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Leo Robbemond

Mijn persoonlijke gegevens

Geslacht: Man
E-mail: leo.robbemond@autisme-spiegel.nl
Rijbewijs: BE
In bezit van eigen vervoer: Ja, ik heb een auto
Tel. mobiel: +31.6.51759991

Mijn websites en social media

autisme-spiegel.nl
 

LeoRobbemond
 

leorobbemond/
 

AutismeSpiegel/

Erkenningen

 

Opleidingen, diploma's en certificaten

Oplossingsgerichte benadering bij Autisme

Cursus
Autisme Centraal

Het verklaren van een probleem brengt niet altijd de oplossing dichterbij.
Daarom leer je op deze cursusdag ‘omdenken’. Je ontdekt wat de uitzondering is van het probleem en vindt manieren
om deze uit te breiden.
Zo sluit de oplossingsgerichte benadering goed aan bij de eigenheid van mensen met autisme.

Door het oefenen met schalingsmodellen leer je hierbij een concrete manier van communiceren aan, die functioneel is
door het meetbare effect.

Succesvol afgerond

Teken je gesprek over gedrag en faalangst

Training
Teken je gesprek

Basisprincipes van Teken je gesprek. Een eerste gesprek en een concrete situatie visualiseren. Je ervaart zelf wat de
basishouding voor effect heeft op zowel jou als begeleider maar ook als onderzoeker.
Je leert de basisprincipes van Teken je gesprek: de visie, de symbolen en kleuren.
Je leert hoe je een getekend eerste gesprek voert. Hoe kun je middels visualisatie iemand er toe bewegen om
verantwoordelijkheid te nemen en zelf te reflecteren op de eigen situatie of het probleem?
De ketting van gebeurtenissen: Een concrete gebeurtenis onderzoeken en visualiseren. Wat is er precies gebeurd,
gedacht en gevoeld?

Nieuw gedrag bepalen en uittekenen.
De positieve intentie; de bedoeling van iemands gedrag - wat is het? Wat is het belang ervan? Hoe kun je deze intentie
van de probleemdrager achterhalen?
Bewustwording stimuleren bij de probleemdrager over de voordelen en de nadelen van het oude en het nieuwe
gedrag.
Het proces van veranderen begeleiden.

Succesvol afgerond

Contextblindheid 2.0

Training
Autisme Centraal

Iedereen die mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) wil ondersteunen, moet begrijpen hoe zij de wereld
waarnemen en begrijpen. In deze cursus presenteren we de meest recente wetenschappelijke inzichten over het
autistische brein en de typische informatieverwerkingsstijl in autisme, die we contextblindheid hebben genoemd.
Vergeet Theory of Mind, Executieve Functies en Centrale Coherentie. Contextgevoeligheid in een brein dat geen
prikkels verwerkt maar voorspellingsfouten, dat is de nieuwe insteek.

Veel ideeën over het autistische brein zijn gebaseerd op opvattingen over het menselijk brein die verouderd zijn. De
computer als een metafoor voor het brein, met zijn input, verwerking en output, is in het verleden erg nuttig geweest,
maar lijkt onjuist te zijn in het licht van recente ontdekkingen in de breinwetenschappen. De hersenen zijn geen
computer: de hersenen gissen meer dan dat ze aan het rekenen en verwerken zijn. Het brein ontvangt niet alleen
informatie van de zintuigen, het gebruikt de zintuigen om zijn eigen voorspellingen te checken. En om 'slim' te gokken,
gebruiken de hersenen context, niet alleen om de voorspellingen aan te passen aan de steeds wisselende wereld,
maar ook te bepalen hoe open of dicht de filter van de zintuigen moet staan.
Deze Copernicaanse revolutie, die het oude idee van een prikkelverwerkend brein vervangt door het nieuwe idee van
een voorspellend brein, nodigt ons uit om de autistische hersenen anders te bekijken, maar - nog belangrijker - ook
om een aantal strategieën die we decennia lang hebben gebruikt, te herzien.

mailto:leo.robbemond@autisme-spiegel.nl
http://www.autisme-spiegel.nl/
https://twitter.com/LeoRobbemond
https://www.linkedin.com/in/leorobbemond/
https://www.facebook.com/AutismeSpiegel/
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2019 - 2019

2018 - 2019

2019 - 2019

2019 - 2019

2019 - 2019

2019 - 2019

2018 - 2018

2018 - 2018

We zullen het concept van het voorspellende brein en de rol van context uitleggen met wetenschappelijk materiaal,
gedachtenexperimenten, concrete voorbeelden en anekdotes. En we zullen laten zien hoe de nieuwe ideeën over de
autistische hersenen sommige van onze strategieën bij autisme zullen veranderen, meer bepaald inzake het omgaan
met sensorische hyperreactiviteit, taal en communicatie, en de sociale cognitie.

