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Belangenvereniging Druggebruikers 
MDHG
Jonas Daniel Meijerplein 30 - Maandag tot en met vrijdag 
geopend tussen 10.00 en 16.30 uur. 020 624 4775
www.mdhg.nl

Bureau straatjurist
Nieuwe Herengracht 18 - Telefonisch bereikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 – 16.00 uur via 06 1063 3431
www.straatjurist.nl

De Daklozenvakbond
Kleine Wittenburgerstraat 201
Voor briefadres: 06-30771154
Voor onafhankelijke cliëntenondersteuning : 06 23871850
www.dedaklozenvakbond.nl

Solidify Final Conference Lissabon
Op 5 en 6 december sprak de MDHG tijdens SOLIDIFY-conferentie in 
Lissabon (Portugal) over onze belangenvereniging voor druggebruikers 
en gebruikersruimtes in Amsterdam. Tijdens de conferentie is wederom 
geconcludeerd dat drugsbeleid pragmatisch moet zijn, met de focus 
op gezondheid, veiligheid en welzijn. Niet op strafrecht. Ruth Dreifuss, 
voormalig president van Zwitserland en voorzitter van de Global Commission 
on Drug Policy, riep de deelnemers op om zich in te blijven zetten voor een 
progressief drugsbeleid. 

/

BINNENKOMERS
TIJDSCHRIFT VAN DE BELANGENVERENIGING DRUGGEBRUIKERS MDHG 

COLOFON
Spuit 11 is een uitgave van:
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Jonas Daniël Meijerplein 30
1011 RH Amsterdam
tel: 020-624 47 75

mail: info@mdhg.nl
www.mdhg.nl
www.facebook.com/belangenvereniging.drugge-
bruikersmdhg

Spuit 11 verschijnt 2x per jaar in een oplage van 
5.000 exemplaren. 
Wilt u Spuit 11 distribueren of exemplaren per post 
ontvangen? Neem dan contact op met de MDHG.

Vormgeving en lay-out: de Ontwerperij
 
Bij de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 
werken:
Dennis Lahey (directeur, 06-19860716) 
Leonie Brendel (beleidsmedewerker, 06-22059610)
Teake Damstra (belangenbehartiger, 06-13329226) 
Jovanka de Boer (medewerker ervaringsdeskundig-
heid en outreachend werk, 06-24382965)
Peter van der Gragt (beheerder)
Geert Battjes (vrijwilliger, 06-26744280) 
Matthew Fries (vrijwilliger)
Lennard Bekendam (tot 1 juli, stagiaire) en de 
medewerkers van het ervaringsdeskundigen 
collectief.Emailadressen medewerkers: voornaam 
en @mdhg.nl

Geen beltegoed? 
Bovenstaande 06-nummers zijn ook te  
bereiken via WhatsApp en met een  
belme-bericht via 8008. 
Zie www.belme8008.nl

De MDHG biedt gratis en onafhankelijk  
cliëntondersteuning en is iedere werkdag  
geopend van 10:00 tot 16:30 uur.

Een eigen huis
John Koroma is dakloos, maar aan een 
huis kon Amsterdam hem niet helpen. 
Zijn administratieve binding is namelijk 
met Diemen en men bestempelt hem als 
zelfredzaam. Werk was er wel voor hem: 
het bouwen van huizen. Voor vogels en 
vleermuizen. Die moeten ons namelijk 
beschermen tegen de processierups. Of de 
bewoners daarvan regiobinding moeten 
hebben is ons niet bekend.

De MDHG is GESLOTEN van 
20 juli t/m 9 augustus 2020

Gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen. 
www.straatalliantie.nl

De Straatalliantie is een samenwerking tussen:
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Dat mensen met een donkere huidskleur eerder staande worden gehouden dan 
witte mensen, was ook al voor de dood van George Floyd geen nieuws. Bij de MDHG 
wordt dat door vrijwel iedereen -van alle kleuren- simpelweg als feit bestempeld. Als 
druggebruiker heb je daar extra last van, omdat bezit van dope of gebruikersattri-
buten verboden is. Zo is er dus bijna altijd wel een reden om je te bekeuren. Waar 
de witte uitgaansgebruiker zonder veel zorgen zijn pillen en coke kan meenemen, 
dragen al die staandehoudingen van donkere MDHG-leden bij tot een aanstaande 
ISD-veroordeling, of een van de vele andere maatregelen waarmee de maatschappij 
je haar wil oplegt.

In gesprekken die we in het verleden tussen politie en leden organiseerden werd dit 
probleem vaak aangekaart, dus we zijn ook echt wel voorstander van oproepen tot 
meer dialoog en zo. Maar ik kan niet met recht zeggen dat deze gesprekken een heel 
grote bijdrage aan de oplossing hebben geleverd. In de VS pleiten actievoerders dan 
ook voor een structurelere oplossing: defund the police. Steek minder geld in hand-
having door de politie, en meer geld in armoedebestrijding, maatschappelijk werk en 
drugshulpverlening.

Het is om dezelfde reden dat een van de oudste en grootste burgerrechtenbewegingen in Amerika, de National Associ-
ation for the Advancement of Colored People (NAACP), zich al jaren geleden tegen de drugsoorlog heeft uitgesproken. 
De NAACP heeft uitgerekend dat Afro Amerikanen 13 keer meer kans hebben om naar de gevangenis te gaan dan witte 
mensen die dezelfde feiten plegen. Ook zij pleiten voor alternatieve programma’s om drugsmisbruik tegen te gaan.

Wie zich in de geschiedenis van het drugsverbod verdiept, kan niet anders dan concluderen dat racisme de basis van dit 
falende beleid is. Het begon met het verbod in 1914 in het zuiden van de VS om Mexicaanse gastarbeiders naar willekeur 
te kunnen arresteren, en groeide onder leiding van Harry J. Anslinger uit tot de ramp die het geworden is. Deze Anslinger 
was van 1930 tot 1962 de eerste commissaris van het Federal Bureau of Narcotics, en daarmee verantwoordelijk voor het 
Amerikaanse drugsbeleid, en de immense invloed daarvan op de wereld.

Anslinger was een uitgesproken racist, wat ook een van zijn voornaamste motivaties was om de drugsoorlog te laten 
groeien. Een van zijn talloze verschrikkelijke uitspraken: “Reefer makes darkies think they’re as good as white men. The pri-
mary reason to outlaw marijuana is its effect on the degenerate races.” (“Cannabis laat zwartjes denken dat ze net zo goed 
zijn als witte mannen. De voornaamste reden om marihuana te verbieden is het effect op de lagere rassen.”) Hij wist de 
drugsoorlog en zijn bureau groot te maken met schrikbeelden van drugs die niets anders dan leugenachtige propaganda 
waren, wat tot op de dag van vandaag voor een verkeerde beeldvorming zorgt.

Uiteraard zijn niet alle ordehandhavers het met deze strategie eens. De agenten aan de MDHG-tafel zeggen bij de politie 
te zijn gegaan om misdaad te bestrijden, niet om met repressie de gevolgen van verslavingsproblematiek en sociaal on-
recht te onderdrukken. In de VS ligt de oorsprong van de wereldwijde organisatie LEAP (Law Enforces Action Partnership), 
een club van agenten, rechters en andere wetshandhavers die al jaren voor politiehervormingen pleiten. LEAP stond eerst 
voor Law Enforces Against Prohibition, want het eerste wat zij wilden aanpakken was “de veelheid van schade als gevolg 
van de War on Drugs”.

Het is hoopvol dat er beweging is. Als er ergens een beeld van Anslinger staat, ben ik er een groot voorstander van dat 
weg te halen. Maar veel belangrijker dan dat:  laten we het beleid dat onder deze racist tot stand is gekomen zo snel mo-
gelijk vernietigen.

Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

TIJDSCHRIFT VAN DE BELANGENVERENIGING DRUGGEBRUIKERS MDHG 

Van de redactie

Black Lives Matter
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Door: Jovanka de Boer

Terwijl in diverse andere steden hotelkamers tijdens de lockdown werden ingezet, 
tuigde Amsterdam sporthallen op voor daklozen. “Blijf thuis” was de dringende oproep, 
maar ’s ochtends werd iedereen weer op straat gezet. Het was een vreemde tijd, die 
coronacrises. Jovanka de Boer bezocht namens de MDHG de noodvoorzieningen, parken 
en andere plekken. In Spuit 11 een verslag van haar bevindingen.

Op de deur plakken we een poster met de tekst 
“Vanwege de vaak broze gezondheid van onze 
leden, schudden wij even geen handen meer. (We 
vinden het nog wel steeds leuk je te zien.)” Er is 
wat discussie over, maar dat verstomt als premier 
Rutte ’s avonds in een persconferentie hetzelfde 
zegt (maar niet doet).

Na de regeringsmaatregelen van zondagavond (ie-
dereen moet zoveel mogelijk thuis blijven) kunnen 
we niet anders dan de vrije inloopuren bij de MDHG 
stoppen. Op die manier kunnen we - met de juis-
te voorzorgsmaatregelen - wel iedereen met een 
hulpvraag blijven ondersteunen. Voor wie aan de 
deur komt is het geen verrassing dat alleen een kop 
koffie drinken er niet in zit: wel dat mensen nog ge-
woon geholpen worden.

Maandag 9 maart
Geen handen meer

In een week tijd is en moet alles anders. Ook bij ons op de 
MDHG. De immer gezellige en drukbezochte inloop kan niet 
meer doorgaan: ons onderkomen ís amper anderhalve meter. 
En juist nu willen we er zijn voor iedereen die ondersteuning 
nodig heeft. Op onze eigen laagdrempelige manier. Bovendien 
zien we dat de coronamaatregelen grote impact hebben op 
iedereen die op straat leeft. Het advies “blijf thuis” klinkt maar 
al te cynisch als je dakloos bent en dus is er een taak voor 
ons om signalen onder de aandacht te brengen. En dan is 
de planning ook nog eens dat de winteropvang per 1 april de 
deuren sluit.

Donderdag 12 maart, 
Transformatorweg: geen bezoekersoverleg
Sinds enkele jaren organiseert de MDHG bezoekersoverleg-
gen op de locaties van de  winteropvang. Hier kunnen mensen 
terecht met al hun opmerkingen over de locatie en dat heeft  

Maandag 16 maart
Einde inloopuren

in de loop der jaren tot een flink aantal verbeteringen geleid. 
Bovendien is het voor ons een plek om mensen te ontmoe-
ten die vinden dat zij niet goed worden geholpen. Ook deze 
winterperiode leidde ieder overleg tot een flink aantal mensen 
die we vervolgens weer verder konden helpen. Het bezoe-
kersoverleg van 12 maart gaat echter niet door: het kabinet 
kondigt juist die dag nieuwe maatregelen aan, waaronder het 
vermijden van contacten met mensen met verminderde weer-
stand. Ook het outreachend werk dat ik de dagen erna daar 
heb gepland gaat niet door.
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In de winteropvang krijgen zogenaamde “zelfredza-
me daklozen” te horen dat zij de volgende dag niet 
meer welkom zijn, omdat er door social distancing 
minder plekken mogelijk zijn. De volgende ochtend 
krijgen zij op individueel niveau te horen dat dit 
toch niet het geval is, maar dit bericht bereikt lang 
niet iedereen. Oost-Europeanen moeten zoveel mo-
gelijk gerepatrieerd worden naar het land van her-
komst. Volgens plaatsvervangend wethouder Zorg 
Rutger Groot Wassink geven zij aan dit graag te wil-
len, maar dat herkennen wij niet in de gesprekken 
die we voeren. Voor zover dit sowieso al het geval 
is, is dat door de sluiting van veel grenzen ook nog 
eens hartstikke lastig geworden.

We schrijven met onze collega’s van de Straatalli-
antie -een samenwerking tussen de MDHG, Bureau 
straatjurist en de Daklozenvakbond- een brief aan 
de wethouder, waarin we oproepen in plaats van 
afschaling van de nachtopvang, de vele leegstaan-
de hotels beschikbaar te stellen voor daklozen. De 
brief krijgt veel media-aandacht en wordt enkele 
dagen later ook onderschreven door branchever-
eniging Valente.

