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Jaarverslag 2017 
  
De stichting Moedige Moeders Nederland werd opgericht op 4 februari 2012, als koepel van 
bestaande Moedige Moeders organisaties.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Ans van Zeeland, voorzitter, Tiny Tol, vice voorzitter, Corrie Dupon, 
secretaris, Flora Mesbah, penningmeester, Alfred Lagerweij, bestuurslid, Loek Bernet, bestuurslid, 
Jacques Groffen, adviseur; per 31.12.2017. Er zijn twee werkgroepen: training en politiek. De 
stichting heeft geen betaalde werknemers. De website wordt onderhouden door Han ten Wolde. 
 
Doelstellingen 
1. Realiseren van een landelijk dekkend netwerk, om de slagvaardigheid van de Moedige Moeder 

organisaties in hun eigen werkgebied¸ met betrekking tot druggebruik door jongeren, te 
vergroten; 

2. Signalen van de gevolgen van druggebruik in gezinnen breder en sneller bij de lokale en 
landelijke politiek brengen; 

3. Een platform creëren waarin naasten van verslaafden elkaar steunen en van elkaars kennis en 
kunde ten aanzien van druggebruik/verslaving, leren; 

4. Organiseren van trainingen om zulks te versterken;  
5. Volgen en beinvloeden van beleidsvoornemens aangaande het coffeeshopbeleid, waaronder de 

proef met staatswiet in het kabinet Rutte III; 
6. Onderdeel zijn van internationale kontakten op het drugs- en coffeeshopbeleid. 
 
Lokale Moedige Moeders 
In 2017 waren de volgende Moedige Moeders afdelingen actief: Alkmaar, Bollenstreek, Bergeijk, 
Bunschoten-Spakenburg, Drimmelen, Edam-Volendam, Goeree-Overflakkee, ’s Gravendeel, 
Hoekse Waard, Houten, Oosterhout, Rucphen, Soest-Baarn, Volendam. 
 
Vergaderingen 
In 2017 vonden vijf bestuursvergaderingen plaats: 20.1, 24.3, 15.9, 17.11, centraal in het land, in 
Vianen. Het bestuur organiseerde drie landelijke vergaderingen: 11.3, 10.6, 7.10., alle in NBC 
Nieuwegein. 

Het bestuur maakte in 2017 aan het nieuwe kabinet onderbouwd duidelijk dat het reguleren van 
drugs, waarvoor in 2018 op proef wordt gestart, wat betreft Moedige Moeders een slecht plan is. 

Signalen uit het bestuur 
a. Moedige Moeders organisaties opereren veelal in kleinere gemeenten. In de grote steden 
ontbreekt het MM-concept tot heden volledig. In de grote steden is met name actief de stichting 
Verslaafd aan Jou, die focust op verwanten van verslaafden. 
b. Moedige Moeder organisaties zijn ook bij de inwoners met een migrantenachtergrond aanwezig, 
omdat de problematiek onder deze groepen minstens zo groot is als bij in Nederland geborenen uit 



ouders die ook in Nederland zijn geboren. Onze moeders van de gemeente Edam/Volendam hebben 
contact met de moeders met een migrantenachtergrond.  
c. Het is Moedige Moeders gebleken dat bij de inburgering van vluchtelingen, het aspect ‘gedogen 
drugs en druggebruik door jongeren’ volledig ontbreekt. Daarmee bestaat het risico dat jonge 
vluchtelingen in Nederland gemakkelijker verslaafd kunnen raken en in de criminaliteit worden 
gezogen. De Nederlandse methodiek van gedogen van drugs is sowieso moeilijk uitlegbaar. 
d. Sinds op 31.1.2014 met het Manifest Joint Regulation een eerste zichtbare aanzet werd geleverd 
om drugs in Nederland te willen reguleren, ons inziens een ander woord voor legaliseren, maken 
we onderbouwd duidelijk dat wij een tegenstander zijn van het reguleren van drugs. 
e. In januari 2017 verscheen het boek ‘De Achterkant van Nederland’, van Pieter Tops en Jan 
Tromp, waarmee het begrip ‘ondermijning’ fors zichtbaar werd gemaakt. De beschreven zaken zijn 
veelal drugs-gerelateerd. Onderzoek naar ondermijning wordt expliciet genoemd in het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte III, regeerperiode 2017-2021. 
f. Druggebruik onder scholieren en studenten tot op universitair niveau is een zorgelijke 
ontwikkeling. 
g. Wietgebruik en roken zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Daarom roken veel jongeren. Het is 
verheugend dat nu veel aandacht wordt bestreed aan he terugdringen van het roken, in de vorm van 
een aangekondigde rechtszaak tegen de tabaksindustrie. 
h. Er is in Europa een sterke lobby voor het reguleren van drugs en in het verlengde daarvan het 
legaliseren van drugs. EURAD [Europe for Action on Drugs] is een van de weinige internationaal 
werkende groepen, die strijden voor op herstelgerichte georiënteerde verslavingsbehandeling en 
tegen legalisatie van drugs. Moedige Moeders Nederland is lid van EURAD en in Nederland actief 
tegen het reguleren van drugs. 
i. Rioolwateronderzoek is een erkende onderzoeksmethode om druggebruik in een stad, regio vast 
te stellen. 
j. Sommige gemeenten stellen zich dermate moeilijk op voor startende Moedige Moeders groepen 
dat deze voortijdig afhaken. 
k. Sommige gemeenten steken anno 2017 kop in het zand aangaande het druggebruik van jongeren 
onder 18 jaar. Idem neigen schoolbesturen nog steeds drugsproblematiek te onderschatten en weg 
te kijken van realiteit; zulks tot verdieping van problematiek. 
l. Sinds enige jaren geleden het aantal klinische voorzieningen van de verslavingszorg zijn 
afgebouwd, de behandelduur is verkort en meer naar ambulante behandeling wordt gestreefd, 
ervaren we dat met name langdurige verslaafden niet meer met succes behandeld kunnen worden. 
Meer-jaarlijkse opnames en terugval zijn resultaat, waardoor stress en burn out ontstaat bij 
personeel van klinieken, idem bij ouders en relaties van betrokken verslaafden; & hoge kosten. 
Wenselijk is hier Kamervragen over te stellen. [dweilen met de kraan open]. 
m. het hierboven al genoemde Pilot onderzoek bij geselecteerde verslavingsklinieken, over 2016 en 
2017, van Zilveren Kruis, zal hier enige openheid over geven. 
n. Maar ook bij opnames in drugvrije safehouses, zijner nog talloze hobbels te nemen om 
langdurige verslaafden in structuur te krijgen, hen te leren met geld om te gaan, hun schulden te 
inventariseren, hen tot inzicht te laten komen dat alleen volledig stoppen met gebruik leidt tot een 
acceptabel resterend leven. Dit is evenzeer in het belang van hun familieleden. Er zijn domweg 
teveel drugs in Nederland. 
 
