online vergaderen bijvoorbeeld lastiger was
om een van de deelnemers nog even aan te schieten over een onderwerp dat niet op de agenda stond.
We zien in onze dagelijkse praktijk veel problemen, waarvan het ene probleem zich gemakkelijker laat
vertalen in collectieve belangenbehartiging dan het andere. Met de coronamaatregelen en de
verschillende lockdowns zagen we bijvoorbeeld veel meer eenzaamheid onder onze leden ontstaan,
die dat ons regelmatig lieten blijken. Een dergelijk signaal communiceren we wanneer we dat van
toepassing vinden, maar leidt niet direct tot gerichte actie.
Dat mensen bij de Jan van Galenstraat regelmatig niet gescreend worden omdat zij daar aangeven
voor een daklozenuitkering te komen (maar niet expliciet zeggen hulp te zoeken bij hun
woonprobleem) en er niet verder wordt gevraagd, pakken we daarentegen direct op en nemen
daarover contact op met de betreffende teams. Door de verscheidenheid aan methodes om
onderwerpen voor het voetlicht te brengen is het niet mogelijk een complete lijst van behandelde
onderwerpen te maken, maar hieronder is een opsomming van belangrijke onderwerpen uit 2021 te
vinden.

3.1 Behandelde onderwerpen
Toename aantal daklozen
Hoewel exacte cijfers -ook voor de gemeente Amsterdam- altijd lastig te geven zijn, is het ons duidelijk
dat het aantal daklozen ook in 2021 weer verder is toegenomen. En de aantallen waren al schrikbarend
hoog, waardoor wij reeds voor de coronapandemie riepen dat het crisis was aan de onderkant van
Amsterdam en dat het systeem van maatschappelijke opvang in zijn voegen kraakt. 2 Onze zorgen
hierover zijn allesbehalve minder geworden. De coronamaatregelen droegen bij aan een verslechterde
financiële positie van de armsten, terwijl de woningmarkt in Amsterdam absurdistische vormen begint
aan te nemen.
We vinden het van groot belang dat er ook onder niet-daklozen (of mensen die werkzaam zijn in het
veld) een grote bekendheid is van de problematiek. Voor verbeteringen is tenslotte maatschappelijk
draagvlak nodig. We spraken ons daarom regelmatig over dit thema uit in de media.

2

Crisis aan de onderkant van Amsterdam, artikel in Spuit 11 van winter 2019/2020. https://www.mdhg.nl/spuit11winter2019-2020/
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Op 12 augustus werd medewerker Teake Damstra hierover geïnterviewd bij AT5 3. Een dag later werd
directeur Dennis Lahey geïnterviewd door RTL Nieuws. 4
De MDHG ondersteunde in Straatalliantieverband het zogenaamde Woonprotest dat op 12 september
plaatsvond op de Dam 5.

MDHG-medewerker Teake Damstra bij AT5, 12 augustus 2021

Beleidsplan ‘Een nieuwe start’
De gemeente Amsterdam presenteerde dit jaar het beleidsplan dakloosheid ‘Een nieuwe start’. We
hebben in aanloop hiervan -ook reeds in 2020- met zeer grote regelmaat meevergaderd over de
inhoud hiervan, alsook diverse keren schriftelijk aanvullingen en wensen verstuurd, waaronder twee
bijeenkomsten tussen cliëntvertegenwoordiging en wethouder Simone Kukenheim. (4 februari en 20
mei). We zijn dan ook zeer te spreken over de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de
mogelijkheden van inspraak door cliëntvertegenwoordigers.
Twee pijlers waarop we dergelijke plannen beoordelen zijn de twee O’s: onderdak en ondersteuning.
We vinden het van het grootste belang dat daklozen -onafhankelijk van hun achtergrond- ’s nachts
binnen kunnen slapen. Tegen je wil op straat moeten bivakkeren, of je gedwongen voelen gebruik te
maken van aanbiedingen die niet in de haak zijn, vinden we bovenal mensonwaardig. We zien met
regelmaat de effecten van dergelijke omstandigheden: mensen glijden in een rap tempo af, de
problemen waar mensen mee kampen nemen snel en hevig toe en herstel wordt alleen maar
ingewikkelder (en duurder). Het zorgt ervoor dat mensen in de overlevingsstand komen te staan en

