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Het "Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking – BINAD” kijkt terug
op 6 jaar Duits-Nederlandse samenwerking op drugsgebied. De 20 num-
mers van het BINAD-INFO vormen een gedeelte van deze activiteiten.
Verder zijn er nog enkele speciale uitgaven en natuurlijk ook een reeks van
kleinere en grotere activiteiten en de resultaten die daaruit voortkwamen. 

Tot dusver werden de jaarverslagen van de activiteiten alleen opgesteld voor
onze geldgevers. Dat zal in de toekomst gaan veranderen: het werk van het
Bureau moet transparanter worden voor de "klant”. Met de publicatie die
voor u ligt presenteren wij een samenvatting van het jaarverslag van 2000.
Voorts de resultaten van een enquête over het BINAD-INFO en het werk van
BINAD. Wij vermoeden dat vooral de regelmatige lezers van het INFO geïn-
teresseerd zijn in dit verslag. 

Het voornemen bestond om deze speciale uitgave als bijlage te publiceren
bij het INFO 21, dat eind juni verstuurd had moeten worden – dit kwam over-
een met het ritme van verschijnen dat tot dusver werd gehandhaafd. De
grote hoeveelheid werk in het eerste halfjaar van 2001 liet echter geen ruim-
te voor het toch wel intensieve redactionele werk voor deze komende uit-
gave. De capaciteiten voor de voorkomende werkzaamheden en de vele
activiteiten zijn beperkt en begrenzen daarom soms ook de grensoverschrij-
dende samenwerking: de mogelijkheden zijn met twee volle formatieplaats-
en in Münster (samen 63,5 uur per week, ondersteund door een afgestu-
deerd maatschappelijk werkster die bezig is met een stagejaar) en een for-
matieplaats (30 uur per week) in Enschede vrij beperkt.

Dit is de reden dat deze speciale uitgave onafhankelijk van het INFO 21 ver-
schijnt. Het INFO 21 zal in oktober verschijnen.

Bij deze willen wij vooral de 228 lezers bedanken die de moeite hebben
genomen om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Ze hebben ertoe
bijgedragen dat er nu een duidelijk en ook gedifferentieerd beeld van het nut
en de kwaliteit van het INFO bestaat.

Over het geheel gezien wordt het INFO goed gewaardeerd, ook daarvoor
onze hartelijke dank. Wel zal het resultaat van de enquête de vormgeving
van het INFO gaan beïnvloeden, dat alvast als voorschot.

N.B. ons adres is gewijzigd, het nieuwe adres van BINAD in Münster vindt u
in de colofon.

Rüdiger Klebeck Mechthild Neuer Hans van Ommen

Voorwoord
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BINAD – bureau voor grensoverschrijdende samenwerking, in Münster
ondergebracht bij het Landschaftsverband Westfalen-Lippe en in Enschede
bij TACTUS, instelling voor verslavingszorg.

Doelstellingen:
Twee medewerkers bij het Landschaftsverband en één bij Tactus zijn ver-
antwoordelijk voor het uitvoeren van de doelstellingen van BINAD
● Bevorderen van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling alsmede

samenwerking en netwerkontwikkeling
● Advisering bij grensoverschrijdende vragen 
● Grensoverschrijdende projectontwikkeling

Doelgroepen:
● Instellingen voor verslavingszorg
● lagere overheden (gemeenten, regio’s provincies)
● politie en justitie
● de desbetreffende ministeries in beide landen

In welke regio’s is  BINAD werkzaam?
Primair in de Duits-Nederlands-Belgische grensregio’s. Er zijn echter ook
kontakten met andere Europese landen en regio’s.

■ Activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling en
publicaties

● Het Duits-Nederlandse vaktijdschrift met de themanummers
“Drugsbeleid” (nr. 17), “Drugs en verkeer” (nr. 18), “Verslavings-
preventie I (nr. 19).
Er werden voorbereidingen getroffen voor de speciale uitgave
“Have a look on the other side – projecten in de verslavingspreventie,
voorbeelden uit vijf landen”. 
Tenslotte was er de derde druk van “Entzugsprozess – eine
Spirale nach oben” (een Duitse vertaling van een Nederlandse
handleiding bij het zelfstandig afkicken van verslavende stoffen)

BINAD Speciale uitgave
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■ Activiteiten op het gebied van samenwerking en netwerk-
ontwikkeling

● Initiëren van een werkgroep van Duitse instellingen voor verslavings-
zorg in de grensregio als equivalent voor de reeds bestaande
Nederlandse werkgroep.

