PERSOONLIJKHEID
•

Op zichzelf

•

Nieuwsgierig

•

Discussieert graag

•

Licht ontvlambaar

•

Gevoelig voor

BIO
Frans woont nog bij zijn ouders en leunt ook veel op hen. Hij

“Mensen moeten weten

werkt als magazijnmedewerker bij een computerwinkel. Zijn

hoe het echt zit”

wereldje is klein maar stabiel, buiten zijn familie en zijn
vaste collega op zijn werk heeft hij weinig contacten. Op
straat of in een winkel knoopt hij soms met willekeurige
mensen een gesprek aan, maar deze contacten krijgen bijna
nooit een blijvend vervolg.

KENMERKEN
Gevolgen inschatten

Online is hij erg actief, hij brengt veel tijd door op Youtube,

verandering

Facebook en op fora, waar hij de laatste tijd vooral veel met

Fysieke kracht

complottheorieën in aanraking komt. Hierover gaat hij zowel
online als in het echte leven graag in discussie, hoewel hij

Vrienden maken

moeilijk naar anderen luistert en vooral graag zijn eigen
standpunten verkondigt. Hij komt soms in de problemen

Verbale vaardigheden

omdat hij de grenzen hierin niet goed aanvoelt.
Schriftelijke vaardigheden (lezen/schrijven)

KARAKTERISTIEKEN
Afhankelijk

Zelfredzaam

Op de achtergrond

Verbaal aanwezig

Sociaal

Op zichzelf

Anderen naar de

Eigen mening

mond praten

Ervaren gevoel van competentie

Ervaren gevoel van autonomie

Ervaren gevoel van verbinding

MOEITE MET:

DOELEN:
•

Frans Frederiks jr.
38, Sneek

Stabiliteit in zijn leven houden, waarbij
het duidelijk is wat hij kan verwachten

Dingen die niet gaan zoals ze volgens
hem zouden moeten gaan, maken hem
erg boos

•

WEBSITES EN TV
· YOUTUBE

· OP1

· TWITTER

· JOURNAAL

· VIZIER OP LINKS

· LANGE FRANS PODCAST

De kennis die hij online opdoet met
anderen delen, mensen ‘de waarheid’

Magazijnmedewerker

•

laten begrijpen

•

Mensen die niet luisteren naar wat hij
zegt, of hem geen gelijk geven

VEEL GEBRUIKTE APPS
· STATUS
VRIJGEZEL

· SALARIS
Vast inkomen

· OPLEIDING

· TYPE

VMBO KADER

Eenling

Youtube

Telegram

Facebook