3

Teake Damstra bij AT5, 12 augustus 2021 www.at5.nl/artikelen/210446/meer-daklozen-in-parken-en-plantsoenen-gemeente-moet-ditprobleem-serieus-nemen
4 Dennis Lahey bij RTL Nieuws, 13 augustus 2021 www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5247779/meer-daklozen-slapen-op-straatstad-amsterdam-rotterdam-den-haag
5 www.woonprotest.nl
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zich (noodzakelijkerwijs) nog slechts met kortetermijnoplossingen bezighouden. De rust van onderdak
zou dat moeten doorbreken.
Om eenzelfde reden vinden we het belangrijk dat er zo snel mogelijk ondersteuning wordt geboden.
Het overzicht krijgen over de eigen problemen is een noodzakelijke eerste stap, iets wat er in de laatste
fase voor de dakloosheid vaak al niet meer is. Pas dan kunnen mogelijkheden worden bekeken en kan
er een stappenplan worden gemaakt. In veel gevallen gebeuren dergelijke handelingen pas wanneer
iemand toegang tot de maatschappelijke opvang heeft gekregen (en vanwege de wachtlijsten in veel
gevallen pas maanden nadien), terwijl deze stappen ook vaak doorlopen dienen te worden om
überhaupt toegang tot de maatschappelijke opvang te krijgen. Maar dit geldt niet alleen voor de groep
daklozen met toegang tot de m.o., maar voor alle dak- en thuislozen in de stad.
We prijzen de wethouder dat zij het jarenlange dogmatische verschil tussen “zelfredzame” en “nietzelfredzame” daklozen enigszins doorbroken heeft. Er zijn in de afgelopen periode -vaak op initiatief
van de instellingen zelf- diverse projecten gestart die de onderdak en ondersteuning bieden aan met
name “niet-zelfredzame”, regiogebonden daklozen, en zien in de plannen de intentie terug om dit te
continueren en uit te breiden. We zouden graag zien dat dit een meer structureel karakter krijgt,
waarbij individuele daklozen niet afhankelijk zijn van de toevalligheid met welk project zij in aanraking
komen. Ook zien we graag dat een vorm van onderdak en ondersteuning niet afhankelijk is van
iemands achtergrond, maar dat een dergelijke opstartbasis voor iedereen beschikbaar is. De routes en
de mate van ondersteuning die daarna volgen, kunnen daar dan vervolgens wel afhankelijk van zijn,
zolang de doelstelling maar blijft om iemand uit de situatie van dakloosheid te helpen.
We zien in het bieden van ondersteuning uiteraard ook een belangrijke rol weggelegd voor
cliëntondersteuning, iets waarover zowel MDHG, Bureau straatjurist als de Daklozenvakbond
inspraken tijdens de commissievergadering van 24 juni.
Buurtteams
Een belangrijke systeemverandering van het masterplan was de invoering van de buurtteams, die als
eerste aanspreekpunt fungeren. Hoewel we de buurtteams -waarvan het de bedoeling is dat zorg
laagdrempelig wordt aangeboden en er vooral gekeken wordt naar wat er wel mogelijk is- op zichzelf
een prima idee vinden, hebben we in de aanloop hiervan voor een aantal zaken zeer regelmatig
gewaarschuwd. Dakloosheid vergt een expertise die we qua inhoudelijke kennis en methodiek niet
direct voorhanden zagen en we vonden het maar zeer de vraag in hoeverre ‘de meest rauwe
achterban’ zou gedijen in een omgeving waarin ook hulp wordt geboden voor de aanvraag voor een
rollator of deelname aan een breiclubje. De antwoorden op deze bedenkingen hebben we steeds meer
als bezweringen ervaren: de buurtteams moesten tenslotte alle doelgroepen kunnen bedienen en
generalisten zijn die er de juiste expertise bij zouden halen indien dat nodig was. Dergelijk wensdenken
laat zich op papier makkelijk realiseren; onze inschattingen op basis van ervaringen vond daarbij helaas
weinig gehoor.
Sinds de invoering van de buurtteams werden we dan ook regelmatig geconfronteerd met precies de
zaken waarvoor we gewaarschuwd hadden. Problemen werden niet gesignaleerd, mensen kregen
verkeerde adviezen en verschillende mensen gaven aan zich niet gehoord te voelen. Daar kwam
bovenop dat de wachttijden voor een gesprek met het buurtteam razendsnel opliepen, iets wat voor
mensen in een dakloze situatie buitengewoon ineffectief is.
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Een positief element hierin is dat deze problemen nu
wel worden erkend. Toch zagen we ook nu een sterke
neiging dergelijke problemen aan opstartproblemen
toe te schrijven, alsook aan de coronapandemie. Wij
denken echter dat een deel van de problemen van
structurelere aard is en pleiten dan ook voor
veranderingen die steviger inzetten op de door ons
gesignaleerde problemen.
Signalen over de buurtteams hebben we telkens zo
veel mogelijk proberen te delen met de gemeente,
hoewel het ons niet altijd even duidelijk was wie nou
precies waar over ging. Een deel van de signalen is
echter moeilijker één op één door te geven, omdat het
niet direct een misstap of een klacht betrof, maar
algemene ervaringen van onze achterban.
Met onze partners van de Straatalliantie hebben we
aan het einde van het jaar een zogenaamd
‘Groeiboek’ 6 gemaakt, waarin we de verschillende Cover van het Groeiboek voor de buurtteams, qua
signalen op onderwerp hebben gebundeld. We vormgeving geïnspireerd op het opvoedboek “Oei,
ik groei”.
hebben het nadrukkelijk geen ‘zwartboek’ genoemd,
aangezien het niet de bedoeling was om met een
vinger naar de buurtteams te wijzen, maar om dit te gebruiken om hiervan te leren en daardoor te
groeien. Het Groeiboek is verstuurd naar de verschillende buurtteams, als ook naar betrokkenen in het
sociaal domein en politiek. Op een enkele geagiteerde reactie na, werd het Groeiboek over het
algemeen goed ontvangen door de verschillende buurtteams. Als vervolg hierop zijn we diverse
trajecten met de buurtteams ingegaan, waarbij onder andere voorlichtingen worden gegeven. Op 5
november vond een gesprek plaats tussen de Straatalliantie, de regisseur samenwerkingsafspraken
buurtteams en OJZ.
“Blokhuismiddelen”
Aan de vooravond van het Tweede Kamer-debat op 9 november 2021 met demissionair
staatssecretaris Paul Blokhuis over maatschappelijke opvang, hebben de Straatalliantie, Het
Straatconsulaat (Den Haag), het Basisberaad (Rotterdam) en de Achterkant (Utrecht) in een
gezamenlijke brief 7 gevraagd om de huidige programma’s die dakloosheid aanpakken, ook in 2022
voort te zetten. Ook vroegen we de Tweede Kamer om hervorming van het woonbeleid en een
effectief armoedebeleid. Dit zijn domeinen die niet onder de verantwoordelijkheid van de
staatssecretaris vallen maar wel alles te maken hebben met een structurele oplossing voor

6

Het Groeiboek is te downloaden via www.straatalliantie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Het-Groeiboek.pdf
De gezamenlijke brief is terug te lezen via http://straatalliantie.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211102-Brief-belangenbehartigersCommissiedebat-MO-VWS.pdf
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dakloosheid. Andere vragen betroffen effectieve monitoring en de positie van zogenaamde ‘nietrechthebbende’ dakloze mensen, zoals arbeidsmigranten.
Landelijke collectieve belangenbehartiging
De samenwerking met collega-organisaties uit de vier grote steden (G4) komt voort uit een noodzaak
voor landelijke collectieve belangenbehartiging. We werkten mee aan een onderzoek “Collectieve
belangenbehartiging op (dreigende) dakloosheid in Nederland” van Jan de Vries dat op 5 juni werd
gepresenteerd 8 . In een onlinebijeenkomst reageerde MDHG-directeur Dennis Lahey op de
uitkomsten, die hij in grote mate onderschreef. Het is verheugend dat er vanuit het ministerie van VWS
n.a.v. dit rapport geld is vrijgekomen om de mogelijkheden voor een dergelijke landelijke organisatie
verder te onderzoeken.
Aanscherpen wooncriteria
Op 10 juni nam de MDHG deel aan een expertmeeting over het mogelijk aanscherpen van de criteria
voor urgentieverklaringen. Een vervolgoverleg met wethouder Ivens was op 5 juli gepland, maar ging
op het laatste moment niet door vanwege diens aftreden op deze dag.
Net als andere cliëntorganisaties tijdens dit overleg hebben we ons uitgesproken tegen deze
aanscherpingen, maar zagen deze desondanks terugkomen in de brief die de wethouder Wedemeijer
naar de raad stuurde. 9 Hierop besloot de Straatalliantie een open brief naar de wethouder te sturen
10
, die tijdens de behandeling van het onderwerp in de raad verscheidene keren werd aangehaald. De
raad keurde het plan vervolgens scherp af. 11
“De huidige wooncrisis is echter geen natuurramp. Integendeel, het is een ramp die veroorzaakt
is door verkeerde, slechte (beleids-) keuzes of het ontbreken van enig beleid. Die wooncrisis kan
dus in deze context nooit gelden als excuus om het respecteren, beschermen en verwezenlijken
van het recht op huisvesting aantoonbaar te verslechteren. (…) Het is een maatregel die
‘retrogressief’ is en dakloosheid of risico daarop veroorzaakt en vergroot. Dit risico wordt
kennelijk willens en wetens genomen. U geeft aan hier slechter door te slapen, maar dat doet u
echter wel in uw eigen huis, in uw eigen bed. We weten dat veel mensen vanwege de beslissing
ook zeer slecht zullen slapen, maar dan zonder eigen dak boven hun hoofd.”
Uit de open brief van de Straatalliantie aan wethouder Wedemeijer, 6 december 2021

