PERSOONLIJKHEID
•

Grote mond

•

Licht ontvlambaar

•

Staat zijn mannetje

•

Bierdrinker

BIO
Wesley heeft geen actief contact met zijn familie. Zijn moeder is

“Geld maakt echt wel

overleden, zijn vader spreekt hij niet meer, en hij heft een broer

gelukkig”

met wie hij alleen in geval van nood contact heeft. Wesley werkt
als bouwvakker op losse klussen, soms via een uitzendbureau,
vaak via via. Hierbij komt hij snel in de problemen, hij stopt er
zelf snel mee en vaak weggestuurd. Wesley kent veel mensen,
hij heeft geen echte vrienden. Hij praat anderen snel na.

Onafhankelijk wb

•

•

levensonderhoud

De mensen met wie hij omgaat weten hem te vinden voor

Stoer

een packet wegbrengen, dat kan hij gerust even doen. Hij heeft

‘spoedklusjes’ waarmee Wesley snel wat kan verdienen. Even
meerdere keren vastgezeten voor vergrijpen als inbraken en

KENMERKEN
Gevolgen inschatten
Fysieke kracht
Vrienden maken

drugshandel. Hij drinkt graag en veel bier. Wesley vindt het
belangrijk om er goed uit te zien: hij draagt graag sieraden en

Verbale vaardigheden

merkkleding.
Schriftelijke vaardigheden (lezen/schrijven)

KARAKTERISTIEKEN

Ervaren gevoel van competentie

Afhankelijk

Zelfredzaam

Op de achtergrond

Verbaal aanwezig

Sociaal

Op zichzelf

Anderen naar de

Eigen mening

Ervaren gevoel van autonomie

mond praten
Ervaren gevoel van verbinding

MOEITE MET:

DOELEN:
•

Wesley de Boer
44, Marum

Veel geld verdienen om in zoveel

•

mogelijk luxe te kunnen leven.
•

Niet van anderen afhankelijk zijn.

Teksten lezen gaat prima, teksten
begrijpen wat minder.

•

Als dingen anders lopen dan verwacht
of bij tegenslagen, kan Wesley

BOUWVAKKER

· KAPOTDROOG

· POWNED

· DUMPERT

· MTV

· GEENSTIJL

· STUDIO VOETBAL

plotseling heel boos worden. Alcohol
versterkt dit.

· STATUS
VRIJGEZEL

· SALARIS
VARIABEL

· OPLEIDING

· TYPE

vinden voor klusjes. Hierdoor raakt

GROTE ‘BEK’

Wesley geregeld in de problemen.

BASISONDERWIJS

WEBSITES EN TV

•

VEEL GEBRUIKTE APPS

De ‘foute vrienden’ weten hem te

Facebook

Marktplaats

Wikr

