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BIO

“Op jezelf gaan wonen is

Kevin is opgegroeid in een warm en beschermend nest,

•

Sociaal

•

Houdt van gezelligheid

•

Puberaal

•

Twijfelaar

hoort te doen op deze leeftijd. Naast zijn gezin heeft

•

Snel geirriteerd

veel aan spiegelt.

en woonde tot voor kort thuis bij zijn ouders. Zijn oudere
zus is een paar jaar geleden op kamers gegaan, Kevin

normaal, dat is toch wat
iedereen doet?”

woont na lang zeuren bij zijn ouders nu ook op zichzelf.
Dit vindt hij belangrijk, omdat dit is wat je volgens hem
Kevin een vaste vriendengroep uit zijn jeugd, waar hij zich

De meeste mensen in zijn omgeving hebben het beste

KENMERKEN
Gevolgen inschatten
Fysieke kracht

met hem voor, maar een aantal van zijn vrienden is de
laatste jaren (soft)drugs gaan gebruiken en zij proberen

Vrienden maken

Kevin nu wat vaker te betrekken bij hun activiteiten op
dat vlak. Kevin is hier makkelijk voor de porren, hij gaat

Verbale vaardigheden

snel mee in wat zijn vrienden voorstellen.
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:
•

Kevin Tevreden
24, Groningen

Een leven opbouwen ‘zoals dat hoort’,

•

Ouders vinden het moeilijk om hem los

niet uit de maat lopen ten opzichte

te laten, denken dat hij nog niet klaar

van zijn vrienden en leeftijdsgenoten

is om voor zichzelf te zorgen en zijn
dus nog erg aanwezig

•

Lasser

Op zichzelf wonen, huisje-boompjebeestje nastreven

•

· SALARIS
Vast inkomen

· OPLEIDING

· TYPE

MBO-2 techniek

Meeloper

•

· YOUTUBE

· POWNED

· DUMPERT

· RIDICULOUSNESS

· GEENSTIJL

· STUDIO SPORT

Keuzes maken als mensen hem ergens
om vragen of zijn hulp willen

· STATUS
VRIJGEZEL

WEBSITES EN TV

VEEL GEBRUIKTE APPS

Gezien en geaccepteerd worden door
zijn vrienden, serieus genomen
worden
Instagram

Snapchat

Netflix