Boetes buitenslapen
Hoewel er vanuit het gemeentebestuur al jarenlang wordt aangegeven dat het beboeten van daklozen
die buiten slapen niet de bedoeling is, gebeurde dit tot begin dit jaar nog steeds met regelmaat. Dankzij

8

http://straatalliantie.nl/wp-content/uploads/2022/03/Volledige-rapportage-collectieve-belangenbehartiging-dakloosheid.pdf
https://www.trouw.nl/economie/lang-niet-elke-kwetsbare-woningzoekende-is-in-amsterdam-nog-urgent-zeer-pijnlijkemaatregelen~b78a60e7/
10 Reactie Straatalliantie http://straatalliantie.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207-Brief-aanscherpen-urgentieregelingStraatalliantie.pdf
11 Gemeenteraad keurt plan om urgentielijst sociale woningen aan te scherpen af, wachttijd blijft oplopen | Het Parool
9
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de aandacht van Jazie Veldhuyzen van BIJ1 hiervoor in de gemeenteraad -waar ook Willemijn de
Nooijer namens de Straatalliantie over dit onderwerp insprak- 12, was hiervoor hernieuwde aandacht.
Burgemeester Femke Halsema pakte het dossier voortvarend op en belegde twee bijeenkomsten met
zowel politie, handhaving als de Straatalliantie, die plaatsvonden op 18 januari en 25 maart. Het
resultaat hiervan waren nieuwe aanwijzingen voor agenten en BOA’s, alsook maatregelen om boetes
die er desondanks ‘tussendoor glippen’ op tijd te onderscheppen. We hebben hiervan vrij direct
resultaat gezien: de rest van het jaar hebben wij dergelijke boetes niet meer voorbij zien komen.
WPI
Het bijzondere doelgroepenoverleg is een vast overleg tussen WPI en verschillende cliëntorganisaties,
waarin verschillende ontwikkelingen binnen WPI en signalen vanuit de cliëntvertegenwoordiging
worden gedeeld. Het overleg is alweer zo’n tien jaar geleden geïnitieerd door de MDHG en BADT en
kent een constructief karakter.
Daarnaast hebben we in 2021 erg veel andere overleggen met WPI gevoerd: we werden betrokken bij
de geplande verbouwing van de locatie aan de Jan van Galenstraat (JVG), bij het signaal dat veel
mensen hun post niet kwamen halen en bij de verhuizing van postkamers naar de JVG. Bovendien
werden we voor een meer generiek gesprek uitgenodigd om te praten over de dienstverlening vanuit
WPI. Aangezien onze achterban veel met WPI te maken heeft, waarderen we de constructieve
samenwerking en inspraakmogelijkheden die op veel terreinen gerealiseerd worden.

3.2 Activiteiten collectieve belangenbehartiging
Kapstokoverleg
Sinds 2016 organiseert de MDHG één of twee keer per jaar
het zogenaamde Kapstokoverleg, waarbij dak- en thuislozen
rechtstreeks signalen en casuïstiek kunnen geven aan
Amsterdamse gemeenteraadsleden. Anderen zijn welkom
als toehoorder, waar met name ambtenaren gebruik van
maken. Dit jaar moest het Kapstokoverleg vanwege de
coronamaatregelen helaas plaatsvinden via Zoom, wat met
name voor veel dak- en thuislozen een onoverkoombare
kloof veroorzaakte. We zagen tijdens het overleg diverse
mensen pogingen doen om in te loggen en in te spreken,
maar daarbij gehinderd worden door technische
problemen. Enkele van de verhalen die zij wilden delen
waren van tevoren al met medewerkers van de
Straatalliantie gedeeld, zodat deze toch nog konden worden
ingebracht. De insprekers die het wel lukte om zelf hun
verhaal te doen -bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
computers bij ons op kantoor- maakten grote indruk.
Poster van het digitale Kapstokoverleg, 5 februari 2021

12

https://www.at5.nl/artikelen/206600/halsema-vindt-beboeten-van-slapende-daklozen-beschamend
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Om zoveel mogelijk dak- en thuislozen toch de kans te geven aan het Kapstokoverleg deel te nemen,
regelde de Protestantse Diaconie op initiatief van belangenbehartiger Mourad en straatpastoor Hanna
Wapenaar een groot scherm en computers. In de Gelagkamer konden zij het Kapstokoverleg op deze
wijze volgen.
Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren onder andere: de moeilijkheden rondom de verplichte
informatievoorziening van bankslapers; (regio)binding; privacy in opvang; inzet van
ervaringsdeskundigen; het tijdig verschaffen van duidelijkheid en uiteraard de corona- en
winteropvang.
Vanuit de gemeenteraad waren Marijn van der List (GroenLinks), Nenita La Rose (PvdA), Aysegül Kiliç
(DENK), Tiers Bakker (SP), Jazie Veldhuyzen (BIJ1) en Don Ceder (ChristenUnie) aanwezig.
Normaliter vinden onder het mom ‘Daklozen in de Stopera’ vergelijkbare bijeenkomsten plaats met de
wethouders WPI, Zorg, Wonen en Armoede, maar dat bleek vanwege de coronabeperkingen niet
realistisch.