De GGD verzendt een mailtje: “Ivm Corona is de WKO 
gestopt en de opvang van cliënten op de trans-
formatorweg afgeschaald. Er kunnen geen nieuwe 
cliënten opgenomen worden in de WKO.” De winter-
koudeopvang is een regeling dat iedereen binnen 
kan slapen als het buiten gevaarlijk koud is. We rea-
geren met een pissig mailtje dat het onbestaanbaar 
is dat daklozen buiten moeten slapen, terwijl het 
devies is dat iedereen binnen moet blijven.

We besluiten alle leden die min of meer bij ons in 
beeld zijn te bellen. Dat is niet alleen gezellig in 
deze tijden van social distancing, maar ook nuttig. 
Behoorlijk wat leden gingen er van uit dat we dicht 
waren en blijken onze ondersteuning goed te kun-
nen gebruiken.

We krijgen zoveel signalen over de impact van de 
maatregelen op druggebruikers en dak- en thuislo-
zen, dat we besluiten deze te bundelen. Vanwege 
besmettingsgevaar zijn mensen bang om van de 
nachtopvang en inloophuizen gebruik te maken, 
terwijl tegelijkertijd veel mensen hun logeeradres-
sen kwijt raken door de lockdown. In parken worden 
daklozen door de politie weggestuurd, in het Von-
delpark niet zelden met denigrerende verwensing- 
en. Trajecten in de maatschappelijke opvang zijn tot 
stilstand gekomen en velen die opkrabbelden, ver-
liezen alsnog hun werk of kans op een woning. De 
gebruikelijke handel in het overschot van verstrekte 
methadon komt stil te liggen, waardoor met name 
Oost-Europeanen en ongedocumenteerden hier 
geen toegang meer toe hebben en ziek worden. We 
verspreiden de signalen aan zoveel mogelijk spe-
lers in de Amsterdamse hulpverlening en politiek. 
Niet als verwijt, want er wordt hard gewerkt, maar 
in de hoop dat hier iets mee gedaan wordt.

Zondag 29 maart
Blijkbaar is men tot het besef gekomen dat afbouw van de 
nachtopvang geen goede oplossing is als je mensen bin-
nen wilt houden. In allerijl wordt er noodopvang geregeld. 
HvO-Querido, het Leger des Heils en De Regenboog Groep 
hebben met een gigantische operatie de Van Hogendorphal 
omgebouwd tot twee zalen met ieder plek voor 50 bedden. 
De locatie is voornamelijk voor Oost-Europeanen. Ongedocu-
menteerden (veelal van Afrikaanse afkomst) mogen vanaf 20 
maart naar Sporthallen Zuid en voor wie niet bij een van de 
voornoemde groepen hoort, opent op 3 april de Calandhal. 
Naast de Transformatorweg (winteropvang) die ook open blijft, 
komen er in totaal zo ongeveer 300 plekken bij.

Voor de tweede keer versturen we onze signale-
ringen. Vanuit verschillende leden en organisaties 
horen we dat gebruik flink toeneemt. Omdat gebrui-
kersruimtes nog alleen voor daklozen toegankelijk 
zijn, komen veel gebruikers bijeen in woningen. In 
sommige voorzieningen in het land worden dealers 
tijdelijk getolereerd, zodat er minder in- en uitgelo-
pen wordt. De inloophuizen kunnen door de beper-
kingen niet iedereen de hele dag binnen laten, zodat 
veel daklozen overdag op straat moeten verblijven. 
Er zijn meer buitenslapers, met name Oost-Europe-
anen. In penitentiaire instellingen is de boel op slot 
gegooid en kan geen bezoek meer worden ontvan-
gen, wat tot veel eenzaamheid en spanningen leidt.

Donderdag 19 maart
Afbouw winteropvang

Vrijdag 20 maart
Brief aan de wethouder

Zondag 22 maart
Winterkoudeopvang gestopt

Donderdag 26 maart
Belronde

Vrijdag 27 maart
Eerste signaleringen

Vrijdag 3 april
Tweede signaleringen

5
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Het lockdown logboek

Tijdens een online debat van Pakhuis De Zwijger 
vraagt  de MDHG de wethouder waarom er niet meer 
gekozen is voor het gebruik van hotels, zoals in veel 
andere steden succesvol wordt gedaan. De wethou-
der zegt ervan overtuigd te zijn dat “een gedeelte 
van de groep waar we het nu over hebben zichzelf 
niet redt en handhaaft als ze in een hotelkamer zit-
ten”. Bovendien zou het lastig zijn om met allerlei 
hotels afspraken te maken en zouden hotelkamers 
misschien nog voor andere zaken nodig zijn.

Deemoedigheid onder daklozen slaat toe, wat zich 
uit in toenemend middelen- en met name alcoholge-
bruik. In de noodopvang wordt scherp gehandhaafd 
op alcohol- en druggebruik, wat verschillende ge-
bruikers doet besluiten er geen gebruik van te ma-
ken. Voorzieningen wisselen van functie voor andere 
groepen daklozen, wat leidt tot botsingen tussen die 
verschillende groepen. De reguliere screeningen bij 
de GGD zijn stilgelegd, waardoor de wachttijden nog 
verder oplopen. Er is een duidelijke toename in aan-
vragen rondom briefadressen en Bureau straatjurist 
krijgt diverse telefoontjes van studenten in financi-
ele nood. Botel heeft de deuren geopend voor men-
sen zonder woning, die voor € 300,- per maand een 
kamer kunnen betrekken. Helaas betreft het slechts 
20 plekken. De drugstestspreekuren van de GGD en 
Jellinek zijn tijdelijk gesloten.

Naast de signaleringen voor Amsterdamse betrok-
kenen, verzamelde de MDHG met Mainline en het 
Trimbos Instituut ook signalen voor het ministerie 
van VWS. De signalen gingen vooral over harm re-
duction-voorzieningen, zoals gebruikersruimtes en 
methadon- en heroïneverstrekkingen. Het gebrek 
aan methadon werd opgelost door tijdelijk ook te 
verstrekken aan mensen die daar normaal niet in 
aanmerking voor komen. In Nijmegen was de hero-
ineverstrekking plotseling volledig gesloten, waar-
over gebruikers zich bij ons beklaagden. VWS tikte 
de voorziening op de vingers, waarna deze na drie 
dagen weer werd opgestart.

Vrijdag 24 april, Calandhal 
De aanblik van een sporthal met 50 veldbedjes op afgetapete 
vakken doet on-Nederlands aan. Als je me een foto zou geven 
en zou zeggen “dit is de situatie in Syrië”, dan had ik het ook 
geloofd. Natuurlijk ben ik blij dat er überhaupt een voorziening 
is getroffen en doet iedereen zijn stinkende best. Alleen… hoe 
heeft het zo ver kunnen komen? Zoveel mensen zonder huis 
en haard. Het blijft surrealistisch.
In de Calandhal tref ik een mengelmoes van culturen uit ver-
schillende lagen van de bevolking. Net dakloos, al jaren dak-
loos, zelfredzaam, niet zelfredzaam, verslaafd, in de war, kern-
gezond en noem maar op. Allemaal bij elkaar.
 
Donderdag 23 april, Transformatorweg  
Nederland ligt op z’n gat en helaas vertaalt zich dat ook naar 
de hulpverlening. Juist nu de nood zo hoog is. Er dienen zich 
nieuwe daklozen aan die van heg nog steg weten; trajecthou-
ders en maatschappelijk werkers zijn niet bereikbaar; er wordt 
niet meer gescreend. Kortom, er is werk aan de winkel!  We 

Donderdag 9 april
Debat Pakhuis De Zwijger

Vrijdag 10 april
Derde signaleringen

3, 17 en 28 april
Signaleringen voor VWS

6
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Er is een vorm van gewenning en nieuwe patronen 
ontstaan, mede omdat instellingen en organisaties 
noodmaatregelen en nieuwe werkvormen hebben 
geïmplementeerd. De uitzichtloosheid drukt zwaar 
op de gemoedstoestand, vooral op de geestelijke 
gezondheid van mensen in woonvoorzieningen. Ook 
voor woonbegeleiders maakt dit het werk lastiger. 
Tot afgelopen dinsdag hebben 45 mensen op de 
isolatielocatie gezeten en zijn er 118 mensen in thuis- 
isolatie (geweest). Dat laatste hoge cijfer komt met 
name omdat bij een verdacht ziektebeeld een hele 
unit in thuisisolatie gaat. 

Rondom de opvanglocatie aan de Transformatorweg 
is veel handhaving en politie aanwezig. Mensen die-
nen het terrein direct te verlaten, en dat gaat er vol-
gens de bezoekers niet vriendelijk aan toe. Een deel 
noemt het zelfs intimiderend. Nu het weer zonnig en 
warmer wordt, worden daklozen die in bootjes van 
anderen slapen vriendelijk doch dringend verzocht 
dat niet meer te doen. Veel mensen ervaren nu vaker 
moeilijkheden vanwege het niet doorbetalen van dag-
bestedingsvergoedingen. Financiën zijn vaak aange-
past op de vergoedingen die men krijgt voor dagbe-
steding. Deze vallen nu veelal (gedeeltelijk) weg.

besluiten MDHG-spreekuren op te zetten in de diverse noodop-
vanglocaties. Dit valt in goede aarde: we zijn van harte welkom. 
Ik maak flyers en posters om de locaties mee vol te hangen en 
onze komst aan te kondigen. Ik start op 23 april op de Transfor-
matorweg, waar ik voor de winteropvang al vaker ben geweest, 
en de volgende dag ben ik in de Calandhal. 

Zaterdag 2 mei, Transformatorweg 
Ik ga postertjes ophangen en flyeren bij de Transformatorweg 
om ons spreekuur van komende woensdag aan te kondigen. De 
locatie is toch wel een van de prettigste van de noodopvang: 
meer ruimte, meer privacy. Ik kom alleen om te flyeren, maar 
ontmoet al snel C. Hij is na een tijd detentie inmiddels alweer 
twee jaar dakloos. Zijn hulpverleners geven op dit moment niet 
thuis. Niemand neemt de telefoon op en hij staat er alleen voor. 
Hij wil erg graag begeleiding van ons en hij kan gelijk terecht.

Dinsdag 5 mei, Transformatorweg 
Daar ga ik weer. Voor dag en dauw. Benieuwd naar wat de 
ochtend zal brengen! In de ontbijtzaal, waar ons spreekuur zich 
afspeelt,  is het erg rustig. De bezoekers die er wel zijn, schuiven 
bijna allemaal aan. Zo ook K, die net uit detentie komt en met-
hadon nodig heeft. Het FACT-team heeft hem wel van medicatie 
voorzien, maar niet van methadon. Hij voelt zich belabberd. 
Zijn contactpersoon is L. We bellen met zijn contactpersoon en 
er wordt een afspraak met het maatschappelijk werk van de 
Regenboog Groep gemaakt. K kan er gelijk naartoe en er wordt 
geregeld dat hij een recept voor methadon kan halen. Heerlijk, 
zo concreet snel dingen oplossen.

Dinsdag 5 mei, Calandhal 
Ons eerste spreekuur in de Calandhal! Door het flyeren ken ik 
al zo’n beetje iedereen. Ondanks dat ben ik toch een beetje 
zenuwachtig. Ik hoop echt dat we goed werk kunnen verrichten. 
Op straat is het raar. Er rijden nauwelijks auto´s en ik passeer 
een enkele verloren fietser.

In de vijfde  signaleringen bespreken we veel pun-
ten die ons door medewerkers en bezoekers wor-
den aangedragen. De 1,5 meter afstandsregel wordt 
in veel gevallen niet nageleefd, net als veel andere 
maatregelen, terwijl er ook geen beschermde mate-
rialen worden gebruikt. De nachtopvang wordt door 
veel gebruikers als uiterst deprimerend ervaren. 
Veel daklozen geven aan angst te hebben om die re-
den in een rap tempo af te glijden. De samenstelling 
van de groep is dan ook zeer divers. We ontmoeten 
veel mensen die recent dakloos zijn geworden en 
anderzijds mensen met ernstige psychische pro-
blemen. In verschillende hallen is de sfeer grimmig. 
Velen geven aan niet te kunnen slapen. Ongeveer 
driekwart van de daklozen verblijft overdag niet in 
inloophuizen, maar zwerft op straat. De afgelopen 
dagen heeft het flink geregend. Over onze signale-
ringen worden vragen in de gemeenteraad gesteld.

