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Werkverslag BINAD 2004

2004 was voor BINAD - bureau voor grensoverschrijdende samenwerking een jaar van
veranderingen en nieuwe oriëntatie. Dit geldt enerzijds voor het personeel dat teruggeb-
racht werd (nu nog een maatschappelijk werkster met 25 uur/week en een administratie-
ve kracht met 19,25 uur), en anderzijds voor nieuwe inhoudelijke zwaartepunten. 

Naast de oorspronkelijke taken van BINAD - advisering en ondersteuning in de praktijk
m.b.t. thema's op verslavings- en drugsgebied met een Duits-Nederlandse achtergrond,
informatie geven o.a. door werkmateriaal, organisatie van thematische grensoverschrij-
dende uitwisselingen - realiseert BINAD nu ook zelf projecten. 

Een dergelijk project in 2004 was de "Toekomstgerichte workshop" met vertegenwoordi-
gers van verschillende sectoren uit de beide landen. Enkele behoeften die op deze
workshop geformuleerd werden zal BINAD oppakken en stapsgewijs realiseren. 

Een in 2004 gestart project dat in 2005 zal worden afgerond is de tweetalige database
op het internet, die in beknopte vorm informatie over de terreinen verslavingszorg, pre-
ventie en beleid uit de twee landen ter beschikking stelt. 

Zoals sommige mensen al met spijt opmerkten was er ook een inhoudelijk slachtoffer: het
BINAD-INFO. Met de ter beschikking staande middelen is het niet meer mogelijk de tijd-
rovende en bewerkelijke publicatie van dit tweetalige tijdschrift te realiseren. Wij hopen
echter dat de nieuwe activiteiten wat goed kunnen maken. 

Wij verheugen ons dat de grensoverschrijdende samenwerking en ontmoeting over de
grenzen heen steeds weer als verrijking voor de mensen zelf en hun werk wordt gezien
en gewaardeerd. 

Wij wensen u dan ook voor de toekomst alles goede en veel succes in uw werk. 

Mechthild Neuer, Josefine Beiers



Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking - BINAD

De grensoverschrijdende opzet van het werk
Karakteristiek voor het werk van het bureau is dat het in principe georiënteerd is op bina-
tionale thema's en partners. Conferenties, seminars, projecten, workshops, vergaderin-
gen, inleidingen etc. hebben betrekking op de Nederlands-Duitse en vaak ook Belgische
samenwerking. Publicaties geven thema's door die relevant zijn voor de praktijk van de
verslavingszorg aan beide zijden van de grens. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van
de ervaringen van andere Europese landen.

Doelstellingen van het werk
De activiteiten hebben het doel om grensoverschrijdend informatie over de meest uiteen-
lopende thema's in de verslavingsproblematiek door te geven en daarover met de part-
ners aan deze en gene zijde van de grens inhoudelijk in gesprek te komen. Daarbij zijn
vooral preventieve strategieën, opzet en methoden van behandeling, maar ook ontwik-
kelingen in het drugsbeleid van groot belang. BINAD begeleidt niet alleen maar realiseert
ook zelf Nederlands-Duitse projecten. Daardoor wordt de ontmoeting, het leren van
elkaar en het uittesten van alternatieven op de meest uiteenlopende taakgebieden van de
verslavingszorg, waarmee in het andere land goede ervaringen werden opgedaan, geïn-
tensiveerd.

1. De activiteiten in het verslagjaar 2004

1.1 Taakgebied publicaties 

Een bijzonder accent werd in 2004 gelegd op het ter beschikking stellen en het gebruik
van praktijkgerichte materialen. 
Omdat het aantal formatieplaatsen van BINAD werd teruggebracht in 2004 moest wor-
den afgezien van de uitgave van verdere BINAD-INFO's. 
Een groot gedeelte van de tot dusver uitgegeven publicaties kan van de BINAD - websi-
te www.binad.de worden gedownload. Ook oudere en niet meer beschikbare materialen
zullen in 2005 aldaar in een lijst worden opgenomen en kunnen als kopie bij BINAD wor-
den verkregen. 

• BINAD speciale uitgave "Het jaar 2004 - jaarverslag" 

• Manual oudercursus "Hilfe mein Kind pubertiert - Alkohol, Drogen und Unterstüt-
zung bei der Erziehung" tweede druk januari 2004; vertaling en bewerking van het
Nederlandse richtsnoer "Alcohol, drugs en opvoedingsondersteuning". Deze ver-
taling is nu ook online beschikbaar.

• In samenwerking met het CAD Limburg Hasselt (België) werd de publicatie van een
praktijkgericht handboek voor peerwerk op school "euro peers" voorbereid. De
publicatie zal in 2005 plaatsvinden.



• "In einer Spirale nach oben" Druk van het bewerkte richtsnoer en in kleine oplage
het werkboek voor de cliënteel. 

• "Homeparty" Het bewerkte Nederlandse preventieve concept was in de herfst van
het jaar gereed en kon nog worden vertaald. De bewerking en de druk van de
Duitse versie zal in 2005 plaatsvinden. 