● Het oprichten van een adviesgroep voor BINAD bestaande uit 5
Nederlandse en 5 Duitse vertegenwoordigers uit de sectoren versla-
vingszorg, verslavingsonderzoek en beleid.

● Advisering en ondersteuning van het “Bureau voor verslavings-
preventie en –informatie Eems-Dollard” (FSI – EDR) bij de
organisatie van van een conferentie met als thema
“Verslavingspreventie zonder grenzen”, alsmede het zeker stellen van
de samenwerking na het (voorlopig) einde van het project FSI.

● Het organiseren van een uitwisseling van gegevens tussen vakmen-
sen op het gebied van gedwongen behandeling in de regio’s
Westfalen-Lippe en Twente-Gelderland. (Wordt nog vervolgd)

● Versterken van de samenwerking de “Landelijke Steunfunctie
Preventie (LSP)”, ondergebracht bij het Trimbos-Instituut te Utrecht.
Ter gelegenheid van een zgn. LSP-tafel werd aan Nederlandse vak-
mensen het Duitse project “Märchenmobil” voorgesteld, een project op
het gebied van de primaire preventie. Als gevolg daarvan wordt waar-
schijnlijk binnenkort in Nederland het concept uitgeprobeerd.

● Het overnemen van de coördinatie van de werkgroep “nieuwe
drugs” in het kader van het Europese project “ACCOMPANY” (net-
werkontwikkeling ter verzorging van van mobiele drugsverslaafden in
Europa; verantwoordelijke instantie DHV/AMOC, Amsterdam). BINAD
is als adviseur aan ACCONMPANY verbonden.

■ Activiteiten op het gebied van projectontwikkeling

● In de Euregio Rijn-Waal werd een preventieproject ontwikkeld en
voorbereid voor een aanvraag in het kader van Interreg III in samen-
werking met de Nederlandse en Duitse partners in de verslavingszorg
in die regio. Onderwerp is verkeersveiligheid in samenhang met het
uitgaansgedrag van jongeren en jong volwassenen in combinatie met
het gebruik van alcohol en illegale drugs.

Het jaar 2000
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● Het Diözesan-Caritasverband Osnabrück e.V., de Kreuzbund
Osnabrück, Tactus en BINAD ontwikkelden een plan voor een geza-
menlijk Interreg III project: het overdragen van het zelfhulpmodel van
de Kreuzbund naar Nederland en het invoeren van groepswerk met
gemengde groepen (alcohol, drugs, medicijnen etc.) naar Duitsland.

■ Enquête onder BINAD klanten
Er is een enquête gehouden onder klanten van BINAD middels een vra-
genlijst. Er werden 700 vragenlijsten verstuurd, 443 Duitse adressanten
en 257 Nederlandse. Devolgende clusters van vragen werden gesteld:
● Hoe groot is tevredenheid over het product  BINAD-Info?
● Dekt de inhoud van BINAD-Info de behoefte van de lezers?
● Welke behoeftes zijn er nog ten aanzien grensoverschrijdende

samenwerking?

De respons van 32,6% was bevredigend (228 vragenlijsten: 79,4%
Duitse en 20,6% Nederlandse.

Enkele uitkomsten van de enquête:
● BINAD-Info wordt als een zeer informatieve publicatie aangemerkt

(62,9%)
● 45,1% van de beantwoorders lezen iedere uitgave
● 75,4% gaven BINAD-Info een bovengemiddelde waardering (11,6%

een 9 en 63,8% een 8)

Duidelijk is geworden dat het werk van het bureau voor grensoverschrij-
dende samenwerking een grote waardering krijgt, die in de eerste plaats
wordt gemeten aan de stroom van informatie en de kwaliteit van de
publicaties.

■ Advisering bij grensoverschrijdende vragen
Het betreft hier vragen die veelal met dagelijkse praktijk te maken (mee-
stal van instellingen voor verslavingszorg evenals adviesvragen t.a.v. pro-
jecten zoals bijvoorbeeld van de Fachstelle für Suchtprophylaxe van de
stad Duisburg over mogelijke samenwerking met een Nederlandse part-
ner of van de Suchtberatung Emmerich op het gebied van “vrouwen en
verslaving” en “verslaafde vrouwen met kinderen”).