Deelname aan het Kapstokoverleg via een groot scherm in de Gelagkamer van de
Protestantse Diaconie, 5 februari 2021

Voldoende nachtopvang/ Winteropvang
Dat er in 2019/2020 -ondanks de beloofde continuering in het coalitieakkoord- voor het laatst een
permanente winteropvang in Amsterdam was, is vrij onopgemerkt gebleven. De ingestelde
coronaopvang liet denken dat er niets veranderd was, terwijl continue opvang gedurende december
tot en met maart voor alle daklozen in Amsterdam niet langer gegarandeerd was. De coalitie heeft
deze stopgezet om financiële middelen vrij te maken voor 104 permanente 24 uursplekken. Meer
opvang zou dan volgens de wethouder ook niet meer nodig zijn. Dat bleek overduidelijk wel het geval
te zijn.
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Om dit niet opgemerkt voorbij te laten gaan, schreef Quinta Betz namens de Straatalliantie een open
brief die in het Parool werd gepubliceerd.13
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 seizoensowieso niet tegen hun wil op
straat zouden moeten slapen. De
winteropvang zorgde er in ieder
geval voor dat dit in de winter
niet hoefde.
De opvang tijdens de winters van
zowel 2020/2021 als 2021/2022
toonde nog een groot nadeel aan
van het afschaffen van de
permanente
winteropvang.
Tijdens extreme koude geldt de
winterkouderegeling,
waarbij
een dergelijke opvang alsnog
geregeld moet worden. Omdat
De Dam, februari 2021
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. Met name in de winter
2021/2022 zien we dat dit de facto een vrij permanente openstelling van de noodopvang is, maar met
een belangrijk nadeel: het is voor daklozen zeer onzeker hoelang de periode van opvang zal duren, wat
tot grote mate van onrust leidt. Mensen zijn met name bezig om oplossingen voor hun belangrijke
korte termijnprobleem te vinden (“Waar slaap ik binnenkort?”) en kunnen zich niet focussen op
structurelere oplossingen. Naast deze onzekerheid leidt deze wijze van opvang organiseren ook tot
veel onduidelijkheid. Het is voor veel daklozen niet meer bij te houden wanneer er nou wel, en
wanneer er geen opvang is. We spraken diverse daklozen die om die reden zeiden er al helemaal geen
gebruik meer van te maken.
In onze ogen zouden hulpverleners de (permanente) winteropvang 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. Argumenten tegen de winteropvang, zoals de veel gevreesde aanzuigende werking,
zijn dankzij de –mede door ons geïnitieerde – eerder gehanteerde 10 dagenregeling in onze ogen niet

13

De ingezonden brief van de Straatalliantie over het stoppen van de permanente winteropvang is terug te lezen via
www.parool.nl/columns-opinie/opinie-deze-winter-slapen-weer-veel-mensen-buiten~b7131493
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meer gegrond. Tijdens deze eerste 10 dagen kan worden gekeken of iemand recht heeft op een traject
in Amsterdam, of dat oplossingen voor iemands problemen elders gezocht moeten worden.
Namens de Straatalliantie sprak Patric Hartwig van de Daklozenvakbond over dit onderwerp in tijdens
de commissievergadering van 18 november. Op 31 mei hielden we een protest in het Vondelpark:
Hotel Buitenlucht.
Hotel Buitenlucht
De sluiting van de coronaopvang was aanleiding voor een gezamenlijk persbericht van de
Straatalliantie met het Straatconsulaat (Den Haag), Basisberaad (Rotterdam) en De Achterkant
(Utrecht). In verschillende steden werden acties gehouden, waarbij de kartonnen dozen bij het
Binnenhof aandacht kreeg bij Hart van Nederland. 14

Het Algemeen Dagblad maakte een leuke videorapportage van Hotel Buitenlucht.

In Amsterdam openden we Hotel Buitenlucht in het Vondelpark. “Hotel Buitenlucht heeft geen
bedden, geen maaltijd en geen dak, maar wel heel vriendelijke woorden. Via een keurige receptie
begeleiden piccolo’s oude en nieuwe daklozen geheel in stijl naar een plekje onder een boom, in de
bosjes of onder de brug,” aldus het begeleidende persbericht.
De actie kon op overweldigende persbelangstelling rekenen. Vanaf de vroege ochtend op Radio 1 15
was de actie een lopend nieuwsitem op een groot aantal radiozenders, waarvan we zelf berichten en
interviews hebben opgemerkt bij in ieder geval FunX, Slam en Groot Nieuws Radio. In het Radio 1-

14
15

Hart van Nederland, https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/daklozen-voeren-actie-tegen-opheffen-coronanoodopvang
Radio 1 Daklozenorganisaties voeren actie tegen sluiting corona-opvang | NOS
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journaal na afloop van de actie reageerde wethouder Kukenheim (Zorg) in gesprek met MDHGdirecteur Dennis Lahey. 16
Voor zover wij alle media-aandacht hebben
kunnen herleiden, zagen we de actie terug in
artikelen en reportages in of bij Argos 17, Nu.nl en
de podcast van Nu.nl 18, het Algemeen Dagblad
19
, Zembla 20 , N-P-N 21 , AT5 22 , het Parool 23 ,
Trouw 24 , het Nederlands Dagblad 25 en het
Reformatorisch Dagblad 26.
#Niemandopstraat
Twee maanden eerder participeerde de MDHG
bij de demonstratie #Niemandopstraat voor de
Stopera. De MDHG was een van de sprekers van
deze manifestatie, die onder andere aandacht
kreeg bij AT527 en Powned 28.
Corona gerelateerd
Ook in 2021 hadden we te maken met
lockdownperiodes vanwege de coronapandemie.
Dit leverde echter beduidend minder problemen
op dan tijdens de eerste lockdownperiodes.
Hulpverleners, maar ook andere instanties en
MDHG-directeur Dennis Lahey spreekt tijdens de
ook de mensen zelf, wisten immers veel beter
#Niemandopstraat-demonstratie voor de Stopera, 1 april
hoe te handelen. Sterker nog: menig dakloos persoon
2021
zonder toegang tot opvang verzuchtte dat er weer
strengere maatregelen kwamen, omdat daardoor ook de coronanachtopvang weer in werking trad.
Gedurende de eerste lockdownperiode hebben we signalen omtrent de lockdown voor druggebruikers
en dak- en thuislozen periodiek verstuurd in zogenaamde signaleringsmailtjes naar alle betrokken
partijen in de stad. 29 Dat vonden we voor deze periode niet nodig. Wel is er periodiek overleg geweest
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Radio 1 Lockdown voorbij betekent noodopvang dicht | NPO Radio 1 (Met wethouder Kukenheim)
Argos Ook de daklozenopvang keert weer terug naar het ‘oude normaal’ - Argos - Human - VPRO
18 Podcast Nu.nl https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/6136740/daklozenopvang-mag-niet-dicht-israel-versoepelt-verder.html
19 Algemeen Dagblad, https://www.ad.nl/video/productie/amsterdamse-daklozen-protesteren-tegen-einde-corona-opvang-230138
20 Zembla, Waar moeten dak- en thuislozen heen nu de noodopvang sluit? - BNNVARA
21 N-P-N, https://www.youtube.com/watch?v=_HOn0rvg_1o
22 AT5 https://www.at5.nl/artikelen/209275/ludieke-actie-tegen-sluiting-corona-opvang-dak-en-thuislozen-hotel-buitenlucht
23
Het Parool, Opening ‘Hotel Buitenlucht’ als protest tegen sluiting daklozenopvang | Het Parool
24
Trouw, De hotels gaan weer open, dus de daklozen die er logeerden staan opnieuw op straat | Trouw
25 Nederlands Dagblad, https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1037279/actiegroep-zet-uit-protest-hotel-in-buitenlucht-op-treurig-dat26 Reformatorisch Dagblad, https://www.rd.nl/artikel/929468-actie-tegen-sluiten-noodopvang-niemand-hoort-op-straat-te-slapen
27 AT5, https://www.at5.nl/artikelen/208215/kukenheim-wil-corona-opvang-daklozen-zolang-als-lockdown-duurt-dat-is-de-inzet AT5
28
Powned, https://www.powned.tv/artikel/linkse-activisten-op-daklozen-demo-bang-voor
29 De signaleringen van de MDHG tijdens de eerste lockdown zijn na te lezen via www.mdhg.nl/publicaties-coronavirus
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met ambtenaren van OJZ over signalen die ons bereikten. Ook bleven we deelnemen aan de app-groep
van inloophuizen die n.a.v. de eerste lockdown in het leven was geroepen.
De MDHG heeft de coronamaatregelen van de overheid altijd strikt gevolgd. Zoals elders in dit
jaarverslag te lezen is leverde dat enkele organisatorische problemen op, maar in enkele gevallen ook
discussies met leden en bezoekers die bijvoorbeeld van mening waren dat corona niet bestaat. We
vonden het echter van het grootste belang dat onze bezoekers, in veel gevallen met een broze
gezondheid, veilig bij ons konden verblijven.

