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Kees Abdel Guus 



Kees Voerman 

Doel 
Linda, de vriendin van Kees, is gisteren 
bevallen van hun eerste kind, Joey. De 
bevalling verliep voorspoedig. Kees wil 
aangifte doen. Hij heeft de erkenning niet 
geregeld, maar hij wil wel als vader in de 
geboorteakte worden opgenomen. 

Wie is Kees? 
 
Leeftijd:  28 
Privésituatie:  LAT-relatie met Linda, 2 kinderen uit een 
 eerder huwelijk (Priscilla, 10 jaar, en Dave, 7 
 jaar) die bij zijn ex-vrouw wonen 
Functie:  magazijnbeheerder bij BAM wegenbouw 
 

Persoonsbeschrijving:   
Kees is een harde werker, eerlijk, op zichzelf, onzeker en bescheiden. 
Hij heeft geen diploma’s. Vanaf zijn 15e heeft hij diverse baantjes gehad. Het 
langste werkt hij nu bij de BAM, waar hij zich heeft opgewerkt tot 
magazijnbeheerder. Daar is hij trots op. Omdat Kees nogal op zichzelf is, heeft hij 
moeite om zich te binden. Met zijn vriendin Linda heeft hij zijn draai gevonden: ze 
wonen dicht bij elkaar, maar niet in hetzelfde huis. Hij kan zo gaan en komen en 
draagt zoveel mogelijk zijn steentje bij in het gezin. 

Kees & dienstverlening 
 
Houding t.o.v. dienstverlening in het algemeen:  
 Kees houdt van duidelijkheid en rechtvaardigheid. 
 Hij orienteert zich vooraf vrijwel nooit op wat 
 rechten en plichten zijn, maar hij wil goed
 worden geinformeerd als hij iets moet doen en snel 
 worden geholpen. Hij laat zich niet wegsturen als 
 iets onduidelijk is of niet kan worden geregeld.  
 
Houding t.o.v. de gemeente:  
 Kees heeft geen problemen met de gemeente, 
 maar ze maken het vaak zo moeilijk voor hem. 
 Ingewikkelde procedures, moeilijke formulieren. 
 Het moet toch makkelijker kunnen? Ze weten bij de 
 gemeente toch al alles over hem? 

 
Behoeften 
Kees heeft het liefst concrete 
aanwijzingen/opdrachten om een vraagstuk op 
te lossen. Hij heeft een voorkeur voor 
persoonlijke aandacht. 
  

Belemmeringen 
Het invullen van lange en onlogische formulieren 
is niet aan Kees besteed. Ook bij (te)veel 
informatie ineens haakt Kees snel af. 
 
  













Onze vraag aan u: 
 

Met welke service 
wilt u op reis? 

 



 

Uw vraag aan ons? 
 



Dank voor uw 
aandacht 

& 
meedenken! 