■ Lezingen, workshops
BINAD-medewerkers hielden diverse lezingen, organiseerden works-
hops en presenteerden het werk van BINAD middels info-stands op
congressen en symposia. De thema’s waren op het gebied van versla-
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vingspreventie, synthetische drugs, drugsbeleid en drugspolitiek in Neder-
land en Nordrhein-Westfalen en grensoverschrijdende samenwerking.

■ Deelname aan werkgroepen
BINAD is lid van de raad van toezicht van de AG Drogenarbeit und
Drogenpolitiek in NRW e.V., lid van de werkgroep Gezondheidszorg van
de Euregio en lid van de klankbordgroep van het ministerie van VWS.

■ Vooruitblik
De interesse voor grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uit-
wisseling neemt nog steeds toe ondanks dat de voorwaarden hiervoor
niet direct verbeterd zijn (b.v. reorganisaties en fusies bij de samenwer-
kingspartners in de verslavingszorg in Nederland, wisseling van aan-
spreekpartners, slinkende financiële middelen).

■ Financiering 
Onze dank gaat uit diegenen die het werk van BINAD mogelijk maakten,
de verantwoordelijke instanties, het Landschaftsverband Westfalen-
Lippe en Tactus, instelling voor verslavingszorg, maar vooral ook naar
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te den Haag en het
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit van deelstaat
Nordrhein-Westfalen, die voor de financiering zorgden.

■ Verdere informatie
Verdere informatie vindt U op internet ( www.tactus.nl en
www.binad.de) en van de medewerkers:

In Enschede: Hans van Ommen
Korte Hengelosestraat 24 (bezoekadres)
Posbus 417
7500 AK Enschede (postadres)
Tel.  053-4331414
Fax. 053-4343287
e-mail:  h.vanommen.binad@tactus.nl

in Münster:     Rüdiger Klebeck: Tel. 0049-251-591-3268
Mechthild Neuer: Tel. 0049-251-591-3154
Andreas Rollert (bestellen van materiaal) 
Tel. 0049-251-591-5509
Warendorfer Straße 25 - 27
48133 Münster
Fax. 0049-251-591-5499
e-mail: binad@lwl.org

Het jaar 2000
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De uit 5 bladzijden bestaande vragenlijst werd eind december 2000 verstu-
urd als bijlage bij INFO 19. De enquête werd verstuurd aan 700 adressen:
443 (63,3%) in D en 257 (36,7%) in NL.

Na het verstrijken van de uiterste datum waren 228 lijsten weer terugont-
vangen (32,6%)

■ De vraagstelling was:
● beoordeling van BINAD-INFO
● beoordeling van andere BINAD-activiteiten
● belang van de grensoverschrijdende samenwerking
● informatie over de persoon die de vragenlijst invult

■ Het doel was:
● informatie te verkrijgen over een eventuele verdere ontwikkeling van

het INFO
● de verschillende onderdelen van het werk van BINAD tegen elkaar af

te wegen en zo nodig opnieuw klantgericht samen te stellen.

I.  Interpretatie van de resultaten

■ Het percentage terug gestuurde reacties (32,6%) moet worden gezien
als een goed resultaat, vooral ook omdat de vragenlijst met 5 bladzijden
nogal omvangrijk was. 

■ De inhoudelijke waardering van het INFO was zeer positief wat betreft de
informatieverstrekking: zeer positieve waardering in beide landen met
63,2 % (slechts een minimale afwijking), positief 30,7 %, kritisch slechts
3,9 %; er was geen negatieve beoordeling. Wat betreft de beoordeling
van het nut voor de praktijk wijken de beoordelingen in D en NL wel af:
zeer positief in D 35,9 %, in NL 40,4 %, positief in D 44,2 %, in NL 27,7 %,
kritisch 11,6 % en 25,5 % en negatief in D 4 % en 0 % in NL. Hiermee
wordt een duidelijke waardering voor het product uitgesproken.