Cartoon uit Spuit 11, zomer 2021

3.3 Media en overige
Spuit 11
Naast de wintereditie 2020/2021 zijn er in 2021 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.
Spuit 11 verschijnt in een oplage van 5.000 exemplaren, die door onze leden 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.
Ongeveer een vijfde deel per post wordt verstuurd naar onder andere leden, relaties, politici,
ambtenaren, activisten, bibliotheken en andere laagdrempelige locaties met een leestafel. Een fout in
de verzending dwong ons de zomereditie van 2021 een tweede keer te versturen, waardoor sommige
mensen twee keer een exemplaar ontvingen en we -positief geformuleerd- deels een
“guerillamarketingactie” hebben uitgevoerd: een flink aantal exemplaren belandde door de
33

adresseringsfouten bij willekeurige mensen die voorheen wellicht nog nooit van de MDHG hadden
gehoord.
Mede naar aanleiding hiervan hebben we besloten ons bestand volledig op te schonen, iets wat al heel
lang niet gedaan was. Retourzendingen werden in het verleden weliswaar uit het bestand gehaald en
waar mogelijk geupdate, maar nieuwe contacten werden slechts incidenteel en ongestructureerd
toegevoegd, zoals ook oude, niet relevante contacten soms jarenlang een Spuit 11 bleven ontvangen.
Het updaten van het bestand bleek een vrij intensieve operatie te zijn, waarbij we ons goed hebben
beraad over de verschillende doelgroepen van het tijdschrift. Dat we onlangs zijn overgestapt op een
nieuw databasesysteem was daarbij zeer behulpzaam. De update zorgde in ieder geval voor veel
minder retourzendingen dan in het verleden het geval was, en diverse zeer positieve reacties van
nieuwe ontvangers.

Covers van de Spuit 11 uit 2021

In de zomereditie van Spuit 11 30 hadden we onder andere aandacht voor:
- De mythe van de warme overdracht: hoe ondersteuning voor daklozen en gebruikers wordt
afgehouden door het doorverwijzen naar andere gemeentes.
- De Straatalliantie-actie Hotel Buitenlucht tegen het gebrek aan nachtopvang.
- De ontwikkelingen rondom de financiering van de Straatalliantie.
- Het verhaal van Rachid: aan alles zou iets gedaan kunnen worden, behalve aan zijn
woonprobleem.
- De problemen rondom de begrafenis van MDHG-lid Ash.
- Een interview met fotograaf Bart W. die bij de MDHG exposeerde.
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De zomereditie van Spuit 11 is terug te lezen via https://www.mdhg.nl/spuit-11-zomer-2021
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-

En verder: Gesprekjes bij de MDHG, D.C. Lama, Peter van der G, En van de andere kant en In
Memoriam.

In de wintereditie van Spuit 1131 hadden we onder andere aandacht voor:
- Een hoofdredactioneel commentaar op de uitspraak dat “druggebruikers bloed aan hun
handen” zouden hebben.
- Een interview met Dennis Lahey, die 10 jaar directeur van de MDHG was.
- Groeiboek voor de Amsterdamse buurtteams.
- Ganz Tekort: een parodie op de maatschappelijke opvang in de vorm van een bordspel.
- Mee naar een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam.
- Het symposium van Stichting Drugsbeleid t.g.v. het 25-jarig bestaan.
- Het Narcotic City Archive.
- En verder: Gesprekjes bij de MDHG, D.C. Lama, Peter van der G, En van de andere kant en In
Memoriam.
Facebook en website
De
Belangenvereniging
Druggebruikers
MDHG
heeft
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.
Overige (niet elders vernoemde) noemenswaardige overleggen
- 21-1 Mainline stakeholdersgesprek
- 15-8 Gesprek met Lysias Advies i.o.v. het ministerie van VWS, over een betere regionale
infrastructuur voor goede cliënten- en patiëntenvertegenwoordiging in de GGZ.
- 22-10 Voorlichting over cliëntondersteuning bij het Stedelijk netwerk ondersteuners
- 9-12 Gesprek met het Drugspastoraat
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De wintereditie van Spuit 11 is terug te lezen via https://www.mdhg.nl/spuit-11-winter-2021-2022
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4. Drugs uit het strafrecht
“We moeten het over een hele andere boeg gooien. Het wordt nu steeds strafrechtelijk aangevlogen
en dat betekent repressie. De politie jaagt er achteraan en heeft voor andere misdrijven vaak geen
tijd meer. Er zitten grote teams op, en als er dan een incident plaatsvindt, een grote drugsvangst, of
er wordt iemand vermoord, dan roept de minister van justitie: we moeten een narcoticabrigade!
Dus niet meer repressie en dat strafrechtelijk aanvliegen, maar er veel meer een
volksgezondheidprobleem van maken. Waarbij je de accenten, en vooral ook veel geld dat je nu
besteed aan politie en gevangenissen en justitie en rechtspraak, besteedt aan voorlichting.”
Peter R. de Vries, vermoord in 2021