Dinsdag 12 mei, Calandhal 
Enigszins zenuwachtig stap ik vandaag op de fiets richting Ca-
landhal. Na het uitgaan van onze signalen vrijdag, is ons geble-
ken dat niet iedereen daar even enthousiast over is. Ik vraag mij 
dan ook af of ik deze week net zo enthousiast word onthaald 
als de voorgaande weken…

De capaciteit van de Calandhal wordt inmiddels vrijwel geheel 
benut. Waren er de vorige keer nog ongeveer 68 bedden be-
zet, nu zijn dat er al 95. Dat betekent dat de capaciteit van de 
noodopvang bijna volledig bereikt is. Ook de andere hallen zijn 

Vrijdag 24 april
Vierde signaleringen

Maandag 11 mei
Vijfde signaleringen

Ik vind het een geslaagd eerste spreekuur. Iedereen is erg blij 
met onze aanwezigheid. Er is duidelijk een grote behoefte: ik 
kan het eigenlijk niet eens aan in mijn eentje. Naast de onder-
steuning die ik ter plekke bied, maak ik voor veel daklozen een 
afspraak bij de MDHG. De opluchting bij deze mensen is zicht-
baar; ze staan er niet meer alleen voor. 

Niet iedereen die ik ontmoet gaat zwaar gebukt onder zijn lot. 
Zo ontmoet ik vandaag de goedlachse S. Hij is door corona zijn 
baan in het buitenland kwijtgeraakt en opeens in de daklozen-
opvang  van Amsterdam terecht  gekomen. Hij ziet het allemaal 
met verwondering aan en is erg dankbaar dat hij een bed heeft. 
Hij neemt het allemaal niet zo serieus. Hij wil wel graag onze 
ondersteuning in het zoeken naar een uitweg.

Donderdag 7 mei, Van Hogendorphal 
Aangezien de bezoekers er bij de Van Hogendorphal al om 
9:30 uit worden geknikkerd, moet ik vroeg op pad. Mijn eerste 
bezoek daar. Om 8.00 heerst er al volop bedrijvigheid. Ieder-
een wordt wakker. Ook hier weer twee zalen, met op iedere 
zaal ongeveer 50 man, afgetapete blokken met een bureau en 
veldbed. Wat me hier opvalt is dat sommige bezoekers echt een 
eigen plekje hebben gecreëerd, met een bosje bloemen op het 
bureau of een fiere Ajaxvlag. Zelfs van niets maakt men iets, 
blijkt maar weer.

De samenstelling van deze groep is redelijk homogeen: 85 à 
90 procent is van Oost-Europese afkomst. Het merendeel heeft 
meer aan hulpverlening door Amoc dan aan belangenbeharti-
ging door de MDHG. Christie van Amoc is er ook, dus besluiten 
we dat zij op deze locatie het voortouw nemen.
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Het lockdown logboek

Dinsdag 19 mei, Calandhal 
Veel bezoekers benaderen mij vandaag met dezelfde vraag: 
hoe zit het met het verdere verloop van de noodopvang? Er 
heerst onzekerheid en onrust. Niemand weet een antwoord. 
Ondertussen gebruikt de ene bezoeker de tijd om zijn leven 
weer op poten te krijgen en zit de ander er lamgeslagen bij. 
Deze persoonlijke verschillen beginnen hun tol te eisen. Veel 
van de zogenaamde “zelfredzame” daklozen kunnen weinig 
begrip opbrengen voor de nachtelijke beslommeringen van 
stomdronken zaalgenoten, of worden gek van het doorlopende 
psychotische geschreeuw. Zij snappen niet dat deze mensen 
hier worden geplaatst en doen hun beklag bij mij. Hoe leg je 
uit dat zwaar psychotische mensen in zo’n hal en niet op meer 
toegeruste plekken terechtkomen? Ik vind dat zelf ook onbe-
grijpelijk en ontoelaatbaar. Bovendien is het niet ongevaarlijk in 
een hal met 50 verschillende mensen zonder privacy. Een lont 
in een kruitvat. Ik hoor van diverse medewerkers dat zelfs als de 
nood heel hoog is (zelfmutulatie, overdosering medicijnen), de 
GGD niet thuisgeeft of pas met heel veel moeite.

Woensdag 20 mei, Transformatorweg 
Na inspectie van de ontbijtzaal, waar ik doorgaans zit, besluit 
ik dit keer buiten kantoor te houden. In de ontbijtzaal is het erg 
rustig. Bezoekers die naar buiten komen, ploffen ook neer en 
onder het genot van een peukie komen de verhalen los.

Onder andere van N (31 jaar), die ik vorige week ook al heb ont-
moet. Ze was toen erg verlegen. N heeft helemaal geen hulp, 
geen uitkering, geen ID, geen postadres. Hoe kan dat nou toch? 
Ze is moe. Ik ben verbaasd. Het is een prachtige, jonge vrouw, 
helder en intelligent. Zij komt dezelfde middag nog bij ons langs. 
Ik spreek haar eerst zelf en vervolgens neemt Geert het stokje 
over. Hij maakt samen met N een plan en gaat aan de slag.

Dinsdag 26 mei, Calandhal 
Bij binnenkomst staan er alweer mensen op mij te wachten.  
Ook nu weer veel vragen over de sluitingsdatum. De onduide-
lijkheid hierover begint iedereen parten te spelen.

De Straatalliantie luidt met een persbericht de 
noodklok over de periode na corona. Al voor de uit-
braak was het crisis in de maatschappelijke op-
vang, met onacceptabele wachttijden en te veel 
mensen die niet werden geholpen. Door de huidige 
stilstand en de financiële gevolgen van de maatre-
gelen, verwacht de Straatalliantie “on-Nederlandse 
toestanden” in de daklozenopvang.

Dinsdag 26 mei
Persbericht

zo goed als vol. Of de stijging komt doordat mensen van locatie 
wisselen of dat het aantal daklozen snel groeit is onduidelijk.

Van verschillende kanten hoor ik dat er veel druk op de ketel 
staat in de noodopvang. Was men in eerste instantie voorna-
melijk dankbaar voor de geboden optie, nu ontstaat er een shift 
richting onrust en onvrede. Het lijkt mij persoonlijk onverstandig 
dit signaal niet serieus te nemen en al naar andere opties te 
kijken, zoals schotten voor meer pivacy, of dan toch mensen in 
hotels onder te brengen. Vooral als dit nog lang duurt.

Van diverse gebruikers van de accomodatie hoor ik ook nu 
weer dat het slapen een ramp is. Op een van de zalen heeft 
een man de hele nacht geschreeuwd en gekermd. Dit blijft in de 
Calandhal een lastig gegeven. Het is een raar allegaartje van 
mensen, waaronder ook mensen met zware psychische proble-
men. Bij binnenkomst (om 8:30!) stonden er al bezoekers op ons 
te wachten. De flyers en posters werken en inmiddels is er ook 
sprake van veel mond-tot-mondreclame. 

Woensdag 13 mei, Transformatorweg 
Weer enigszins schuchtig na het uitbrengen van onze signalen, 
stap ik op de fiets. De hoofdcoördinator van deze locatie voelt 
zich door opmerkingen daarin persoonlijk aangevallen. Dat is 
uiteraard vervelend, maar we vinden het belangrijk dat deze 
signalen bij politiek en instellingen terecht komen, zodat er ge-
zamenlijk op geacteerd kan worden. Maar goed, dat terzijde. Op 
naar de ontbijtzaal. Daar is het erg rustig. Bij de Calandhal pos-
teer ik me bij de uitgang en grijp ik iedereen die vertrekt gelijk bij 
de kladden. Nu zie ik een grote groep niet, dus besluit ik om de 
volgende keer buiten voor de uitgang te gaan zitten. Geert, onze 
vrijwilliger, komt ook en ondanks de rust zijn we ook nu weer niet 
voor niks gekomen. Een greep uit de ontmoetingen van vandaag:

C. is een dame met pit. Door een ruzie met haar partner stond 
ze plotseling met haar hebben en houwen op straat. C komt niet 
uit Amsterdam en heeft geen regiobinding. Een ingewikkelde 
zaak, waar we er zoveel van hebben op het moment. Regio-
binding is hèt ding. Heen en weer geschuif van gemeentes, die 
geen van allen verantwoordelijkheid wensen te nemen. Deson-
danks gaan we kijken wat we voor C kunnen doen.

Geert spreekt met S, een Pakistaanse man die sinds november 
met een deel van zijn gezin op de Transformatorweg terecht 
is gekomen. Ik zag ze in november op hun eerste dag op de 
Transformatorweg: volledig in shock en weggedoken in een 
hoekje. Geert is voor ze rond gaan bellen, maar er loopt een pro-
cedure bij de IND en de uitspraak is pas op 6 juli. Zolang er geen 
statusuitspraak is, kunnen we helaas weinig voor hen betekenen.

Als het spreekuur voorbij is, word ik aangeklampt door verschil-
lende dames die van kamergenoot willen wisselen. De dames 
ruzieën wat af op de afdeling! Ik raad hen aan de zaak eerst 
met de medewerkers te bespreken. Als dat geen soelaas biedt, 
mogen ze mij bellen. Daar zijn wij voor. 

Door corona komt het hoogste orgaan binnen de 
MDHG -de algemene ledenvergadering- niet samen 
op 14 mei. De agenda wordt verplaatst naar de 
vergadering van 15 oktober. Ook andere activiteiten 
moeten worden afgelast, waarvan de Daklozendag 
op 3 juni misschien wel het vervelendst is.

Donderdag 14 mei
Geen ledenvergadering
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Hulpverlening wordt momenteel ernstig bemoeilijkt 
doordat veel instellingen en bedrijven, ook buiten 
de maatschappelijke opvang, slecht bereikbaar zijn. 
Wie woningcorperatie Eigen Haard probeert te bel-
len, krijgt een bandje met de tekst “Vanwege de co-
ronacrisis zijn we telefonisch niet bereikbaar.” Een 
dakloze stond maar liefst 2 uur en 22 minuten in de 
wacht bij de ING. Bij de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND) hoorden we na bijna vier uur wachten 
dat alle loketten dicht zijn. De intakes bij de GGD wor-
den weer herstart en het ministerie van VWS kondigt 
aan de noodopvang af te willen schalen.

Dinsdag 16 juni, Calandhal 
Het wordt steeds rustiger in de Calandhal. Vannacht zijn er nog 
maar 53 bedden beslapen. Men is druk aan het afschalen. Door 
strengere regels te handhaven (een dag niet komen betekent 
plek kwijt), door geen nieuwe mensen meer toe te laten èn 
doordat sommige mensen inmiddels op hun pootjes terecht zijn 
gekomen.

Met een van de medewerkers spreek ik over de signalen die 
we de afgelopen periode hebben verzonden. Over zijn reactie 
daarop (hoe hij ook voorzichtig is geworden als hij iemand van 
de MDHG ziet) en hoe het voor mij is. Hij snapt heel goed dat 
als het niet schuurt, wij ons werk niet goed doen. Hoe dan ook, 
fijn  om een periode goed af te sluiten. Maar daarvoor ben ik 
niet bij de Calandhal. Er blijven toch iedere keer weer veel men-
sen op het spreekuur langskomen, hoeveel ik er inmiddels ook 
al gezien heb.

Woensdag 17 juni, Transformatorweg 
Ik zie veel mensen die inmiddels bij de MDHG ondersteuning 
krijgen. Op de stoep in het zonnetje kletsen we bij over hoe 
het gaat. Een medewerker van het Leger des Heils komt me 
blij vertellen dat er eindelijk een versoepeling is in het strenge 
bagagebeleid. Bezoekers moeten overdag vaak flinke afstanden 
afleggen: naar de Jan van Galenstraat of elders in de stad, vaak 
niet in blakende gezondheid en door weer en wind. Als je dan al 
je bezittingen met je mee moet slepen, is dat een hele opgave.