■ De totale indruk van het INFO wordt als volgt beoordeeld: „Zeer goed“
in D met 8,3 %, in NL met 25,5 %; „goed“ in D 66,9 %, NL 51,1 %, „ruim

BINAD Speciale uitgave
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voldoende“ 14,4 en 14,9 %; slechts resp. 2,2 en 4,3 % geeft de beoor-
deling „voldoende“, terwijl er geen „onvoldoende“ beoordeling was (res-
pectievelijk 8,2 % en 4,2 % hebben de vraag niet beantwoord). Hiermee
krijgt het BINAD-INFO in beide landen met meer dan 75 % een zeer
goede tot goede waardering.

■ In de rubriek „algemene opmerkingen“ wordt over het algemeen ook
positief gereageerd. Van de in totaal 136 opmerkingen zijn er 80 zeer
positief, 46 positief en slechts 10 negatief.

■ Opvallend is de geringere respons uit Nederland: van de 228 ingevulde
enquêtes kwam 79,4 % uit Duitsland en 20,6 % uit Nederland. Dit heeft
mogelijk te maken met het hier en daar kritischer beoordelen van
Nederlandse kant (zie hiervoor de algemene opmerkingen, deel II).

■ Het INFO sluit kennelijk met de gekozen thema’s goed aan bij de belang-
stelling, de werkomstandigheden en de behoeften van de ondervraagde
personen. De keuze van de thema’s en de bijdragen wordt als nuttig en
ondersteunend ervaren. 
Het INFO heeft zodoende een belangrijke functie bij het doorgeven van
informatie en bij de opinievorming. Dit is soms echter ook de reden dat
het INFO vaak niet wordt doorgegeven aan andere personen, maar in
het bezit blijft van de ontvanger, zelfs wanneer het wel zinvol geweest
zou zijn wanneer hij doorgegeven zou worden aan de collega’s. Een
mogelijkheid om dit te ondervangen zou zijn om het INFO wat breder te
verspreiden.

■ Degenen die het INFO ontvangen, hebben meestal belangstelling voor
de geboden informatie, maar hebben minder belangstelling voor een
directe samenwerking en voor de rol die BINAD daarbij speelt of zou
kunnen spelen. Hoewel dit zo is blijft ook in de toekomst het op gang
brengen en het bevorderen van samenwerking een belangrijke taak van
BINAD. 

■ Bij de verdeling naar sectoren waar men werkzaam is is het opvallend
dat het percentage personen dat bij de overheid werkzaam is in
Nederland duidelijk hoger ligt als in Duitsland: 23,4% in NL ten opzichte
van 4,4% in D. Ook bij de vraag naar de functie die men bekleedt in de
desbetreffende sector is er een groot verschil te zien. De mogelijke ant-
woorden luidden hier: “Leiding/Management”, “Medewerker” en “ande-
re functie”. “Andere functie” werd  in Nederland door 25,5% van de
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ondervraagde personen genoemd, terwijl dat in Duitsland maar 11%
bedroeg. Een ander resultaat liet eveneens zeer grote verschillen zien: bij
thema’s die samenhangen met grensoverschrijdende contacten kruisten
veel meer Nederlanders het niet-specifieke antwoord “overig” (23,3%)
aan, terwijl dit maar door 6,6% van de Duitse ondervraagden werd aan-
gegeven.   Wel is het zo dat de antwoorden die hier mogelijk waren
vooral betrekking hadden op instellingen van de drugshulpverlening.
Er kan van worden uitgegaan dat deze drie resultaten als volgt met
elkaar samenhangen. In tegenstelling tot de situatie in Duitsland zijn er
bij veel Nederlandse gemeenten personen werkzaam die inhoudelijk te
maken hebben met het thema verslaving, echter niet zo precies aan de
hand van de mogelijke antwoorden kunnen aangeven welke functie, the-
ma’s en grensoverschrijdende contacten daarbij horen.

■ De lay-out van het INFO is zeker toe aan verbetering. Deze veranderingen
in de lay-out moeten bijdragen aan een betere opdeling en leesbaarheid en
moeten de attractiviteit van de teksten verhogen. De meeste opmerkingen
hierover waren afkomstig uit Nederland, waar kennelijk de wens naar een
aantrekkelijke vormgeving nog groter is dan in Duitsland.

■ Gezien de reacties uit Nederland kan worden vastgesteld dat er behoef-
te is aan verbeteringen qua inhoud en de kwaliteit van de vertalingen.

■ Het INFO heeft een hoge graad van acceptatie. Deze publicatie wordt dui-
delijk waargenomen als een product van het werk van BINAD en wordt
door de meeste personen gezien als een van de belangrijkste opgaven van
BINAD.

