PERSOONLIJKHEID

BIO

•

Afhankelijk

Mandy woont in bij haar opa en oma, bij wie ze veel steun zoekt en

•

Leunt snel op mensen

haar eigen moeder. Ze heeft twee kinderen die uit huis geplaatst zijn

•

Meegaand

•

Flirt veel, soms op

wel wat ik wil.”

bij wie ze ook grotendeels is opgegroeid vanwege de verslaving van
door haar eigen problemen met drugs. De vader van de kinderen is
niet meer in beeld, verder heeft Mandy weinig netwerk of familie om
zich heen. Ze is erg op zoek naar een plek waar ze zich thuis voelt.

ongepaste momenten

Mandy is makkelijk beinvloedbaar, dit is vooral terug te zien in haar

Denkt niet goed na

•

“Ik krijg eigenlijk altijd

contact met mannen. In haar jeugd werd ze hierdoor slachtoffer van
loverboys, nu gaat ze snel relaties aan met mannen en maakt hierin

over keuzes

niet altijd goede keuzes. Ze wil graag gezien worden en gebruikt haar
uiterlijk hiervoor. Ze kleedt zich uitdagend en kopieert gedrag wat ze

KENMERKEN
Gevolgen inschatten

Fysieke kracht

Vrienden maken

zich om zich heen ziet, zowel bij bijvoorbeeld haar eigen moeder als
Verbale vaardigheden

bij influencers online.

Schriftelijke vaardigheden (lezen/schrijven)

KARAKTERISTIEKEN
Afhankelijk

Zelfredzaam

Op de achtergrond

Verbaal aanwezig

Sociaal

Op zichzelf

Anderen naar

Eigen mening

de mond praten

Ervaren gevoel van competentie

Ervaren gevoel van autonomie

Ervaren gevoel van verbinding

MOEITE MET:

DOELEN:
•

Mandy Rozema
32, Heerenveen

Wil graag gezien en geaccepteerd
worden door haar moeder

•

· STATUS
VRIJGEZEL

· SALARIS
GEEN

· OPLEIDING

· TYPE

VMBO BASIS NIET
AFGEMAAKT

AANDACHTTREKKER

Haar diabetes is snel ontregeld en hier

•

· FASHIONCHICK.NL

· KEEPING UP WITH

erg vervelend

· WISH

THE KARDASHIANS

· GRATIZ.NL

· BLING EMPIRE

Voelt zich door hulpverleners vaak niet

(betrouwbare) steun vindt die ze

serieus genomen, omdat ze snel door

nodig heeft

haar kopieergedrag heenprikken
•

WEBSITES EN TV

rekening mee moeten houden vindt ze

Zoekt een plek en omgeving waarin ze
zich thuis voelt en waarin ze de

GEEN WERK

•

VEEL GEBRUIKTE APPS

Houdt er niet van om zelf dingen te
moeten regelen, zoals formulieren
invullen die ze niet helemaal begrijpt

Instagram

Tinder

YouTube