Woensdag 24 juni, Transformatorweg 
Ik ben gisteren en vandaag heel veel aangesproken door men-
sen die inmiddels een brief hebben gekregen waarin staat dat 
de opvang per 1 juli sluit. Tenzij je meewerkt aan repatriëring of 
een warme overdracht naar de plaats van herkomst, dan mag 
je tot uiterlijk 1 augustus blijven. Men is onzeker en weet niet wat 
te doen. Naar ik heb begrepen zou er met de bezoekers contact 
opgenomen worden over het te volgen traject, maar ik hoor niet 
dat dit gebeurt. Mensen tasten volledig in het duister.

Dinsdag 30 juni, Calandhal 
Ons laatste spreekuur en de laatste dag dat de noodopvang 
in de Calandhal nog als zodanig open is. Vanaf morgen zal er 
weer fanatiek gedunkt worden in de basket.

Vandaag tref ik geen sportief vertier. Er zijn nog maar 20 bed-
den bezet. De sfeer is mistroostig. Ik word bij binnenkomst gelijk 
aangeklampt door bezoekers die nog geen vervangende plek 
hebben en doodsbang zijn dat ze vanaf morgen op straat staan. 
Enkele bezoekers hebben nooit de brief ontvangen waarin staat 
wat ze moeten doen om voor een extra maand opvang in aan-
merking te komen. Anderen is verteld dat ze geen recht meer 
hebben op noodopvang, terwijl ze dat wel degelijk hebben. 
Een kolfje naar onze hand dus. We bellen ter plekke met GGD 
en Veldwerk, en ja hoor, ze hebben recht. Nog een weekje of 
een maandje respijt. Jammer dat deze mensen voor Piet Snot 
alweer dagen in paniek verkeren. Doe toch eens wat aan die 
gebrekkige communicatie naar de doelgroep en informeer alle 
medewerkers nou eens goed!

De laatste twee uren vliegen zo voorbij. Het is een paniekerige 
toestand en we doen nog wat we kunnen. Het is een afscheid 
met een lach en een traan: we hebben met onze actieve be-
nadering ongelofelijk veel mensen op weg kunnen helpen. 
Dat geeft een goed gevoel. Helaas is het probleem daarmee 
verre van opgelost. Wat ook overblijft is dat ik het vooral en 
nog steeds een schande vind dat we dit met z’n allen normaal 
gevonden hebben: sporthallen boordevol veldbedjes met men-
sen zonder huis of haard. Maar weer snel wegmoffelen en in de 
collectieve vergetelheid kieperen. Humaan als wij zijn.

Woensdag 1 juli, Transformatorweg 
Het is de dag des onheils. Zodra ik me posteer in de ontbijt-
zaal (het regent buiten) word ik van alle kanten bestormd door 
bezoekers in paniek. Zij laten mij hun briefje zien waarop staat 
dat per vandaag hun verblijf eindigt. Op de valreep en in nood 
besluiten de meesten toch mee te willen werken aan terugkeer 
naar land of regio van herkomst. Als een gek begin ik te bellen. 
Met de GGD en Veldwerk. Voor de meeste mensen lukt het me 
om respijt te krijgen, al is het maar voor een paar dagen. Is dat 
fijn? Aan de GGD vraag ik wat een warme overdracht naar de 
stad van herkomst eigenlijk betekent? Krijgen ze in Emmen of 
Tietjerksteradeel dan wel opvang aangeboden? Nee. Waar-
schijnlijk niet. Een warme overdracht klinkt mooi, maar betekent 
in de praktijk niet meer dan een afspraak  met een hulpverlener. 
Een paar dagen respijt voor een dooie mus. Ook ik voel me nu 
terneergeslagen.

Als ik mijn slot van mijn fiets haal, word ik aangesproken door 
de Bulgaarse N. Hij heeft een katheter en ook voor hem is het 
verblijf op de Transformatorweg ten einde. Hij trekt zijn shirt 
omhoog en ik krijg zicht op slangen en een zak vol urine. Vanaf 
vanavond slaapt hij op het Centraal Station. Hij is ten einde 
raad en vraagt om euthanasie. Na al het goede werk van de 
afgelopen maanden fiets ik verdrietig weg.

Vrijdag 29 mei
Zesde signaleringen
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Door: Dennis Lahey en Geert Battjes

“Menselijke 
  waardigheid 
  duldt 
geen 
       uitstel”

We hadden het zelf kunnen schrijven: dak- en thuislozen beter opvangen is niet genoeg. We 
hebben in Nederland een recht op huisvesting en dat vereist een structureel andere aanpak 
van dakloosheid. Laat het zelfredzaamheidscriterium bij de maatschappelijke opvang los en 
zie een plek om te wonen als basis, om vervolgens persoonlijke ondersteuning op andere 
levensgebieden te starten. Zorg dat er structureel beleid wordt gevoerd en zorg voor regie. 
Regels en procedures duwen dak- en thuislozen nu te vaak onbedoeld nog verder naar buiten, 
in plaats van hen in de samenleving op te nemen. Het advies “Herstel begint met een huis” van 
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) klonk ons als muziek in de oren. Spuit 11 
interviewde voorzitter en oud-minister Jet Bussemaker.

Interview Jet Bussemaker



11

ren ons als raad wel dat er sprake is 
van een woningtekort en  daar hebben 
we tijdens het formuleren van de aan-
bevelingen dan ook rekening mee ge-
houden.

Maar door de hoge woningprijzen 
blijft er altijd een groep buiten de 
boot vallen.

Maar dak- en thuisloosheid is niet al-
leen een financieel vraagstuk. Mensen 
worden vaak dakloos door een life 
event, een ingrijpende gebeurtenis. 
Je zou het liefst altijd voldoende aan-
bod van woningen met een lage huur 
hebben, maar dit is een advies vanuit 
de Raad voor Volksgezondheid en Sa-
menleving, geen advies over de wo-
ningmarkt.

U pleit in het advies voor 
het afschaffen van het 
zelfredzaamheidscriterium. Daar 
zijn wij het als MDHG helemaal mee 
eens, maar hoe ziet dat afschaffen 
er uit? De wachtlijsten zijn nu al 
onacceptabel lang, terwijl slechts 
15 tot 20 procent van de dak- en 
thuislozen als “niet-zelfredzaam” 
wordt bestempeld. Kun je nagaan 
wanneer ook die andere 80 tot 85 
procent geholpen wordt.

De dakloosheid is de laatste jaren 
verdubbeld en door corona zal het 
aantal eerder meer dan minder 
worden. Maar we moeten érgens 
beginnen. Als mensen dak- of 
thuisloos zijn, beschouw dát als de 
hulpvraag. Als je wacht tot mensen 
niet meer zelfredzaam zijn, is er 
méér opvang en méér hulp nodig. 
Liever kortere en adequatere opvang 
dan wachten tot mensen niet meer 
zelfredzaam zijn. Dat vraagt veel van 
de sector, meer proactief werken, 
meer samenwerking. Dakloosheid 
is een enorme tragedie voor de 
mensen die het treft, maar ook een 
maatschappelijke tragedie. Er moet 
in trajecten veel eerder preventief 
gewerkt worden om te voorkomen 
dat mensen verder in de problemen 
raken. Nu werkt het systeem als een 
centrifuge, het drukt mensen naar de 
buitenkant van de samenleving.

“Er is een breekijzer nodig om de ke-
ten van problemen te doorbreken die 
nu ontstaat wanneer iemand dak- of 
thuisloos wordt, en dat is het recht op 
huisvesting.” Als de Zoom-verbinding 
in deze coronatijd het eenmaal doet, 
komt Jet Bussemaker al snel tot de 
belangrijkste conclusie van het advies. 
“Herstel begint met een huis” werd 
geschreven in opdracht van staatsse-
cretaris Paul Blokhuis, nadat deze zich 
“rot was geschrokken” toen eind vorig 
jaar het aantal daklozen opgelopen 
bleek te zijn tot 40.000. Om dat op te 
lossen is volgens de RVS een andere 
benadering nodig, waarbij het recht op 
een woning centraal staat.

U noemt het recht op huisvesting een 
fundamenteel andere benadering. 
Leg uit.

Huisvesting is een recht, dat staat in 
vele nationale en internationale wet-
geving, maar daar moet wel naar wor-
den gehandeld. Dat betekent niet dat 
iedereen direct recht heeft op een huis 
volgens de woningwet, maar wel op 
een eigen plek om tot rust te komen 
en dingen weer op te kunnen bouwen. 
Het gaat om recht op wonen, op een 
plek waar je jezelf kunt hervinden, 
structuur kunt vinden of behouden. 
Daarvoor moet een “bufferzone aan 
de onderkant van de woningmarkt” 
worden gecreëerd.  Daarmee doelen 
we op creatieve oplossingen: tijdelijk 
wonen in een vakantiepark, in een 
leegstaand kantoor of bedrijfspand of 
in huis bij een ander. Maar dan moet 
je natuurlijk niet gestraft worden door 
de kostendelersnorm.

Volgens u moet er extra onderzoek 
komen naar de effecten van de kos-
tendelersnorm op het aantal dak- en 
thuislozen, maar is dat niet evident?

Wat wij zeggen is dat gemeentes die 
kostendelersnorm niet hoeven toe te 
passen. Gemeenten kunnen individu-
ele uitzonderingen maken, maar doen 
dat eigenlijk te weinig. Een alterna-
tief is dat het Rijk het mogelijk maakt 
uitzonderingen toe te passen voor 
bepaalde doelgroepen, zoals kwets-

bare jongeren tot 27 jaar. Wat de mo-
gelijkheid tot structureel inwonen bij 
familie zou kunnen betekenen op het 
vraagstuk van dakloosheid vraagt na-
der onderzoek. Maar dat we juist voor 
die bufferzone de kostendelersnorm 
niet zouden moeten toepassen, dat 
zeggen we nu al heel nadrukkelijk. 
Daar hebben we geen onderzoek 
voor nodig.

Een deel van de mensen heeft of 
vindt zo’n tijdelijke eigen plek, maar 
velen ook niet. Moet die bufferzone 
niet ook voldoende 24 uursopvang 
omvatten, of hotels zoals nu tijdens 
de coronacrisis door sommige 
gemeentes wordt gedaan?

We bedoelen niet alleen eigen tijdelij-
ke plekken: ook anderen moeten een 
plek in die bufferzone kunnen vinden. 
Met die bufferzone bedoelen we het 
totaal aan voorzieningen die we tref-
fen om ervoor te zorgen dat mensen 
onderdak hebben, ook als dat volgens 
de wet geen officieel onderkomen is.

Nog mooier zou het zijn als iedereen 
gewoon wel een woning volgens de 
wet kan hebben. Vroeger hadden 
woningbouwverenigingen de taak 
om in die bufferzone te voorzien. Dat 
was toch het hele idee van sociale 
woningbouw?

De crisis op de woningmarkt hebben 
we bewust buiten beschouwing gela-
ten. Dat is niet ons terrein. We realise-

De Raad voor 
Volksgezondheid 
en Samenleving 
wil het recht op 
wonen als 
breekijzer
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Maar dan moet er meer geld bij.

Het is niet alleen een beheersings-
vraagstuk: het gaat om menselijke 
waardigheid en dat duldt geen uitstel. 
Er zal meer geld nodig zijn, maar kijk 
ook verder naar wat je nu al met el-
kaar kan doen. Wij denken dat er bij-
voorbeeld meer samengewerkt moet 
worden.

U wilt meer samenwerking en kijkt 
daarbij naar het Rijk. Betekent dit  
dat de decentralisaties niet effectief 
zijn geweest?