1.2  Taakgebied samenwerking, netwerken

In 2004 werd in verschillende werkvergaderingen met samenwerkingspartners het werk
aan de bestaande en de nog te ontwikkelen structuren van de grensoverschrijdende
samenwerking voortgezet. 

Kenmerkend voor 2004 waren met name de volgende activiteiten: 

• Gebaseerd op de beproefde samenwerking tussen BINAD, de Nederlandse instellin-
gen voor verslavingszorg: GGZ Groep Noord en Midden-Limburg 1, de Drogenbera-
tung Viersen en de Gemeente Venlo werd een uitwisseling tussen Nederlandse en
Duitse leerkrachten over het Thema "Verslavingspreventie op school " georganiseerd.
Deze uitwisseling kwam tot stand op grond van de wens naar meer informatie en uit-
wisseling - met name van Duitse zijde. 

• Tussen BINAD en het LSP bestaat intussen een jarenlange traditie van samenwerking,
die ook in 2004 leidde tot thematische Nederlands-Duitse uitwisselingen.

• Op het Nederlandse preventie-congres "Peer Power - eigen krachten bij buitenland-
se jongeren " in Utrecht met ca. 240 deelnemers stelde Jochen Weyand in een work-
shop het "Märchenmobil" voor. Met de presentatie van dit primair-preventieve pro-
ject werd een bijdrage geleverd aan de discussie over zinvolle concepten op versla-
vingsgebied. 

• Over het thema "Gokverslaving: actuele ontwikkelingen - nieuwe doelgroepen -
preventieve concepten" sprak en discussieerde Jürgen Trümper van de 'Beratungs-
stelle für Spielsüchtige und deren Angehörige' te  Unna met de Nederlandse hoofden
van de organisaties voor de preventie in Utrecht. 

• Een ander thema was de "Voorkoming van infecties bij drugsgebruikers". Anke
Follmann van de Ärztekammer Westfalen-Lippe en Josch Krause van de Arbeitskreis
für Jugendhilfe e. V. Hamm namen stelling en discussieerden met de Nederlandse
landelijke werkgroep van medewerkers van de verslavingszorg, die zich inhoudelijk
hiermee bezighouden. 

1 De voormalige organisatie voor poliklinische verslavingszorg, het CAD-Limburg fuseerde op 01-01-2004
met de Mondriaan-Zorggroep in Heerlen en het Vincent van Gogh Instituut in Venray (bestanddeel van de
GGZ-Groep Noord en Midden-Limburg). De poliklinische verslavingszorg in de regio Zuid-Limburg vormt
vanaf heden samen met de klinische instelling voor verslavingszorg de afdeling verslavingszorg van de
Mondriaan Zorggroep. De poliklinische verslavingszorg in Noord- en Midden-Limburg vormt samen met de
verslavingskliniek Paschalis de afdeling verslavingszorg van het Vincent van Gogh Instituut.



In het bijzonder het urgente thema van het hoge percentage drugsverslaafden dat
geïnfecteerd is met het Hepatitis C-virus en de problematiek van de behandelingen,
waren reden voor BINAD en het LSP om zich ook in 2005 grensoverschrijdend te ver-
diepen in dit thema. 

• In het kader van de adviserende en dienstverlenende activiteiten van BINAD werden
126 verzoeken geregistreerd. Opvallend was dat er dit jaar meer aanvragen uit Neder-
land kwamen. Deze werden niet apart geteld, maar werden ingedeeld bij de vragen
uit het buitenland. Het waren zeer verschillende praktijkgerichte vragen, om enkele
voorbeelden te noemen: een Nederlandse drugsverslaafde die in een Duitse gevan-
genis verblijft, wil een therapie in het land van herkomst doen; zoeken naar een erva-
ren Duitse klinische therapeutische organisatie voor jonge geestelijk gehandicapte
drugsverslaafden; particuliere kliniek voor verslaafde Nederlandse manager van Ne-
derlandse zijde gezocht; onduidelijkheid op verzekeringsgebied voor een drugsthera-
pie in het buurland; vragen over cannabisgebruik en substitutie in de twee landen;
contacten met Nederlandse inleiders, instellingen voor verslavings- en jeugdzorg leg-
gen etc. 

• BINAD bracht o.a. verslag uit van haar werk bij een bezoek van politici aan Enschede. 

1.3 Taakgebied projectontwikkeling 

De taakdefinitie van BINAD is naast de "traditionele taken" de ontwikkeling en realisatie
van projecten. 

1.3.1 Duits-Nederlandse toekomstgerichte workshop

BINAD wil met het oog op de volgende jaren ook verder thema's waaraan behoefte
bestaat oppakken en realiseren. Om hieraan te kunnen voldoen en om de mogelijkheden
voor het op zich nemen van verantwoordelijkheden te kunnen bekijken werd in samen-
werking met DNL-contact Steinfurt een Duits-Nederlandse workshop georganiseerd. Uit
de daar "zichtbaar" geworden reeks van thema's zal BINAD eerst de thema's oppakken
die door de deelnemers in de eerste plaats genoemd werden, b.v. de transfer tussen
onderzoek en praktijk en het organiseren van grensoverschrijdende werkbezoeken.

