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Probleemstelling  
Onvoldoende deskundigheid op het gebied van autisme bij professionals binnen de 
dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking in Iaşi, Roemenië. 
 
 
Doel van het project 
Vanuit de probleemstelling zijn de volgende doelstellingen worden geformuleerd: 

- Ontwikkelen van de expertise op het gebied van autisme van de medewerkers 
van de voorzieningen voor mensen met verstandelijke beperking in en rondom 
Iaşi. 

- Het ondersteunen van de vorming van een netwerk rondom autisme rondom 
Iaşi en evt. aansluiten bij landelijke organisaties.  

- Beschikbaar hebben van literatuur over autisme in de Roemeense taal. 
- Het ondersteunen in de borging van expertise rondom Autisme binnen 

werksettings en de universiteit in Iaşi. 
 
Voortgang periode mei 07 - september 07 

- Mei eerste cursusweek autisme in Iaşi 
- Positieve evaluaties vanuit de diverse dagcentra en de stichting ZZG. Vervolg 

wordt zeer wenselijk geacht. 
- Opstellen concept projectplan  
- Bespreken van het plan met de stichting ZZG, besluit; voortzetting van het 

project. 
- Het schrijven van diverse artikelen tbv Klik, Markant, Roemenie Magazine 
- Oriënterende gesprekken met netwerken (DutchRomanianNetwork, Honorair 

Consul, Ambassadeur, Ministerie EZ, Subsidieverstrekkers, 
Gezondheidszorgwerkers in Roemenie, investeerders etc.) 

- Oriënterende contacten met mogelijke inhoudelijke participanten in het project; 
Vilans Utrecht en Fontys OSO Tilburg. 

- Verzamelen informatie rondom bestaande netwerken/organisaties rondom 
autisme in Roemenië 

- Bezoek bijeenkomst Dutch Romanian Network dd 20 sept ‘s Hertogenbosch 
(netwerken sponsorwerving) 

- Werkbezoek van Nederlands-Roemeens vertaalster aan de Plaatse  



 
 
Financiering 
Het totale project (3 jaar) is voorlopig begroot op € 80.000,00. Realisatie van dit 
project kan deels uit de middelen van de stichting ZZG. Er wordt gezocht naar 
aanvullende financiering. 
 
Globale Planning  
2007  Afspraken rondom samenwerkingspartners  

29 november 2e bijeenkomst DutchRomanianNetwork 
Aanvullende sponsoring contracteren 
Vaststelling projectaansturing 

2008  2 tot 3 scholingsweken in Iaşi  
 Vertaling literatuur 
2009  2 tot 3 scholingsweken in Iaşi  
 Tussenevaluatie 

Werkbezoek van Roemenie naar Nederland 
Ontwikkeling lesmateriaal  autisme tbv universiteit 

2010  1 scholingsweek,  
Evaluatie en afronding project 