Nee, we leggen het bij het Rijk, maar 
ook bij de gemeentes, en zeker ook de 
centrumgemeentes. Die regie-kwestie 
zie je eigenlijk overal en dat is een re-
gie tussen zorg, ondersteuning en wo-
nen. Dat zit heel vaak bij verschillende 
wethouders, bij verschillende bewinds-
lieden, verschillende departementen 
en directies, en ergens moet dat ver-
bonden worden. 

De maatschappelijke opvang is 
vooral bezig de druk op de ketens te 
verminderen. Ik merk weinig visie en 
bereidheid om dingen echt structu-
reel anders aan te pakken.

Daarom is dit advies ook zo noodzake-
lijk. Ik zie dat 15 jaar geleden de soci-
ale kompassen echt geholpen hebben 
om focus te krijgen. Het is een belang-
rijk punt dat wij zeggen: dak- en thuis-
loosheid vergt permanente aandacht. 
Het moet continu op de agenda staan 
omdat er altijd mensen zijn die met dit 
soort levenssituaties te maken krijgen 
en dak- of thuisloos worden.

Het Plan van Aanpak en de sociale 
kompassen waren destijds een 
succes omdat het gepaard ging 
met een grote zak geld vanuit Den 
Haag. Dan kan je wel zorgen voor 
samenwerking.

Misschien moet er geld bij, maar dit 
zijn organisaties waarvan je ook mag 
verwachten dat ze zelf samen crea-
tief nadenken en de handschoen op-

pakken. Ik vind dat je als voorwaarde 
voor publieke middelen mag stellen 
dat organisaties met elkaar samen-
werken en er alles aan doen om ge-
zamenlijk tot de beste oplossingen te 
komen. Maar het geldt voor bijna elke 
organisatie, dat het instellingsbelang 
toch heel snel boven maatschappelijk 
belang wordt gesteld. In het hele zorg- 
en welzijnsdomein moeten we daarom 
een transformatie doormaken. Als dat 
voor één groep dringend noodzakelijk 
is, dan is dat voor dak- en thuislozen.

Een van de zaken waar daklozen 
nog steeds tegenaan lopen is het 
regiobindingsvraagstuk.

Daar zeggen we dus ook: kijk waar de 
oplossing het best is voor de dak- en 
thuisloze, kijk daarvanuit en niet van-
uit een beheersingsvraagstuk. Zo van: 
niet in mijn gemeente, ze moeten maar 
ergens anders naar toe. Dat moet voor 
een deel dan ook landelijk, tussen ge-
meentes gebeuren. En als de kans bij 
de ene gemeente groter is voor een 
dak- of thuisloze om het leven weer op 
te pakken, dan moet het daar.

Dan zegt Amsterdam al vrij snel: 
jij maakt hier geen kans, want we 
hebben een compleet overspannen 
woningmarkt.

Dat kan. De vraag is: hoe ver moet 

je gaan in regiobinding? Ik denk eer-
lijk gezegd dat de kans groter is als 
iemand uit Amsterdam naar een an-
dere gemeente gaat dan andersom. 
Verdeel dat met elkaar en ga niet al-
leen uit van je eigen belang. Natuurlijk 
moet een andere gemeente daar dan 
wel compensatie voor krijgen. Als daar 
misschien zo’n bufferzone en werk is, 
dan is dat misschien wel de plek om 
het leven weer op te pakken.

Maar een dergelijke regeling is er 
nog niet.

We moeten dus op zoek naar manie-
ren dat gemeentes die dak- en thuis-
lozen willen ondersteunen daarvan 
geen nadeel ondervinden. Dat vraagt 
meer interregionale collegialiteit.

Kortom: wat moet Amsterdam 
morgen veranderen?

Daar ga ik niet over, dat moet Amster-
dam zelf zeggen. Maar begin met die 
bufferzone te maken, ga in gesprek 
met alle betrokken organisaties over 
het loslaten van het zelfredzaamheids-
criterium, probeer maximaal de kosten-
delersnorm los te laten en vraag van 
organisaties die subsidie ontvangen 
-als dat nog niet gebeurt- dat ze op al 
die vlakken samenwerken. En zorg dat 
je binnen het college integraal beleid 
voert op al deze terreinen.

Overhandiging advies aan staatsecretaris Paul Blokhuis
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Door: Dennis Lahey
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Door: Leonie Brendel

Verkrachters, moordenaars 
of terroristen hoeven niet te 
vrezen uit hun huis te worden 
gezet, en wie een gigantische 
wijncollectie heeft, kan 
daar met een gerust hart op 
internet mee pronken. Maar 
wie thuis wat wiet, cocaïne of 
een ander illegaal middeltje 
heeft, loopt het risico zonder 
pardon op straat te worden 
gezet. Het gebeurt vaak en 
zonder waarschuwing. Dat 
in bijna 1 op de 3 gevallen de 
burgemeester in kwestie ook 
nog eens onrechtmatig handelt 
wordt kennelijk voor lief 
genomen. En dan sta je plots 
op straat, omdat de oorlog 
tegen drugs ook in Nederland 
blijkbaar belangrijker is dan 
gezond verstand.

Meneer A. komt bij de MDHG als hij hals over kop zijn woning heeft moeten 
verlaten. A. is een man op leeftijd en woont samen met zijn partner in Amster-
dam via woningcorporatie Eigen Haard. Als bijverdienste draait meneer joint-
jes voor een lokale coffeeshop, die ze daar geheel legaal verkoopt. A. schaamt 
zich dan ook niet voor zijn werk: iemand moet de jointjes tenslotte draaien. 
Eens in de zoveel tijd wordt de ongeknipte cannabis bij zijn huis gebracht, A. 
knipt en draait de wiet en zorgt vervolgens dat de jointjes in de coffeeshop 
komen. Van overlast is geen sprake, Eigen Haard en de politie hebben daar 
dan ook geen enkel dossier van. Toch staat er plotseling politie op de stoep, 
en tijdens een huiszoeking vinden zij 9 kilo ongeknipte cannabis. Eigen Haard 
besluit een kort geding te starten, waarna de rechter voorwaardelijke uithuis-
plaatsing oplegt. Eigen Haard is nog niet tevreden en gaat in hoger beroep, 
met huisuitzetting als resultaat. Volgens het vonnis heeft A. de woning voor 
criminele doeleinden gebruikt en volgens de huurvoorwaarden leidt dat tot 
uitzetting. Eindstand: Amsterdam heeft er weer twee daklozen bij. 

Macht voor woningcorporaties
Om mensen uit hun huis te kunnen zetten voor drugsbezit heeft Amsterdam 
een aantal jaar geleden het convenant Doorzon ingericht. Het convenant heeft 
op zich een nobel doel: betaalbare (sociale huur-) woningen in Amsterdam 
zijn schaars en dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat die slechts gebruikt 
worden als bedrijfspand voor illegale activiteiten. Doorzon is een samenwer-
kingsconvenant tussen o.a. Politie Amsterdam-Amstelland en de Amsterdam-
se Federatie van Woningcorporaties, die handelt naar een verzameling wet-
ten, zoals de Gemeentewet, Woningwet en Wet Damocles (artikel 13B van de 
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Opiumwet). De Wet Damocles was in eerste instantie ge-
richt op het sluiten van bedrijfspanden, maar toen hennep-
plantages en drugsopslagen in loodsen en kassen massaal 
werden opgerold, verplaatste dit voor een deel naar wonin-
gen. Met de bestaande wetgeving kon hier toentertijd niet 
op worden ingegrepen en daarom werd in 2007 de Wet Da-
mocles verder uitgebreid. Het convenant Doorzon is daar 
een verlengde van en richt zich specifiek op het sluiten van 
woningen. Het geeft woningcorporaties en burgemeesters 
enorm veel macht en zorgt er in de meeste gevallen voor 
dat juist de kwetsbaarste mensen op straat komen te staan, 
geen andere huurwoning meer kunnen krijgen en er nog 
meer daklozen bijkomen.

In Utrecht leidde dit bijvoorbeeld, na 32 jaar netjes de huur 
te hebben betaald, tot een huisuitzetting van een ouder 
echtpaar, omdat hun zoon 1,7 gram cocaïne in bezit had.
Het echtpaar van 73 en 58 jaar 
heeft maandenlang hun tijd 
moeten doorbrengen op een 
bankje in het park en de Ikea. 
De gemeente en politie wilden 
pertinent niet dat zij zouden 
terugkeren in de wijk. Pas na 
dertien maanden besloot het 
Gerechtshof in Arnhem dat zij wel terug mochten naar hun 
Utrechtse ‘drugswoning’, tot grote vreugde van de wijk: 
1.200 wijkbewoners hadden al een petitie voor hun terug-
keer ondertekend.

Ook Jean Paul uit Middelburg werd zijn huis uit gezet. In 
zijn huis werd cannabis aangetroffen, dat hij gebruikt voor 
zijn MS. Zowel zijn huisarts als zijn neuroloog vonden dat 
een goed idee: de gemeente en politie echter niet. De politie 
kreeg een anonieme tip dat er harddrugs in zijn huis werd 
verhandeld (wat dus niet het geval was), vond 300 gram 
van de plant waar hij een doktersverklaring voor heeft en 
vervolgens kreeg hij een brief van de gemeente dat zijn huis 
werd dichtgetimmerd. Van de woningcorporatie moest hij 
zijn huis definitief verlaten. Jean Paul heeft maanden in een 
caravan moeten wonen voordat een en ander weer was ge-
regeld.

Direct het zwaarste middel
Michelle Bruijn van de Rijksuniversiteit Groningen onder-
zocht het fenomeen. In slecht 6 procent van de door haar 
onderzochte zaken blijkt dat er een waarschuwing is gege-
ven voordat werd overgegaan tot huisuitzetting. ‘In meer 
dan 90% van de zaken was geen sprake van een waar-
schuwing of ander minder ingrijpend middel bij een eer-
ste overtreding van de Opiumwet. Directe sluiting zonder 
voorafgaande waarschuwing is hiermee van uitzondering 
verworden tot regel.’ De gevolgen – zowel fysiek als men-
taal – spelen zelden een rol bij de besluitvorming. ‘Stress, 
depressies en ontwrichte gezinnen zijn niet zelden het ge-
volg van huisuitzettingen. Waar de Wet Damocles bedoeld 
was om bestuursrechtelijke handhaving van het coffee-
shopbeleid mogelijk te maken, is de sluitingsbevoegdheid 
verworden tot een wapen in de war on drugs, juist daar 
waar er strafrechtelijk voor is gekozen om pas op de plaats 
te maken.’

Wellicht dat huisuitzettingen op basis van zware criminele 
activiteiten en mensenhandel nodig zijn, maar op dit mo-
ment worden juist niet die ‘huishoudens’ uitgezet. Meestal 
gaat het over de gevallen waarbij het nut van uitzetting niet 
duidelijk is. Met als gevolg dat - wanneer een huurcontract 

wordt ontbonden vanwege drugsbezit - de huurders op een 
‘zwarte lijst’ komen te staan, waardoor zij vaak ook geen 
andere woning kunnen huren.

Eigen voorwaarden
Woningcorporaties spelen op deze manier voor eigen rech-
ter. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat het in Neder-
land is toegestaan maximaal vijf hennepplanten te mogen 
kweken, omdat het Openbaar Ministerie iemand met vijf 
planten of minder  niet strafrechtelijk  vervolgt. Dat bete-
kent niet dat woningcorporaties anders kunnen besluiten, 
aldus Thijs Roes in de Correspondent. Zelfs als een rechter 
besluit dat een persoon in zijn woning mag blijven wonen, 
zal in veel gevallen de woningcorporatie zich wenden tot 
hun huurvoorwaardes. Er zijn weinig tot geen potentiële 
huurders die na lezing van de huurvoorwaardes alsnog 
een huis zullen weigeren, dus daar staat van alles in wat 

eigenlijk niet door de beugel 
kan. Zouden huurders van Yme-
re bijvoorbeeld artikel 2 van de 
voorwaarden kennen, waarin 
staat dat een procedure tot ont-
ruiming zal worden ingesteld 
“bij geconstateerd gebruik of het 
in bezit hebben van soft- of hard-

drugs of het buitensporig gebruik van alcohol.” Er staat dus 
letterlijk dat een jointje, een pofje of te veel alcohol (hoe-
veel is dat dan?) er voor kan zorgen dat je op straat kan 
worden gezet. Woningcorporatie Stadgenoot heeft van de 
voorwaarden een verdienmodel gemaakt en stelt als boete 
voor de aanwezigheid van ‘meer dan 5 gram softdrugs en/
of harddrugs: voor iedere 5 gram één keer de maandhuur-
prijs die dan geldt.’ Dergelijke voorwaarden hebben toch 
weinig meer van doen met het idee overlast te bestrijden. 

