
Hangjongeren beveiligen TT Kermis 

ASSEN – Ze zijn in contact geweest met de politie, veroorzaakten overlast, gebruikten drugs of waren 

aan de alcohol. Dankzij jongerenwerkers van de gemeente Assen mogen acht hangjongeren deze 

week een snuffelstage doen bij de beveiliging op de TT Kermis. ‘Wij willen deze jongeren op deze 

wijze een stukje toekomst bieden.’ 

De 16-jarigen Niels, Youri en Destiny lopen met een polo van de gemeente aan en een glimlach op 

hun gezicht over de kermis. Elk samen met een beveiliger houden zij het publiek in de gaten. Echt 

druk hebben ze het nog niet gehad. Er zijn nog geen vechtpartijen geweest en ook wordt er geen 

drugs gedeald. ‘Dat komt mede door de aanwezigheid van deze jongeren’, vertelt jongerenwerker 

Erik van der Heide. ‘Zij kennen 80% van de aanwezige jeugd op de kermis. Dat haalt hen uit de 

anonimiteit. Het maakt de drempel om rottigheid uit te halen veel hoger.’ 

Destiny moest wel al in actie komen. Een oude man kreeg pech met zijn scootmobiel. ‘De 

scootmobiel deed het niet meer. We hebben de man meegenomen naar ons kantoortje en hem 

gerustgesteld. Vervolgens is er een taxi geregeld en kon hij zo naar huis’, vertelt de Assense. Dat zij 

de man op deze wijze kon helpen doet haar goed. ‘Dat geeft een heel prettig gevoel.’ 

Youri en Niels hebben het tot nu toe rustig. ‘Maar als er een vechtpartij is mogen wij ook niet 

ingrijpen, dat moet de beveiliging doen. Wij mogen hooguit het publiek afschermen en hen 

verzoeken om door te lopen.’ Een jaar geleden hadden ze niet kunnen bedenken hier te staan. Niels: 

‘Ik heb hier op de kermis in het verleden ook veel geouwehoerd. Nu zie ik hoe vervelend dat gedrag 

was en probeer ik het bij andere jeugd te voorkomen.’ 

Het project loopt volgens Van der Heide goed. ‘De deelnemers aan dit project staan voor een keuze. 

Gaan we zo door met ons leven of willen we er iets van maken. Deze jongeren kiezen voor het 

laatste. Wij helpen hen vervolgens bij het vinden van een opleiding.’ Ook het beveiligingsbedrijf is 

volgens de jongerenwerker blij met de jongeren. Van der Heide ‘Wij zijn gevraagd om dit ook weer 

met de paaskermis te doen. En enkele jongeren hebben al een baangarantie als zij hun 

beveiligingsdiploma gaan behalen.’ 

 

Hangjongeren Destiny, Niels en Youri krijgen de kans om aan het beveiligerswerk te snuffelen dankzij jongerenwerker Erik 

van der Heide (2
e
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