BINAD Speciale uitgave
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II.  Uitkomsten van de enquête

Aantal reacties: D 181 vragenlijsten NL 47 vragenlijsten
(79,4 %) (20,6 %)

% reacties t.o.v. het aantal D 41 % NL 18 %
verstuurde vragenlijsten:

Dit is een goede basis voor een inschatting van het INFO en het andere aan-
bod van de organisatie, hoewel het percentage reacties uit Nederland wel
duidelijk lager ligt.

1.  Beoordeling m.b.t het BINAD-INFO
Lezersgedrag

regelmatig lezen: D  45,9 %   NL  42,6 %

lezen afhankelijk van het thema: D  40,3 % NL  44,7 %

onregelmatig lezen: D  12,2 % NL    8,5 %

puntsgewijs/gedeeltelijk lezen: D  56,4 % NL  61,7 %

uitvoerig lezen: D  35,9 %               NL  29,8 %

geheel lezen: D    7,7 %            NL    6,4 %

Inhoudelijke beoordeling 
informatieve waarde / themakeuze 

Grote overeenkomsten tussen de beoordeling van de thema’s, aspecten en
posities in D en NL (marginale afwijkingen die niet relevant zijn):

zeer positief: 63,2 %

iets minder positief: 30,7 %

kritisch:                             3,9 %

geen opgave: 2,2 %

De BINAD-enquête
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Nut voor de praktijk 

zeer positief: D  35,9 % NL  40,4 %

iets minder positief: D  44,2 % NL  27,7 %

kritisch: D  11,6 % NL  25,5 %

negatief: D    4,0 % NL    —

80% van de in D ondervraagde personen gaven dus een positief of matig
positief oordeel, in  NL was dat slechts 68%.

Hoofdthema’s

●  algemene beoordeling:       

zeer positief/iets minder positief: D  94,5 % NL  85,1 %

kritisch: D    4,4 % NL  12,8 %

●  Beoordeling in verband met het praktische nut:

positief/matig positief: D  79,6 % NL  76,6 %

kritisch: D  13,3 % NL  17,0 %

Artikelen buiten het hoofdthema

●  algemene beoordeling:

positief: D  79,0 % NL  70,3 %

kritisch: D  14,9 % NL  21,3 %

●  Omvang en reeks van onderwerpen:

zeer positief/iets minder positief: D  69,0 % NL  84,8 %

kritisch/negatief: D  19,3 % NL  10,9 %

Rubrieken “... en verder?” en ”Literatuur”

●  „... en verder?“:

zeer positief: D  43,1 % NL  19,1 %

iets minder positief: D  40,3 % NL  59,6 %

kritisch (totaal): 10,5 %

BINAD Speciale uitgave
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●  „Literatuur“

zeer positief: D  39,8 % NL  21,3 %

iets minder positief: D  39,2 % NL  53,2 %

kritisch/negatief (totaal):                                14,9 %

Omvang van de artikelen 

zeer positief/iets minder positief:   D  84,5 NL  74,5 %

kritisch: D    9,9 % NL  19, 1 %

Omvang van de uitgaven van BINAD-INFO

zeer positief: D  54,7 % NL  51,1 %

iets minder positief: D  24,3 % NL  21,3 %

negatief:                                 D    3,9 %        NL  10,6 %

BINAD-INFO op het internet? 

belangrijk: D  57,5 % NL  55,3 %

niet belangrijk: D  22,7 %      NL  25,5 %

(19,8 % in D en 19,2 % in NL hadden bij deze vraag niets aangekruist)

Beoordeling van de totale  indruk

cijfer één (zeer goed): D    8,3 % NL  25,5 %

cijfer twee (goed): D  66,9 % NL  51,1 %

cijfer drie (ruim voldoende): D  14,4 % NL  14,9 %

cijfer vier (voldoende): D    2,2 % NL    4,3 %

cijfer vijf (onvoldoende): D       —                 NL     —

geen opgave: D    8,2 %            NL    4,2 %

De BINAD-enquête
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2.  Resultaten m.b.t. de lezer

Uit welke sectoren zijn de lezers afkomstig?