Gemakzucht
Michelle Bruijn spreekt over gemakzucht en juridisch on-
juist gebruik van de wet (artikel 13B in de Opiumwet). 
Tijdens haar onderzoek kwam ze tot de schokkende con-
clusie dat in bijna een op de drie gevallen de burgemeester 
onrechtmatig handelt door iemand uit zijn woning te zet-
ten. ‘Het aantreffen van een zogenaamde handelsvoorraad 
wordt als bewijs gezien dat er wiethandel plaatsvindt. Maar 
dat hoeft niet zo te zijn.’ Advocaat Maartje Schaap: ‘De Wet 
Damocles geeft de burgemeester het recht om mensen die 
alleen nog maar verdacht zijn, te straffen: want wat is er 
erger dan je huis uit gezet worden?’ Bruijn: ‘Overlast aan-
tonen is ontzettend moeilijk. Voor het toepassen van 13B 
hoeft alleen maar aangetoond te worden dat de Opiumwet 
wordt overtreden. Maar nu worden ook andere constate-
ringen onder artikel 13B van de Opiumwet geschaard en 
dat is juridisch gewoon niet juist.’ Waarom de burgemees-
ters dat doen? ‘Gewoon gemakzucht.’ 

Alleen bij legalisering komt er ooit een goed drugsbeleid, 
maar laten we het tot die tijd in ieder geval een beetje be-
schaafd houden. Het sluiten van een loods met een XTC-la-
boratorium is van een compleet andere orde dan de huis- 
uitzetting van iemand met wat te veel dope voor eigen 
gebruik, of zelfs voor wie daar wat illegaal mee verdient. 
Door het fanatisme van de war on drugs-believers (vooral 
de opsporingsdiensten zelf) is regelgeving gecreëerd die 
zich op geen enkele wijze verhoudt tot de rest van onze 
wetgeving en zijn woningcorporaties en burgemeesters op 
de stoel van de rechter geplaatst. Daar horen ze niet. Zoals 
meneer A. niet op straat hoort, omdat hij jointjes voor een 
legale coffeeshop rolt.

Doorzon en Damocles 
schieten met een bazooka 

op wat mugjes
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Hoe heet je, hoe oud ben je en hoe-
lang ben je al dakloos?
Ik ben Stefan, 53 jaar en ik ben een 
hele korte periode dakloos geweest. 
Ik gaf Engelse les in Roemenië en dat 
project werd stopgezet wegens corona. 
Ik moest opeens terug. Zodoende had 
ik geen onderkomen.

Waar verbleef je voordat je in de 
noodopvang terecht kwam?
Ik sliep na terugkomst twee dagen in 
het park. Ik wist niks over de moge-
lijkheden voor een dakloze! Bij toeval 
las ik een artikel in het Parool over de 
te volgen procedure en zo kwam ik 
dus al snel bij de Calandhal terecht. In 
antwoord op je vraag: twee dagen in 
het park dus.

Wat dacht je eigenlijk toen je voor het eerst in de Calandhal aankwam?
“Oh mijn God”, dacht ik. Maar aan de andere kant dacht ik ook “het is 
fantastisch dat zoiets bestaat”. Je moet namelijk niet verwachten dat je in 
een 5 sterrenhotel terecht komt. Ik dacht oh jezus, we gaan het wel zien. 
Ik vond het niet eng. Dat zit niet in me.” 

Hoe was je eerste nacht?
Ik kon prima slapen. Ik kan me makkelijk afschermen. Toen ik aankwam wa-
ren er ook nog maar zes of zeven mensen. Ik was er al helemaal in het begin. 
Ik groeide eigenliijk mee met de Calandhal. Dat ging heel gemoedelijk.

Wat is je het meest bijgebleven?
Dat je verschillende mensen leert kennen en dat je ziet hoe snel mensen 
kunnen veranderen. In eerste instantie gedragen mensen zich goed en 
rustig als ze binnenkomen, maar zodra mensen zich op hun gemak gaan 
voelen komt er bepaald gedrag naar boven. Dat is niet altijd positief. Ook 
vind ik dat mensen wel wat meer dankbaarheid mogen tonen.  Er is een 
gedeelte dat zich aanpast, er is een gedeelte dat het allemaal maar over 
zich heen laat komen en er is een gedeelte dat zich niet aanpast. De 
maatschappij in een notedop eigenlijk.

Wat deed je als je overdag buiten moest zijn?
Ik gebruikte die tijd om alles te regelen.

Hoe vond je de sfeer?
Dat hangt van jezelf af. Ik hoef niet met iedereen vrienden te zijn.

Heb je vrienden gemaakt?
Ja, zeker! En het grappige is dat die mensen allemaal om mij heen sliepen. 
Het burenprincipe, als het ware. 

Wat vond je het ergste?
Ik vond eigenlijk niks écht erg. Wat ik vervelend vond is het gebrek aan 
zelfhygiëne wat sommige mensen hebben. Wat ik ook vind is dat de 
screening niet altijd goed verloopt. Sommige mensen horen echt niet in 
zo’n setting thuis. Zij moeten tegen zichzelf en anderen beschermd wor-
den. Soms vond ik dat best eng. Idem met mensen die stomdronken zijn. 
Dit brengt veel onrust op zo’n zaal.

Hoe kijk  je er nu op terug?
Voor mij is het een zegen geweest. Ik had anders echt niet geweten wat 
ik moest doen. Via de Calandhal kwam ik in aanraking met Veldwerk en 
de MDHG en nu heb ik alles voor elkaar: een uitkering, mijn ID en zelfs 
een woning!

Weet je al wat je gaat doen als de Calandhal sluit?
Nou ja, ik heb dus een woning! Een week voordat de Callandhal sluit, kan 
ik een studio in Hoofddorp betrekken. 

Is er nog iets wat je zelf wilt toevoegen?
Ik ben de mensen die hier werken eeuwig dankbaar. Ik heb er alleen 
maar het grootste respect voor!

Door: Jovanka de Boer

         waar ben ik beland?!

Hoe heet je, hoe oud ben je en hoe lang ben je al 
dakloos?
Ik ben René, 35 jaar en ik leef al pak ‘m beet 20 jaar op 
straat. Vanaf mijn 17e ongeveer.

Waar verbleef je voordat je in de noodopvang terecht 
kwam?
Ik zat in detentie in de P.I. Scheveningen. Toen ik vrij 
kwam, stond ik weer op straat.

Wat dacht je eigenlijk toen je voor het eerst bij de 
Transformatorweg aankwam?
Het was koud en er stond een rij van 30 mensen voor de 
deur.  De security was nors en ze hadden zo’n metaal-
detector. Eenmaal binnen was het chaotisch. Ik moest 
continu op mijn spullen letten. Ik kende niemand. Ik 
voelde me ongemakkelijk.

Hoe was je eerste nacht?
Ik sliep op een zaal. Dat was lastig. Niet iedereen wast 
zich even goed, de één snurkt, de ander loopt rond. Het 
was onrustig, maar toch was ik heel blij dat ik binnen 
was. Het was toen nog erg koud en ik had dus al een 
week buiten rondgelopen en niet geslapen. Ik was zo 
dankbaar met mijn warme bed en ik was zó moe. Ik 
sliep overal doorheen.

Wat is je het meest bijgebleven?
Dat je een band opbouwt met de medewerkers en de 
beveiligers. In het begin waren ze stug, maar nu vragen 
ze als ik binnenkom “Hé Reneetje, hoe gaat ie? Gebruik 
je niet teveel?” Ze geven een beetje om me. Dat voelt fijn.

Wat deed je als je overdag buiten moest zijn?
Meestal ben ik geld aan het ritselen of ga ik naar een in-
loophuis toe. Soms heb ik een afspraak met reclassering 
of zo. En als het mooi weer is, met een biertje barbecuen 
in het park met wat andere gasten uit de opvang.

Hoe vind je de sfeer?
Het verschilt van dag tot dag. Hangt ervan af hoe druk 
het is. Soms zijn er veel mensen onder invloed. Er wordt  
geschreeuwd, geruzied en gelachen. Ondertussen kijkt 
er iemand tv, luisteren drie anderen muziek en zitten een 
paar te Netflixen. Alles door elkaar heen. Chaos.

Heb je vrienden gemaakt?
Wel maatjes waar ik wat mee gebruik of zo, maar geen 
vrienden op wie ik kan bouwen. 
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Oh shit!
Portretjes van mensen die in de   corona noodopvang sliepen.
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Hoe heet je, hoe oud ben je en hoelang 
ben je al dakloos?
Hoi, ik ben Chris, ik ben 23 en ik ben nu 4 
maanden dakloos.

Waar verbleef je voordat je in de noodopvang terecht kwam?
Eerst in Antwerpen. Ik ben daar gewoon bij wat andere daklozen 
gaan zitten en sliep met hen op het CS. Ik kende de weg hele-
maal niet in daklozenland. Vervolgens ben ik op de trein naar 
Amsterdam gestapt en via het internet kwam ik bij de screenings-
balie terecht. En zo dus bij de Calandhal.

Wat dacht je eigenlijk toen je voor het eerst in de Calandhal 
aankwam?
Het was een nieuwe ervaring voor mij. Ik voelde blijdschap en 
wanhoop tegelijkertijd: ik had een warm plekje voor mezelf, maar 
ik strortte ook in op het moment dat ik de zaal binnenliep en alle 
andere daklozen zag. Die aanblik vergeet ik  niet meer. Ik was 
angstig en verdrietig.

Hoe was je eerste nacht?
Het was erg moeilijk. Ik had een brok in mijn keel  en ik heb vier 
uur onder de deken gehuild. Ik durfde niet te gaan slapen tussen 
zoveel vreemde mensen.

Wat is je het meest bijgebleven?
De daklozen die daar sliepen. Dat dat ook gewoon vriendelijke 

         waar ben ik beland?! Hoe heet je, hoe oud ben je en hoelang ben je al 
dakloos?
Ik ben Bernardo, 51 jaar en ik ben eigenlijk sinds 
drie jaar dakloos. In de tussentijd heb ik vier 
maanden even een eigen woning gehad.

Waar verbleef je voordat je in de noodopvang 
terecht kwam?
Op de Transformatorweg en ik ging van hot naar 
her.

Wat dacht je eigenlijk toen je voor het eerst in de 
Calandhal aankwam?
Oh shit, waar ben ik beland?! Dat meen je toch 
niet. Ik schrok heel erg. En dan nog met corona 
erbij, dan denk je what the fuck is dit!

Hoe was je eerste nacht?
Niet goed. Gesnurk van mensen, mensen die de 
hele tijd lopen, dronken mensen. Het was hele-
maal niet stil. Toen ben ik verhuisd naar de hal 
boven en dat was beter. Ik heb clusterhoofdpijn en 
ik kan niet tegen licht en de lichten gaan dus de 
hele nacht niet uit. Ik sliep ‘s nachts niet. Dan ging 
ik maar stiekem in de douche roken.

Wat is je het meest bijgebleven?
Ik vond de bewakers hele goede mensen. Het gesnurk zal me altijd bijblijven en dat 
iemand op andermans bed plaste. Die was zo dronken als een tor.

Wat deed je als je overdag buiten moest zijn?
Dan ging ik barbecuen en chai maken met mijn kameraden. We vermaakten ons 
wel! Alleen als het slecht weer was, was het kut. Dan ging ik naar mijn ex-vriendin. 
Maar die spoort niet. Ik bleef liever buiten dan naar een inloophuis te gaan.