Opdruk van nieuwe T-shirts van de MDHG

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.
Waar met meer geld, meer capaciteit en nieuwe opsporingsbevoegdheden de war on drugs alleen
maar verhardt, pleit de MDHG juist voor verzachting van de drugswereld. Het is duidelijk dat dit
pleidooi het afgelopen jaar aan dovemansoren gericht is geweest, zoals in vele jaren ervoor. Waar we
echter telkens voor waarschuwen, wordt steeds meer realiteit. De moord op advocaat Derk Wiersum
en -dit jaar- op journalist Peter R. de Vries (zelf een verklaard voorstander van legalisering) zijn geen
plotselinge gebeurtenissen, en ook niet op te lossen met nog meer repressie. Het is het gevolg van
toenemende repressie, waardoor schaalvergroting plaatsvindt, winstmarges veranderen en
tegelijkertijd de risico’s voor handelaren toenemen. Het is dat beleid dat voor het toenemende geweld
zorgt.
Opmerkingen van diverse politici, waaronder de minister van Justitie, dat druggebruikers bloed aan
hun handen hebben omdat zij drugs gebruiken, worden door ons dan ook als zeer beledigend (alsook
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dom en getuigend van weinig reflectie) ervaren. We reageerden met enkele artikelen hierover (onder
andere op Facebook en in de Spuit 11) en lieten een T-shirt maken met de tekst “Zolang politici het
legaliseringsdebat vermijden, hebben zij bloed aan hun handen.”
We zien op veel fronten een verharding van het debat en de roep om meer repressie, ook in
Amsterdam. Burgemeester Halsema kondigde aan toeristen te willen weren uit coffeeshops door het
zogenaamde ingezetenencriterium toe te gaan passen. 32 Eerder had haar voorganger Eberhard van
der Laan nog een duidelijke analyse toen een dergelijk idee vanuit het Rijk werd geopperd: 'We hebben
hier 4,5 miljoen toeristen per jaar, van wie ruim 1 miljoen ook naar de coffeeshop gaat. Stel dat die
allemaal niet meer naar de coffeeshop mogen -want die pas is alleen voor Nederlanders- dan zitten
wij met een miljoen mensen die het dan op straat gaan kopen. Daar zijn wij hartstikke tegen, want we
denken dat dat miljoen mensen op straat enorm veel overlast geeft en criminaliteit juist extra kansen
krijgt. Terwijl het nu redelijk beheersbaar is. Door de straatdealer wordt niet gecontroleerd of het aan
jongeren wordt verkocht, wordt niet gekeken naar de gezondheid. Dus we denken dat we dat gewoon
niet kunnen beteugelen.' 33
Vanuit onze expertise willen we daar nog graag aan toevoegen dat er op deze wijze een wel zeer
laagdrempelige lucratieve handel buiten de wet om ontstaat. Terwijl de stad met veel projecten
investeert om jongeren uit de criminaliteit te houden, worden op deze wijze talloze jongeren verleid
om eenvoudig -en moreel gezien geheel niet wringend- snel geld te verdienen met strafbare feiten.
We zouden graag zien dat Nederland -met Amsterdam voorop- zich weer laat voorstaan op de goede
zaken die voortgekomen zijn uit een progressief drugsbeleid en in het beleid daarop doorborduren.
Huisuitzettingen vanwege Damocles en Doorzon
De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de vaak
hartvochtige wijze waarop door burgemeesters gebruik werd gemaakt van de wetten Damocles en
Doorzon. 34 Voor het bezit van zelfs zeer kleine hoeveelheden drugs worden woningen tijdelijk
gesloten, waarna in veel gevallen huisuitzetting door de woningcorporatie volgt. Daarbij zijn niet alleen
de daders (in veel gevallen sowieso een veel te zwaar woord om in deze context te gebruiken) hiervan
de dupe, maar ook medebewoners zoals kinderen. Het is een probleem waar we de afgelopen jaren
regelmatig mee te maken hebben gehad. We zijn dan ook blij met de hernieuwde aandacht voor dit
onderwerp, onder andere door een oproep van verschillende gemeentelijke ombudsmannen
(waaronder die van Amsterdam) 35 en een publicatie hierover van het WODC. 36 MDHG-medewerkster
Leonie Brendel werd over dit onderwerp geïnterviewd in het Mainline Magazine. 37
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. Er
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/toeristen-weren-via-coffeeshopbeleid-is-geen-goed-idee~ba37a1e3/
Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, Spraakmakende Zaken, 31 mei 2011 (via Voc-nederland.org)
34 O.a. in het artikel “Dakloos voor een beetje dope”, Spuit 11 zomer 2020
35 https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5228785/burgemeesters-sluiten-drugspanden-disproportioneel-burgersdupe?fbclid=IwAR33U8bPtBeaRsEEeK3G8KiEq9vh54YkIXJ7llymDDWt1OLO5wwo6EN_M2M
36
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/09/07/wet-damocles-vaak-toegepast-door-burgemeesters
37 https://mainline.nl/page/mainline-magazine
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zijn twee soorten overleggen: één overleg dat op internationale ontwikkelingen is georiënteerd (dit
jaar op 16 maart en 1 oktober) en één overleg dat op nationale onderwerpen is georiënteerd (dit jaar
op 25 maart en 19 september gehouden). Onderwerpen die door de MDHG zijn aangekaart, zijn onder
andere de wachtlijsten in de verslavingszorg, de huisuitzettingen vanwege Damocles en Doorzon en
het gebrek aan zorg voor zogenaamd niet-rechthebbende EU-burgers die drugs gebruiken.
Nationale en internationale lobby
Een deel van de lobby van de MDHG voor een beter nationaal en internationaal drugsbeleid verloopt
via Stichting Drugsbeleid (SDB), waarin de directeur van de MDHG een adviesfunctie heeft en in die
hoedanigheid met het bestuur van SDB mee vergadert.
Stichting Drugsbeleid bestond in 2021 25 jaar, wat werd gevierd met twee bijeenkomsten over de
oorsprong en de oplossing van het drugsprobleem. Op 28 juni vond een digitale bijeenkomst plaats,
met onder andere Philippus Zandstra, medeauteur van het boek “XTC, een biografie”. Op 1 oktober
was er een bijeenkomst in de ADAM Toren, waar onder andere strafadvocaat Willem Backer, August
de Loor, D66-kamerlid Joost Sneller en STAP-directeur Wim van Dalen spraken.