Succesvol afgerond

Autisme Centraal Methodiek

HBO Autismecoach opleiding
Autisme Centraal

Zie: � https://www.autismecentraal.com/public/standaard-t.asp?lang=NL&pid=107

Succesvol afgerond

Autisme Coach Opleiding

HBO Autismecoach opleiding
Autismecoach.nl

OpleIding bestaat uit 3 modules:

KRACHTIG COACHEN BIJ AUTISME
In deze module:
Leer je de AutismeCoachMethode met autismespecifieke coachvaardigheden, attitude en tools om je coachtrajecten te
versnellen en te vergemakkelijken.
Maak je je coachvaardigheden eigen die niet mogen ontbreken in je repertoire als topcoach.
Beschik je over simpele en doeltreffende strategieën om meer aansluiting te hebben in contact met je klant met
autisme.
Krijg je volop mogelijkheden om de coaching lichter te maken en er meer resultaat eruit te halen.
Leer je je klant op de beste manier te helpen, rekening houdend met zijn/haar autisme.
Ontdek je hoe je het jezelf als coach makkelijker maakt om te gaan met alle hectiek en heftige brandjes.

EEN IJZERSTERKE METHODE OM BURNOUT TE VOORKOMEN
In deze module:
Leer je de ins en outs over stress bij autisme en welke mogelijkheden er zijn om meer potentieel bij je klant vrij te
maken.
Leer je werken met het ijzersterke stappenplan voor meer rust en minder stress bij autisme van Marja Boxhoorn.
Beschik je over een professionele toolkit met volop bewezen oefeningen, coachkaartjes, werkbladen, spelvormen en
meer.
Heb je direct een kant en klaar dienstenaanbod om klanten direct te helpen naar meer rust, waarmee burnout wordt
voorkomen.

COACHEN NAAR BETERE (WERK)RELATIES
In deze module:
Leer je hoe je klanten met autisme kunt helpen om de waardevolle collega, partner en vriend te zijn die ze willen zijn.
Beschik je over de nodige kennis en achtergronden om te kunnen coachen bij vraagstukken over (werk)relaties &
autisme.
Heb je een krachtige methode met praktische materialen, werkbladen voor 1-1 coaching en groepstrainingen.
Kun je je huidige aanbod verbreden met een waardevol aanbod t.a.v. relaties, waar 99% van de m/v met autisme mee
worstelen.

Succesvol afgerond

Autisme en Gehechtheid

Training
Yvonne Loekemeijer

Succesvol afgerond

Brain Blocks

Cursus
Brain Blocks

Succesvol afgerond

Krachtig coachen bij autisme

Training
Autismecoach.nl

Succesvol afgerond

Ontdek Autisme Studiedag

Studiedag
Ontdek Autisme

Succesvol afgerond

IBvA Studiedag

Training
Internationale Beroepsvereniging voor Autismespecialisten

Succesvol afgerond

NVA Congres Autisme in ontwikkeling

Autisme Congres
Nederlandse Vereniging voor Autisme

Succesvol afgerond

https://www.autismecentraal.com/public/standaard-t.asp?lang=NL&pid=107
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2014 - 2016

01/2018 - heden

07/2013 - heden

Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening - Praktisch Persoonlijk Pastoraat -

HBO Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening
PPP Opleidingen Nederland

Succesvol afgerond

Relevante werkervaring

Autisme Spiegel

Autisme Coach

Begeleiden van mensen met een (vermoeden van een) Autisme Spectrum Stoornis.
Door mijn kennis van autisme en mijn inlevingsvermogen in het autistisch denken kan ik inzicht krijgen in de
oorsprong van het gedrag en de afwijkende reacties van iemand met autisme. Ik kan mensen met ASS goed begrijpen
en begeleiden door verder te kijken dan hun gedrag en oog te hebben voor hun specifieke wijze van denken en
informatieverwerking.

Autisme Spiegel

Office Manager

Administratieve werkzaamheden gericht op de volgende aspecten:
Cliëntcontract registratie
Facturatie naar opdrachtgevers en onderaannemers
PR en Marketing
Certificering (ISO9001) en professionalisering
Contracten met onderaannemers
Organiseren werkoverleg en intervisie