Hoe vond je de sfeer?
Boven vond ik het wel ok, alleen had iedereen last van dronken Polen. Altijd ruzie, 
die gasten. Er had altijd wel iemand een blauw oog.

Heb je vrienden gemaakt?
Ja, ik heb vier goede jongens ontmoet. Daar heb ik nog veel contact mee.

Hoe kijk  je er nu op terug?
Ik heb het me toch mijn eigen gemaakt. Ik ging Netflixen en zo schermde ik mezelf af.

Weet je al wat je gaat doen als de Calandhal sluit?
Ik heb inmiddels een plek in het bijgebouw van de Transformatorweg. Het is ondui-
delijk hoelang ik daar kan blijven. Die onzekerheid is wel vervelend.

Is er nog iets wat je zelf wilt toevoegen?
Na alle ellende komt zonneschijn en je moet niet anderen de schuld geven. Ik vind 
dat ik wel goed ben behandeld in de Calandhal. Ik ben blij dat we een dak boven 
ons hoofd hadden en het eten was echt lekker!

Wat vond je het ergste?
Dat er toch veel mensen zijn die worden ge-
weigerd omdat ze zogenaamd zelfredzaam 
zijn. Deze jongens moet je helpen voordat ze 
afglijden en niet meer zelfredzaam zijn.

Hoe kijk  je er nu op terug?
Het is een goede periode geweest. Door-
dat ik wat structuur en rust heb, kan ik mijn 
zaken beter regelen.

Weet je al wat je gaat doen als de winter-
opvang sluit?
De winteropvang wordt een 24-uursopvang. 
Ik weet gelukkig al dat ik daar een plek heb 
op de “gekkenafdeling”.

Is er nog iets wat je zelf wilt toevoegen?
Ik vind het goed dat wij hier in Nederland 
zoiets hebben als een winteropvang. Ik vind 
het ook goed dat het verlengd is. Ik hoop dat 
iedereen zijn zaakjes vanuit de opvang goed 
kan regelen. Dat er genoeg hulp is.
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mensen zijn.

Wat deed je als je overdag buiten moest zijn?
Een beetje rondlopen op straat. Wachten tot de tijd voorbij ging.

Hoe vond je de sfeer?
Het was vaak onrustig. Je moet er zelf iets positiefs van maken.

Wat vond je het ergste?
De ruzies, en dat er vaak mensen dronken waren of onder in-
vloed. Dat leverde spanningen en gevaarlijke situaties op.

Hoe kijk  je er nu op terug?
Ik ben toch dankbaar dat ik in de Calandhal terecht ben geko-
men. Ik ben er sterker door geworden. God en ikzelf hebben me 
er doorheen gesleept. 

Weet je al wat je gaat doen als de Calandhal sluit?
Ik verblijf nu bij mijn beste vriendin. We zoeken samen een huis. 
Ik wil weer naar school. Ik wil me veilig voelen en het leven 
leiden dat ik verdien.
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Portretjes van mensen die in de   corona noodopvang sliepen.



18

GEEN PLEK,
WEL KORTING

Door: Leonie Brendel en Dennis Lahey

Met een bijstandsuitkering is het lastig rondkomen. 
Zeker wanneer je niet de mogelijkheid hebt 
om met de goedkoopste aanbiedingen je 
voorraadkast te vullen, spullen in een koelkast 
of diepvries te bewaren en je bent aangewezen 
op het duurdere straatleven. Toch krijgen 
daklozen geen extra toeslag, maar juist een 
strenge strafkorting op hun uitkering. De 
MDHG publiceerde onlangs een rapport om de 
wethouder op andere gedachten te brengen.

Ambtenaren en politici spreken steevast over tien of twintig procent korting 
die daklozen op hun bijstandsuitkering krijgen, maar feitelijk ligt dat nog een 
stuk hoger. De bijstandsuitkering wordt namelijk berekend op basis van het 
minimumloon en is daar normaal gesproken 70 procent van. Voor dak- of 
thuislozen is dat 60 of 50 procent van het minimumloon, dus tot wel 29 procent 
minder dan een bijstandsgerechtigde met een woning. De gedachte is dat dak-
lozen op die manier gestimuleerd worden om gebruik te maken van de opvang 
en zelf toch geen woonkosten hebben. Totale onzin. Ten eerste is er simpelweg 
te weinig plek in de opvang: iedere nacht worden mensen geweigerd en het is 
maar zeer de vraag of je een dergelijke plek überhaupt wel moet stimuleren. Je 
gaat er niet bepaald op vooruit als je een kamer met zes anderen moet delen, 
terwijl je wellicht ook op de bank van een vriend of kennis kan slapen. En geen 
woonkosten? Voor niets gaat de zon op. Veel mensen willen best wat privacy 
en ruimte inleveren om iemand te helpen, maar dan wel tegen een al dan niet 
schappelijke vergoeding. Je betaalt dus gewoon voor je verblijf, maar mag dat 
van de eigenaar niet opgeven.

Neem L. De 38-jarige geboren Amsterdamse heeft een tijd lang met partner en 
kinderen in Purmerend gewoond, maar verblijft sinds haar terugval in gebruik 
inmiddels alweer jaren her en der in Amsterdam. Voor alle plekken waar ze 
verblijft moet ze betalen, maar gewoon handje contantje en zonder verder 
papier. Af en toe kan ze voor een euro of 300 een maandje ergens verblijven, 
wat dan vooraf betaald dient te worden. Omdat ze weinig geld overhoudt kan 
zij zichzelf niet voldoende voorzien in basisbehoeftes zoals eten, drinken en 
hygiëne. Toch krijgt zij 29 procent minder bijstand dan iemand met een officiële 
woning.

Het is een mythe dat het leven op straat goedkoper zou zijn. Er is een gebrek 
aan tijd om slim in te kunnen kopen (dakloosheid is een fulltime bezigheid), een 
gebrek aan mogelijkheden om spullen te bewaren en er zijn directe woonkos-
ten om van een locatie gebruik te mogen maken. Daklozen moeten hun eten 
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vaak kant en klaar in kleinere porties kopen - wat vrij-
wel altijd een stuk duurder is -  of een bijdrage beta-
len voor maaltijden bij inloophuizen. Aan persoonlijke 
verzorging zitten ook kosten verbonden, zo betaal je 
op veel plekken € 0,50 tot € 1,50 voor een douche 
en € 0,50 voor het huren van een handdoek. Het-
zelfde geldt voor het wassen en drogen van kleding. 
Dergelijke kosten worden normaal gesproken niet als 
woonkosten gezien, maar het zijn wel degelijk kosten 
die nauw samenhangen met de (niet-) woonsituatie. 
Ondertussen lopen vaste kosten als een zorgverze-
kering gewoon door (€ 122,- per maand via de col-
lectieve verzekering van de gemeente, waarbij het 
direct verrekende eigen risico van € 32,08 per maand 
er bovenop komt). Daarnaast hebben veel dak- en 
thuislozen een afbetaling lopen. Andere (praktische) 
zaken zoals beltegoed en ov-kosten zorgen ervoor 
dat iemand in principe nooit rondkomt. En dan hebben 
we nog buiten beschouwing gelaten dat in een dak-
loos bestaan veel spullen kwijt of verregend raken en 
daarom opnieuw moeten worden aangeschaft.

Op 2 maart 2020 heeft de MDHG haar rapport “Hoog-
te bijstandsuitkering. Voor dak- en thuislozen die geen 
gebruik maken van de nachtopvang of maatschappe-
lijke opvang” gepubliceerd. In het rapport wordt die-
per op al deze aspecten ingegaan, alsook op de wen-
selijkheid voor alternatieve opvang en de inefficiëntie 
van deze kortingen. Want hoewel er vele oorzaken 
voor dak- en thuisloosheid kunnen zijn, zijn financiële 
problemen er vrijwel altijd één. Voor een definitieve 
oplossing voor een individu zijn dat vaak de proble-
men die hem of haar het langst blijven achtervolgen. 
Het uitblijven van uitstroom naar een reguliere woning 
wordt bijvoorbeeld vaak veroorzaakt door nog aan-
wezige schulden. Bovendien is schuldenproblematiek 
niet alleen vaak een oorzaak van dakloosheid: het is 
ook een probleem dat zich in een rap tempo verergert 
wanneer iemand eenmaal op straat is.

Er zijn er heel veel instanties en organisaties die dak- 
en thuislozen helpen om deze problemen te lijf te 
gaan, zoals de maatschappelijke opvang, schuldhulp-
verlening, financieel budgetbeheer, schuldsanering et 
cetera. Wij zijn van mening dat het verruimen van de 
financiële speelruimte van dak- en thuislozen zelf een 
veel efficiëntere manier van werken is, wat door tal-
loze onderzoeken en experimenten wordt bevestigd. 
Het verlagen van uitkeringen van dak- en thuislozen is 
hier het omgekeerde van en uiterst contraproductief.

Het onderwerp zou tijdens de gemeenteraadscommis-
sie Werk, Inkomen en Onderwijs van 18 maart worden 
besproken, maar door corona is deze helaas niet door 
gegaan. Wel hebben DENK en BIJ1 vragen kunnen 
stellen aan wethouder Groot Wassink. Die reageerde 
begin juni. Wederom werd het stimuleren van opvang 
als reden voor de verlaging genoemd, alsook de 
angst dat zonder verlaging mensen uit andere steden 
naar Amsterdam zouden trekken.

Het enige positieve van zijn reactie was dat de wet-
houder zwart op wit toegeeft dat zowel de nachtop-
vang als de maatschappelijke opvang potdicht zit. 
Eind november 2019 stonden 473 personen op de 
wachtlijst en sinds het coronavirus is dit getal met 
honderden gestegen. Anno juni 2020 is dat getal op-
gelopen tot over de 800. Het is dan wel wreed wan-
neer je op je uitkering wordt gekort terwijl je van de 
maatschappelijke opvang geen gebruik kunt maken.

“Hoogte bijstandsuitkering. Voor dak- en thuislozen 
die geen gebruik maken van de nachtopvang of 
maatschappelijke opvang.” MDHG, 2020 

Na te lezen via publicaties op:
www.mdhg.nl/overige-publicaties/
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“Ga daar
 maar heen.”

Het verhaal van André

In november 2017 kwam ik vrij. Ik stond met lege handen 
op de parkeerplaats van de penitentiaire inrichting in 
Vught. Ik had er een dubbel gevoel bij. Enerzijds was ik 
blij om weer vrij te zijn. Anderzijds voelde ik mij “vertieft”, 
omdat ik nog steeds geen middelen had om iets op te 
kunnen bouwen.

Gelukkig kon ik bij mijn neef slapen. Na één week ben 
ik vertrokken omdat ik bang was om in Brabant terug 
te vallen in drugs en criminaliteit. Ik besloot de eerste 
de beste trein te pakken, maar was zo moe dat ik mij 
besefte dat ik hoogstwaarschijnlijk in slaap zou vallen. 
Waar ik wakker zou worden, wilde ik een nieuw leven 
beginnen.

Ik werd wakker in Amsterdam. Op dat moment dacht 
ik dat het hier niets zou worden, maar toch besloot ik 
te blijven. Ik sliep voornamelijk op het Centraal Station, 
want ik wist niet waar ik anders naar toe kon gaan. Maar 
slapen op CS leverde mij alleen maar boetes op. 

Een inkomen had ik niet en ik schaamde mij te veel om 
te bedelen. Ik stal onder andere kleding op bestelling, 
om mijzelf te kunnen onderhouden. Ik was mij bewust 

Door: Lennard Bekendam

André kwam ruim tweeëneenhalf jaar geleden naar 
Amsterdam. Hij was dakloos, kreeg werk en een 
woning en werd toen weer dakloos en werkeloos. 
Volgens Amsterdam heeft hij geen binding met 
Amsterdam en moet hij terug moet naar Hoeksche 
Waard. Daar zeggen ze dat hij voor hulp in Amsterdam 
moet aankloppen.

van het risico dat ik liep en wilde een andere manier vin-
den om geld te verdienen.