drughulpverlening: D  58,6 % NL  38,3 %

overheid: D    4,4 %             NL  23,4 %

reclassering: D    7,7 %            NL    4,3 %

politie: D    6,1 %  NL    8,5 %

justitie: D    7,2 %            NL    4,3 %

jeugdhulpverlening: D    2,8 %            NL     —

Functie in de desbetreffende sector

leidinggevend/management: D  40,9 % NL  36,2 %

medewerker: D  45,3 % NL  34,0 %

andere functie: D  11,0 % NL  25,5 %

Gebruik van BINAD- INFO

voor de eigen informatie: D  89,5 %           NL  78,7 %

doorgeven aan collega’s/
medewerkers D    8,3 % NL  12,8 %

doorgeven aan samenwerkings-
partners D     —    NL    2,1 %

Bestaande grensoverschrijdende contacten 

structurele contacten: D    6,6 %     NL  25,5 %

maximaal 10 contacten/jaar: D  18,2 %               NL  25,5 %

geen of zelden
(maximaal 2/jaar): D en NL 66,7 %

BINAD Speciale uitgave
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Inhoud van deze contacten 

verslavingspreventie: D en NL 23,2 %

ambulante behandeling/begeleiding: D    9,4 %     NL    6,4 %

klinische behandeling: D    3,3 % NL     - -

nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van verslavingszorg/
preventie : D    8,8 %      NL    8,5 %

samenwerking tussen 
verslavingszorg en politie/justitie: D    5,0 %      NL    8,5 %

drugsbeleid: D    5,5 %            NL    4,3 %

anders: D    6,6 %              NL  23,4 %

Interesse voor het beginnen van grensoverschrijdende samen-
werking op het gebied van:

preventie: D  31,5 %           NL  10,6 %

nieuwe ontwikkelingen 
in de verslavingszorg: D  11,0 %              NL  17,0 %

samenwerking verslavingszorg 
en politie/justitie: D    5,0 %              NL  12,8 %

Bestaat er behoefte aan ondersteuning bij het leggen van
contacten?

ondersteuning: D  13,3 %       NL    6,4 %

advisering: D    5,0 % NL    8,5 %

bemiddeling: D    6,1 %             NL      —

informatie: D  41,1 %               NL  42,6 %

Alleen informatie, of ook samenwerking gewenst?

informatie maar geen 
samenwerking: D  50,8 %       NL  55,3 %

informatie en samenwerking: D  37,0 %           NL  34,0 %

De BINAD-enquête
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Belangstelling voor informatie uit andere landen

wederzijdse belangstelling: D  72,2 %        NL 72,3 %

Voorts: in totaal 144 x andere Europese landen, vooral Midden-Europa
(inclusief Groot-Brittannië) met in totaal 70 vermeldingen, Zuid-Europa (33
vermeldingen), Oost-Europa (27 vermeldingen) en Scandinavië (14 vermel-
dingen). De grootste belangstelling ging uit naar Groot-Brittannië,
Zwitserland en Italië.

Welke BINAD-activiteiten zijn gewenst?

BINAD-INFO: D  69,4 %      NL  80,9 %

Workshops, conferenties etc.: D    8,9 %            NL  10,0 %

3. Algemene opmerkingen

Bij de rubriek „algemene opmerkingen“ kwam het beeld duidelijk overeen
met de gegeven beoordeling bij de andere vragen: 80 zeer positief, 46 posi-
tief en slechts 10 negatief.

Het INFO wordt gekarakteriseerd als een „naslagwerk“ en „informatiebro-
chure“ en heeft zo de functie van informatie - en orienteringshulp. Het INFO
biedt “goede en veelzijdige informatie” en “afwisseling en diversiteit in de
thema’s”.

Eveneens positief wordt beoordeeld dat het INFO verschillende meningen
presenteert en de thema’s kritisch benadert en niet dogmaties is.

Bij de tien negatieve opmerkingen werd o.a. het volgende opgemerkt: te
sterk accepterend, deels bagatelliserende of aan de problemen voorbij-
gaande oriëntering met betrekking tot de problemen.
Andere opmerkingen waren er op het vlak van de grafische presentatie en
layout . Het INFO wordt daardoor in de opmaak saai, te nuchter, langdradig
en te omvangrijk. Ook wordt het te Duits gevonden. De kwaliteit van de
Nederlandse vertalingen werd nog door één persoon bekritiseerd.

BINAD Speciale uitgave
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