1.3.2 Duits-Nederlandse database

In de jaren van grensoverschrijdende samenwerking werd duidelijk dat er een grote
behoefte bestaat aan informatie. Dit kan worden afgelezen aan de steeds weerkerende
vragen over het drugsbeleid, over de structuur en de financiering van de verslavingszorg
in het buurland etc.. Met het doel tegemoet te komen aan deze behoefte aan informatie
op de terreinen preventie, verslavingszorg, drugsbeleid plande BINAD de opbouw van
een Nederlands-Duitse database. Deze database moet informatie ter beschikking stellen
aan de doelgroep van BINAD en aan andere geïnteresseerden. Deze database moet eer-
ste verbanden tonen en tips geven waar verdergaande informatie gevonden kan worden.
De database zal in 2005 worden voltooid. 



1.3.3 Testen van het werkboek van het richtsnoer: "In opwaartse spiraal - meer zelfcon-
trole over drugsgebruik"

Tegen de achtergrond van de jaren geleden door BINAD in het Duits vertaalde zelfhulp-
brochure "Het afkickproces" vormt het bovengenoemde werkboek een uitbreiding, die de
drugsconsulent een nuttig instrument, zowel voor de individuele begeleiding alsook voor
het werken met kleine groepen aan de hand doet. Met name in het laagdrempelige werk
biedt dit handboek de kans om het belang en de omvang van het eigen drugsgebruik
duidelijker bewust te laten worden en dit bespreekbaar te maken. Het dient voor het
zichtbaar maken van reeds voorhanden zelfcontrole en voor reflectie van persoonlijke
strategieën voor verandering. Het handboek is bovendien een nuttig instrument voor het
zelfmanagement van het eigen drugsgebruik en het beperken hiervan. 

Zes consultatiebureaus voor drugs en verslaving uit NRW konden worden gewonnen om
het werkboek in verschillende settings en bij verschillende cliënten uit te proberen. De
test wordt in 2005 voortgezet en de balans wordt opgemaakt. 

2. Aanvragen aan BINAD in 2004

In totaal 147 aanvragen afkomstig van organisaties, instellingen, overheidsinstellingen of
van particulieren - per email, telefoon of post - kwamen in 2003 binnen bij BINAD. Een
jaar daarvoor (2003) - met meer personeel - waren het in het bureau in Münster 196 en
in 2002 126. 

De vragen werden ingedeeld in twee delen: 
"categorie" (instellingen/organisaties/personen) en "inhoud". 

2.1 Verzoeken uit de categorieën:

Verslavingszorg / preventie: 89 (60,5 %)
Daarvan 43,82 %  afkomstig uit NRW (daarvan 43,59 % uit Westfalen-Lippe), 42,69 %
uit andere deelstaten en 13,48 % uit het buitenland.

Gemeenten / 'Kreise': 20 (13,6 %)
Daarvan 90 % afkomstig uit NRW (daarvan 83,33 % uit Westfalen-Lippe) en 10 % uit
andere deelstaten.

Reclassering, sociale diensten, ziekenhuizen:
12 (8,2 %)

Daarvan 66,6 % afkomstig uit NRW (daarvan 75 % uit Westfalen-Lippe), 33,4 % uit ande-
re deelstaten. 

Andere: 26 (17,7 %)
Hieronder vallen scholen, hogescholen/universiteiten, studenten, hogere organisaties,
politie- en justitie, zelfhulp en particulieren.
Uit NRW waren afkomstig 69,2 % (daarvan 16,7 % uit Westfalen-Lippe), 15,4 % uit ande-
re deelstaten en 15,4 % uit het buitenland.



2.2 Verzoeken inhoudelijk:

Op grond van een aantal meervoudige verzoeken, is het aantal van 160 bij de evaluatie
van de inhoud hoger dan het totaal aantal verzoeken.

Oudercursusmanual: 86 (53,8 %)
Daarvan 53 (61, 64%) uit NRW (daarvan 71,7 % Westfalen-Lippe), 33,72 % uit andere
deelstaten en 4,64 %  uit het buitenland.

BINAD-publicaties: 35 (21,9 %)
Hieronder vallen uitgaven van BINAD-INFO en extra publicaties.
Daarvan 45,72 % uit NRW (daarvan 31,25 % Westfalen-Lippe), 45,72 % uit andere deel-
staten en 8,56 % uit het buitenland.

Cliëntgerichte vragen: 13 (8,1 %)
Daarvan 69,23 % uit NRW (daarvan 46,15 % uit Westfalen-Lippe), 7,69 % uit andere
deelstaten en 23,08 % uit het buitenland.

Andere: 26 (16,3 %)
Hierbij horen vragen naar materiaal van andere organisaties, vragen over het Duitse
drugsbeleid, over buitenlandse hulp voor verslaafden, advisering ten aanzien van mani-
festaties, algemene vragen over verslaving etc..
Daarvan 57,7 % uit NRW (daarvan 73,3 % uit Westfalen-Lippe), 23,1 % uit andere deel-
staten en 19,2 % uit het buitenland.
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