Na een half jaar leerde ik iemand van de straat kennen 
die mij vroeg wat ik de hele dag deed. Dat was gewoon 
een beetje door de stad lopen. Hij vertelde me over in-
loophuis De Princehof, daar zou ik een bakkie kunnen 
doen. Daar is het balletje van de Amsterdamse hulpver-
lening voor mij begonnen te rollen.

Mijn eerste bezoeken aan de Princehof vond ik wel fijn. 
Om 10 uur ging de Princehof open en ik kon douchen, 
opfrissen, kleding ruilen en een praatje met mensen ma-
ken. Ook kon ik me daar gratis volvreten en hoefde ik 
dus niet meer te stelen. 
 
Iemand van de straat vertelde mij over de winteropvang. 
“Ga daar maar heen.” Daarmee is het volgende balle-
tje gaan rollen: het balletje van het kastje naar de muur 
gestuurd worden. Toen ik bij de winteropvang aankwam 
werd ik met een geprint kaartje gelijk weer op pad ge-
stuurd richting de Jan van Galenstraat. Daar moest ik mij 
eerst melden. Met die kaart heb ik toen uren rondgelo-
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pen. Aan het eind van de dag had ik nog niets bereikt, 
anders dan kapotte voeten van het lopen en kapotte 
handen van het dragen van mijn boodschappentassen.
Eenmaal bij de Jan van Galenstraat hoorde ik voor het 
eerst dat je “binding met de stad” moest hebben. Maar 
ik kreeg de boodschap mij geen zorgen te maken: we 
gaan je helpen en je mag voorlopig blijven. Hier heb ik 
toen een uitkering kunnen aanvragen en heb ik toegang 
gekregen tot de winteropvang.

Ondertussen had de stad Amsterdam mijn hart al ver-
overd. Het is een mooie stad, gezellig. Via de hulpver-
lening raakte ik weer aan een kamer en werk bij de 
Amsterdamse stadsreiniging. Ik vond het wel leuk om 
te werken. Mensen keken anders naar mij wanneer ik 
werkte. Ik vond het ook leuk om dingen op straat te 
vinden. Enkele van mijn collega’s waren tevens dealer. 
Soms zat ik met drie dealers op de wagen. “Zo André, 
ik heb nu uitgekookt, test maar eens even of deze goed 
is.” Ze gaven het me op krediet. Toen zat ik nog niet in fi-
nancieel budgetbeheer bij FIBU, tegen het advies in van 
mijn maatschappelijk werk. Achteraf gezien had ik FIBU 
gewoon moeten doen. Als ik mijn salaris kreeg, hield ik 
na het afbetalen bijna niets over. Je gaat gewoon weer 
op je bek de volgende keer. Terwijl je toch denkt dat je 

het de volgende maand even anders doet. Dat is het 
lastige als je een verslavingsprobleem hebt, dan ga je 
toch. De inhalatie is niet erg, maar als je uitblaast heb 
je ellende.
Mijn pa kwam te overlijden. Hierna ben ik mijn kamer 
kwijtgeraakt. Ik kon het niet meer betalen.  Zonder geld 
geen drugs, dus ik begon ziek te worden. Ik meldde mij 
ziek bij de stadsreiniging en probeerde in een inloophuis 
beter te worden. Dan zit je daar te snotteren en te doen, 
ik ben er alleen nog maar zieker van geworden. Ik kon 
niet tijdig beter worden en ben mijn baan kwijtgeraakt.

Het is inmiddels meer dan tweeënhalf jaar na aankomst 
in Amsterdam en voor mijn gevoel ben ik nog geen 
steek verder. Sinds een half jaar slaap ik zeven dagen 
per week op straat en heel af en toe bij iemand op de 
bank. Wanneer ik iets aan mijn gebruik wil doen kan ik 
niet opgenomen worden omdat ik dakloos ben. Wan-
neer ik binnen wil slapen, mag ik de opvang niet in om-
dat ik geen regiobinding heb. Wanneer ik terug wil keren 
naar de gemeente waar ik vandaan kom, zeggen ze dat 
ik meer kans van slagen heb in Amsterdam. Wat moet ik 
dan? Je bent een vrij mens, maar je hebt niks.
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Herman Matser

(oud medewerker Adviesburo Drugs)

IN MEMORIAM

Youssef Kahsai

Pam Nijmeijer Hendrik Kuiper
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Corona, corona, corona
Wat hebben wij misdaan

Corona, corona, corona
Waarom heb je dit gedaan

De hele wereld staat op z’n kop
Iedereen met z’n hoofd in een strop

Corona, corona, corona
Heb jij dan geen hart

Corona, corona, corona
Of is die helemaal zwart

De hele wereld staat op z’n kop
Corona sodemieter op!

Peter van der G.

 
Met MAP-NL Digest blijft u via ongeveer drie tot vijf mailtjes per week op de hoogte van actuele 
berichten over drugs en drugsbeleid. U kunt zich gratis opgeven via een mail naar:
dennis@mdhg.nl

MAP-NL Digest Blijf op de juiste hoogte!

IBRAHIM HEEFT MEER KANS OM VOOR DRUGS VEROORDEELD TE
WORDEN DAN PIETER Beklaagden met een islamitische naam hebben meer kans om veroordeeld te 

worden voor drugs dan daders met een Vlaamse naam. Dat blijkt uit een onderzoek 
van een econoom aan de UHasselt. (…) “Mensen met een islamitisch klinkende naam hebben 4 a 5 procentpunten meer 
kans om veroordeeld te worden in drugszaken. Als je weet dat 12 procent in dergelijke zaken vrijgesproken wordt, betekent 
het dat je met een islamitische naam een derde meer kans hebt om veroordeeld te worden.” 
Metrotime, 27-12-2019

JOHAN VAN LAARHOVEN KOMT NIET 
VERVROEGD VRIJ De 59-jarige Johan van Laarhoven 

moet het resterende deel van zijn naar 
Nederlandse maatstaven omgezette 

gevangenisstraf gewoon uitzitten. Het gerechtshof in Den Haag wees 
gisteren het verzoek om de Tilburger eerder in vrijheid te stellen, 
van de hand. Dat betekent dat Van Laarhoven op zijn vroegst op 
28 augustus 2021 vrij man wordt. De oprichter van coffeeshopketen 
The Grass Company werd op 16 januari van dit jaar na 5,5 jaar 
gevangenschap in Thailand overgebracht naar de gevangenis in Vught.
Brabants Dagblad, 9 juni 2020

De opiatencrisis in de 
Verenigde Staten heeft naast 

honderdduizenden slachtoffers ook enorme 
economische schade veroorzaakt, blijkt uit 
een rapport van de Society of Actuaries 
(SOA). De totale kosten van de opiatencrisis 
bedroegen tussen 2015 en 2018 liefst 631 
miljard dollar (565 miljard euro). (…) In het 
rapport worden er ook voorspellingen 

gedaan over de kosten van de opiatencrisis voor dit jaar. Daarbij kwam de 
gemiddelde schatting uit op een schadebedrag van 188 miljard dollar.
Het laatste nieuws, 19-10-2019

‘KOSTEN OPIATENCRISIS 
MEER DAN 550 MILJARD 
EURO’
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Steun de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG en ontvang Spuit 11 
Stort uw bijdrage op ING nr.  NL22 INGB 0004 8625 25 t.n.v. MDHG Amsterdam  

o.v.v. Spuit 11 en uw adres.
www.facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg

DE CRIMINELE BURGERINFILTRANT IS TERUG
Dit voorjaar werd voor het eerst sinds de IRT-affaire bekend dat 
justitie bijna twee jaar lang een mol ‘runde’ in een crimineel 
netwerk dat vanuit Friesland drugs zou smokkelen naar onder 
meer Finland en Australië. (…) Bijna twee jaar heeft deze 
‘mol’ onder regie van de politie en het Openbaar Ministerie 
in drugs gehandeld en geld witgewassen. (…) ‘Dit is een 
crimineel die onder het toeziend oog van justitie criminele 
feiten pleegde.’
De Volkskrant, 12-6-2020

MILJOENEN NAMAAKSIGARETTEN WAREN 
VERNIETIGD. OF TOCH OP PAPIER?
Eigenlijk moest het afvalverwerkingsbedrijf Vandewiele 
Recycling in Wervik voor de douane een ding doen: onderschepte 
namaaksigaretten verhakselen. Taak van diezelfde douane: 
toekijken tot de allerlaatste peuk onbruikbaar was. Dat gebeurde 
- of toch op papier. Want plots werd de ‘versnipperbaas’ 
tegengehouden in een vrachtwagen met 2,5 miljoen sigaretten 
die zogezegd al vernietigd waren. (…) Gunther V. - want hij 
bedient de machines om de sigaretten te vernietigen altijd 
persoonlijk - heeft tijdens het verhakselen hele palletten met 
sigaretten op de bodem geplaatst en die nadien bedekt met 
verhakselde sigaretten. In principe zou dat niet eens mogen 
kunnen gebeuren, want minstens een douanier moet het 
vernietigen altijd bijwonen. Alleen: dat vermalen zorgt voor 
zodanig veel stof dat geen mens het een minuut uithoudt in 
de loods. Behalve Gunther V., die door de glazen stuurhut van 
z’n machine is beschermd. Wat de douaniers intussen deden? 
In een bureautje koffie drinken, broodjes eten en wat kletsen.
Het Laatste Nieuws (België), 9-2-2020

MAROKKO: AGENT INLICHTINGENDIENST 
OPGEPAKT VOOR COCAINESMOKKEL

Vier verdachten, waaronder een agent van de Marok-
kaanse inlichtingendienst DGST, werden enkele dagen 

geleden gearresteerd voor hun vermeende betrokkenheid 
bij de smokkel van cocaïne en psychotropen. (…) Volgens 

een verklaring van de nationale veiligheidsdienst DGSN werd 
de drug dankzij de samenwerking van de agent van de DGST 

gesmokkeld. De ambtenaar lekte tegen betaling vertrouwelijke 
informatie om van de smokkeloperaties een succes te maken.

Bladna, 19-5-2020

ARCHITECT VAN MEXICO’S OORLOG TEGEN DRUGS OPGEPAKT
Genaro Garcia Luna, ooit het gezicht van Mexico’s oorlog tegen de drugskartels, is door de mand gevallen. Na jaren van be-
schuldigingen, is de oud-politiebaas gearresteerd in de VS omdat hij zou hebben samengewerkt met een van de kartels. (…) 
Hij leidde vijf jaar lang de Mexicaanse FBI. Als Veiligheidsminister was hij tussen 2006 en 2012 de architect van de harde, 
deels militaire campagne tegen de drugsbazen. (…) In ruil voor miljoenen dollars, kreeg het Sinaloa-kartel gevoelige infor-
matie over politieonderzoeken en concurrerende drugsbendes doorgespeeld. Bovendien werd de drugsdoorvoer van het 
kartel, geleid door de beruchte drugsbaas Joaquin “El Chapo” Guzman, vrijwel ongemoeid gelaten. 
De Volkskrant, 11-12-2019

AGENTEN DIE DRUGS VERSTOPTEN BIJ 
RUSSISCHE JOURNALIST KOMEN ZELF 

VOOR DE RECHTER
De Russische justitie heeft vijf agenten uit Moskou 

aangeklaagd die onderzoeksjournalist Ivan Goloenov erin 
probeerden te luizen door drugs bij hem te verstoppen. De 
arrestatie van de journalist veroorzaakte vorig jaar zoveel 

ophef dat de autoriteiten hem uiteindelijk lieten gaan. (…) 
Vermoedelijk werd Goloenov opgepakt wegens zijn onder-

zoeken naar corruptie bij de overheid. (…) Het komt volgens 
de Russische media wel vaker voor dat de autoriteiten lastige 

figuren drugsdelicten proberen aan te smeren. Zo zat het 
hoofd van de mensenrechtenorganisatie Memorial in Tsjets-

jenië drie jaar vast na zeer twijfelachtige beschuldigingen dat 
er drugs in zijn auto waren gevonden. Maar meestal gaat het 
om gevallen waarbij de politie arrestanten of hun familie geld 

probeert af te persen. 
De Volkskrant, 30-1-2020