Symposium Stichting Drugsbeleid, 1 oktober
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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 wordt opgenomen.
Op 26, 27 en 28 oktober 2021 vond in
Amsterdam een bijeenkomst plaats in het
kader van dit project. Op het programma stond
onder andere een Interview met MDHGoprichter August de Loor en een rondleiding
door de Amsterdamse binnenstad. Op vrijdag
29 oktober vond in het Vrij Paleis de officiële
Werksessie van Governing the Narcotic City in het Amsterdam
start plaats van het Narcotic Archive.
Museum, 27 oktober
Interessante objecten uit de drugsgeschiedenis
van Amsterdam werden getoond en digitaal in het archief opgenomen.
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. Tijdens deze colleges geven we een visie op het drugsbeleid en
vertellen leden over hun eigen ervaringen. Veelal bestaat een dergelijke voorlichting uit meerdere
dagdelen. Vanwege de coronamaatregelen konden deze bijeenkomsten niet op locatie plaatsvinden
en moesten zowel de colleges als de voorlichtingen voor het VU-MC, de Hogeschool van Amsterdam
en het UMC via Zoom.
Op 31 maart hielden we tevens een (digitale) voorlichting tijdens het Psychiatrie café.
Op 15 juni spraken we over belangenbehartiging voor druggebruikers en het inzetten van
ervaringsdeskundigen met MENANPUD (Middle East & North Africa Network for People who use
drugs). 38
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http://menahra.org/en/about-menanpud
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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, waarover we in
2020 al regelmatig contact hadden. Op 29 juni van dit jaar hebben een MDHG-lid en een medewerker
voorlichting gegeven op een teamdag van HVO-Querido.
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.
Daar is vanwege de coronamaatregelen dit jaar weinig gebruik van gemaakt. Uiteraard bleven we
voorlichtingsmateriaal van andere organisaties wel via de MDHG distribueren.
We bemerkten een vrij lage bereidheid tot vaccineren tegen corona bij onze leden, veelal gebaseerd
op spookverhalen rond het vaccin. Omdat we van mening waren dat voorlichting hierin een belangrijke
rol kon spelen, hebben we hierover actief het gesprek met onze leden opgezocht.

Cartoon uit Spuit 11 winter 2021/2022

Nederlands Harm Reduction Congres 2021
Op 5 oktober organiseerden het Trimbos-instituut, Mainline en Correlation-European Harm Reduction
Network het Nederlands Harm Reduction Congres in Utrecht. Ervaringsdeskundige en bestuurslid Eva
Timisela en MDHG-medewerker Leonie Brendel namen deel aan het panel tijdens het thema Harm
Reduction en corona. Samen met o.a. straatdoktoren en professionals uit het landelijke veld werden
door middel van enkele vragen de knelpunten besproken.
Tijdens het congres werd wederom duidelijk hoe belangrijk de sociale factor van voorzieningen als
gebruikersruimtes en verstrekkingsplekken is. Het is veel meer dan een plek om slechts te gebruiken,
maar ook een plek om samen te komen en van elkaar te zien hoe het gaat. Vooral toen mensen met
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een woning daar niet meer
naar binnen konden, zag je
dat sommigen liever niet in
hun eigen huis gebruiken
(vanwege huisgenoten of
andere principes) en ervoor
kozen weer op straat te
gebruiken.
Daarbij
riskeerden
zij
boetes,
overlast
en
gezondheidsproblemen.
Voor veel gebruikers leidt
het niet meer kunnen samen
komen in gebruiksruimtes
ook tot eenzaamheid.
MDHG’ers Eva Timisela en Leonie Brendel in een panel tijdens het Harm reduction
Als positief effect van de
congres op 5 oktober
coronamaatregelen werd de
kleinschaligere vorm van opvang genoemd. De aanwezigen spraken de hoop uit dat dit soort
oplossingen en alternatieven worden gecontinueerd en er niet meteen terug gegaan wordt naar het
‘oude normaal’.

Drug Users Remembrance Day
Net als vorig jaar konden we -ondanks diverse
afgelaste activiteiten- dit jaar wel weer met het
Drugspastoraat Amsterdam de traditionele
International Drug Users Remembrance Day
houden. Tijdens deze dienst herdenken we de
overledenen aan drugs- en drankgebruik, of als
gevolg van 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.
Net als vorig jaar weken we uit naar de Mozes en
Aäronkerk, waar 50 bezoekers op aanmelding wel
naar binnen konden. Het thema dit jaar was “(G)
een gezicht”, waarover ook MDHG-directeur
Dennis Lahey een toespraakje hield (zie kader). De
zogenaamde keynote spreker was dit jaar Mark
Lieshout, die in 2021 afscheid nam als
drugspastoor.
Zoals gebruikelijk werden tijdens de bijeenkomst
de namen van overledenen van het afgelopen jaar
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genoemd, werden kaarsjes aangestoken en waren er persoonlijke toespraken. David Chassé speelde
trompet en Matthew gitaar.
International Drug Users Remembrance Day wordt in diverse steden in de gehele wereld
georganiseerd.