Signalen en acties uit de plenaire vergaderingen 
1. Veel ouders herkennen drugs en druggebruik bij hun kinderen nog steeds niet. Dus kunnen ze 
sluipende verslaving niet bij hun kinderen herkennen; 
2. Op scholen [voortgezet onderwijs, vmbo, mbo, hbo, universiteiten]- bestaat veelal onvoldoende 
inzicht in het drugsgebruik. Idem van roken en alcoholgebruik. Het imago van de scholen is nog 
steeds belangrijker dan de actie om de drugproblematiek aan te willen pakken; 
3. Nog steeds is onduidelijk wat de kosten van verslavingszorg zijn, evenzo de resultaten van 
herstel na verslavingsbehandeling, van de verschillende behandelvormen. Daarom hechten wij 
grote waarde aan de Pilot van de grootste zorgverzekeraar Achmea Zilveren Kruis hieromtrent, die 
in 2016 en 2017 plaats vindt. 



4. Workshop “Inzicht” door Arina de Groot van !k Fullness, in de eigen rol binnen de Moedige 
Moeders groep. 
5. Voorlichting door Stichting De Stam, een PGB gefinancierde en drugvrije woongemeenschap 
voor ex-verslaafden, uit Den Haag, waar ex-verslaafden na langdurige verslaving kunnen wonen en 
werken aan structuur, aan studie of werk en waarin tijdens de verslaving opgelopen problemen van 
schulden van onder meer Justitie, worden geinventariseerd. Leren omgaan met geld, in 
budgetgroepen. Kontakt met ouders en relaties is een andere poot om tot een beter resultaat te 
komen. 
6. Workshop door Jennifer Wackelin over hoe Human Givens te werk gaat. 
En geeft info over project PTTS info hierover op de website. Hulp bij Trauma.nl 
 
Samenwerkingsverbanden  
Het jaar 2017 kenmerkte zich opnieuw door een aantal externe samenwerkingen en naaste 
contacten. 
- In het Landelijk Platform GGz, MIND, nemen we deel in het halfjaarlijks overleg. 
- Wij volgen het werk van de Stichting TabakNee, van twee bevlogen longartsen, die de 
tabaksindustrie op de huid zitten. In de aangekondigde rechtszaak tegen de tabaksindustrie hebben 
zich prominente instellingen aangemeld. 
- Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, van Ir. Wim van Dalen en zijn team is een  
gewaardeerd contact, aangezien alcohol qua aantallen verslaafden uitstijgt boven drugs. STAP 
lobbyde, met anderen vele jaren om de start-leeftijd voor alcoholgebruik op 18 jaar te brengen. 
Maar ook op dit vlak, inzake preventie en beleid, is nog veel werk te verzetten. 
- Stichting Verslaafd aan Jou is ook een steunpunt voor partners, familie en vrienden van 
verslaafden. 
-de vele groepen van Anonieme Alcoholisten [AA], Cocaine Anonymous [CA], Gambling 
Anonymous [GA] in en buiten Nederland zijn essentieel voor de motivatie van ex-gebruikers.  
- Moedige Moeders Nederland heeft al lang contact met EURAD [Europe for Action on Drugs], 
een Policy Network for Prevention, Treatment and Recovery, in Brussel en haar contactpersonen. 
 
Sponsoren 
-Het Nieuwegein Business Centre, NBC, was opnieuw in 2017 zo vriendelijk om ons te faciliteren. 
-de Rabo Bank in Waterland 1000 euro heeft gesponsord 
-Het Oranjefonds 4000 euro heeft gesponsord. 
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