Drug Users Remembrance Day, 14 juli 2020
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Het thema van dit jaar is “Geen gezicht”, met de letter G tussen haakjes: ‘Geen gezicht’, of juist ‘een gezicht’. Een wereld van
verschil. Zonder gezicht zijn druggebruikers veroorzakers van een probleem waar je dagelijks in de media de meest ernstige
berichten over hoort; met een gezicht zijn gebruikers mensen die drugs gebruiken: omdat ze het lekker vinden, omdat ze er iets uit
halen wat ze prettig vinden, omdat ze het als verdoving of een vorm van escapisme gebruiken voor de problemen die ze niet
hebben verwerkt.
Zonder gezicht zijn druggebruikers zelf een probleem; met een gezicht zijn druggebruikers mensen met een verhaal. Zonder
gezicht is het druggebruik een probleem waar de overheid heel hard tegen moet optreden; met een gezicht wordt duidelijk dat dit
harde optreden juist veel meer ellende veroorzaakt. Zonder gezicht zijn druggebruikers junkies; met een gezicht is het iemand in je
omgeving, of iemand die in je omgeving had kunnen zijn.
Toen ik mij zo’n 25 jaar geleden met het drugsbeleid begon te bemoeien, de Verenigde Staten de war on drugs in eigen land en
wereldwijd telkens maar intensiveerden en de roep om legalisering in de media nog werd weggezet als radicaal gedachtegoed,
vroeg ik ooit aan een meer ervaren activist of we niet gedoemd waren te strijden voor een verloren zaak. Zijn verrassende
antwoord motiveerde hij met de strekking van dit thema:
Tot nu toe, zei hij dus een kwart eeuw geleden, maakt de war on drugs vooral slachtoffers in landen buiten de VS, en in de VS zelf
vooral onder de arme zwarte bevolking. Voor de bestuurlijke en politieke macht is dat een ver van mijn bed-show: waarbij het gaat
om groepen mensen, geen individuen. Maar er worden nu allemaal wetten aangenomen die ook de witte middenklasse zullen
treffen: minimum straffen, three strikes and you’re out, perverse financiële prikkels voor commerciële opsporingspartijen om toch
maar zoveel mogelijk mensen op te pakken. En dus komen steeds meer witte jonge mensen in aanraking met de politie, worden er
steeds meer jonge witte mensen opgesloten en weten de ouders van die jonge witte mensen de media te bereiken: met een
invoelbaar verhaal voor andere witte ouders, met toegang tot de bestuurlijke en politieke macht. En zo zal de wal het schip doen
keren en de VS waarschijnlijk als eerste gaan legaliseren, zo werd mij toen al voorspeld: hoe onvoorstelbaar dat nog was.
Wat mij toen ook al werd voorspeld, was wat er zou gebeuren als het drugsbeleid in Nederland alsmaar repressiever zou worden.
Maar het was voor mij nog onvoorstelbaar (on-Nederlands, zoals nu vaak wordt gezegd) dat er hier in de straten liquidaties
zouden plaatsvinden, een afgesneden hoofd voor een shishalounge zou liggen en advocaten, journalisten en ‘familie van’
vermoord zouden worden. Maar de meer ervaren activisten uit die tijd hadden andere landen bestudeerd: Colombia, Mexico, de
VS. En… ze hadden ook de gezichten bestudeerd van de mensen die als drugdealers werden bestempeld.
Want een drugdealer, dat was ook de horecaondernemer die liever een coffeeshop had dan een café, omdat de mensen in zo’n
shop een stuk relaxter zijn dan de bier- en jeneverdrinkers. Die connecties had met telers die cannabis een magische plant vinden,
die de plant daarom lieten groeien en bloeien en als broodwinning het resultaat met anderen deelden.
De drugdealer was ook de horecaondernemer met een bier- en jenevercafé, die vanachter de toog wat coke dealde omdat een
deel van zijn klandizie dat ook gebruikte. Een café waarvan de politie ook wel wist dat dat gebeurde, maar waarbij het wel fijn was
dat dit nog in een enigszins sociale omgeving gebeurde.
De drugdealer, dat was ook de man of vrouw die de wereld had gezien, en dat betaalde door op de terugweg in de koffer wat coke
mee te smokkelen. Dat waren stewardessen, vrachtwagenchauffeurs, avonturiers… onder andere, want het is niet nodig de hele
drugsketen uit die tijd te idealiseren. Ook toen was het voor een deel simpelweg handel, dat zich door geweld niet liet afschrikken.
Maar laten dat nou juist de mensen zijn die zich niet terugtrokken toen de repressie toenam. Voor wie het do or die is, voor wie de
handel bovenal een weg naar financieel gewin is. Voor wie het juist aantrekkelijker wordt wanneer de risico’s toenemen, omdat de
winstmarges dan groter worden. En omdat anderen uit de markt stappen: degenen voor wie de handel in geestveranderende
middelen een hobby is, een vriendendienst, een zakcentje, een extra inkomen, of misschien zelfs wel een vrij gewone baan.
Zodat de eerdergenoemde gezichten zijn aangewezen op de nog hardere criminaliteit. Die -om te bestrijden- nog harder wordt
aangepakt, en nog harder wordt. En nog harder wordt aangepakt, en nog harder wordt.
Zoals Peter R. de Vries het vorig jaar nog verwoordde:
“Ik denk dat als we één conclusie kunnen trekken, dan is het wel dat de war on drugs al heel lang geleden verloren is. Dat het
beleid op dat punt bankroet is. Het heeft nergens toe geleid. Ja, tot volle gevangenissen en een verstopte rechtspraak. Het heeft
niets opgebracht, want op iedere hoek van de straat is drugs nog volop te krijgen. We doen ieder jaar in de havens recordvangsten
aan cocaïne en toch maakt dat helemaal niets uit. We hebben te maken met een enorme vraag in de wereld en die leidt tot dit
aanbod.”
Helaas is Peter R. de Vries nu zelf ook een gezicht van het falende drugsbeleid.

Toespraakje van MDHG-directeur Dennis Lahey tijdens Drug Users Remembrance Day 2021
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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 via mail 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 2021 zijn 78
Digest-mailtjes verstuurd aan abonnees, met daarin 593 artikelen.
Justice for Johan
De MDHG heeft de afgelopen jaren de actie “Justice for Johan” ondersteund, die tot doel had de in
Thailand gevangen Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven een eerlijk proces in Nederland
te laten krijgen. Vorig jaar keerde Van Laarhoven reeds terug in Nederland; in augustus van dit jaar
werden ook zijn laatste beperkingen opgeheven. Hoewel dat goed nieuws is, blijft de gang van zaken
waarop zijn arrestatie in Thailand tot stand is gekomen wringen.
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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.

Bart van W. legt de laatste hand aan zijn expositie bij de MDHG.

Exposities
De panelen aan de voorkant van ons pand lenen zich uitstekend voor exposities en aankondigingen.
Dit jaar exposeerde Bart van W. enkele van zijn verloren gewaande foto’s. Zoals deze straatfotograaf
in een interview met Spuit 11 uitlegt: “Toen ik eind jaren ’90 in de kliniek zat af te kicken en mijn huis
moest ontruimen, heb ik per abuis mijn hele archief in de vuilstortbak gegooid. (...) Vijf jaar geleden
zag ik opeens op de Facebookpagina van mijn broer Martin een stuk of twintig foto’s uit die serie terug!
Hij bleek ooit kopietjes uit mijn vuilnisbak te hebben gevist.”
Vanaf 15 november stelden we onze etalage beschikbaar voor de posters van de campagne
#normaaloverdrugs. Voor deze campagne fungeerde de MDHG overigens ook als distributiepunt voor
posters en stickers. Bovendien leverden we enkele bijdrages aan de website. 39
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www.normaaloverdrugs.nl
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6. Financiën
Naast dit inhoudelijke jaarverslag is er over 2021 ook een financieel jaarverslag opgemaakt door
Cooster Accountants. Hierin is gedetailleerder te lezen hoe de vereniging zich in 2021 financieel heeft
ontwikkeld.
Na een negatief resultaat van € 1.146, - in 2019, een positief resultaat van € 6.735, - in 2020, hebben
we in 2021 een negatief resultaat van € 3.716, - geboekt. 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. Al met al blijft de financiële situatie van de
vereniging zeer stabiel.

De Spuit 11 wordt gereed gemaakt voor verzending.
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