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Hallo daar! Ik ben Marnik De Bont. Jullie kennen me 
waarschijnlijk niet maar via deze brief wil ik daar graag 
verandering in brengen. 
 
Ik studeer computerwetenschappen en in mijn vrije tijd hou 
ik me met verschillende dingen bezig. Ik ben actief binnen 
de studentenvertegenwoordiging en draag mijn steentje bij 
aan het jeugdwerk. Op verschillende niveaus binnen de VDS 
denk ik mee over de toekomst. Doorheen het jaar loop ik ook 
rond bij Jonge Helden en tijdens de vakantie vind je me op 
het speelplein. 
 
Ik heb deze brief geschreven om aan te geven waarom ik in 
de jeugdraad wil en wat ik daar wil doen. 
Door mijn jaren bij de VDS ben ik vertrouwd geworden met de doelen 
van de organisatie. Af en toe kijk ik ook eens verder en leer ik andere organisaties 
kennen. Wat me vooral opvalt is de gedragenheid van enkele thema's. Zo staat het hele 
jeugdwerk achter dezelfde doelen. We zetten allemaal in op de vrijetijdsbesteding van 
kinderen en samen maken we het jeugdwerk toegankelijk voor iedereen. Daarnaast nemen 
we ook het voortouw en tonen we heel Vlaanderen dat inclusief werken geen utopie is, 
maar al succesvol uitgevoerd wordt. Samen zetten we stappen om alle jongeren te 
betrekken en het jeugdwerk een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. We gooien 
onze deuren open en gaan samen met de jongeren aan de slag. Kortom, iedereen is welkom 
en iedereen denkt mee. 
 
Ik me kandidaat gesteld om de thema’s rond inclusie een stem te geven binnen de Vlaamse 
Jeugdraad. Speelpleinwerk is uniek door het samenbrengen van veel verschillende kinderen 
en jongeren. Dat maakt dat we veel verschillende perspectieven dagdagelijks bij elkaar 
brengen en er een eigen mix van good practices is ontstaan. Het inzetten op verlagen van 
drempels, de buurt betrekken in je werking en iedereen thuis laten voelen zijn zaken waar 
we ervaring in hebben en ook volop achter staan. Natuurlijk gaan we hier dan ook voor 
strijden. 
 
Naast de aangehaalde thema’s zijn er ook veel andere items waar de jeugdraad aan kan 
werken. Standaard zijn de traditionele jeugdbewegingen altijd van de partij, en terecht 
ook. Veel kinderen en jongeren gaan er met plezier naar toe. Mij lijkt het waardevol om 
die standaard mening aan te vullen met andere ervaringen vanuit het jeugdwerk. Door onze 
unieke vorm hebben we een mening die gevormd is door de vele jongeren die op het 
speelplein rondlopen. We zouden zelf niet inclusief zijn als we niet de mening van anderen 
meenemen. Daarom is het ook belangrijk om in dialoog te gaan. Samen met en via het 
jeugdwerk kunnen we heel goed aanvoelen wat de noden van de jeugd zijn. Samen kunnen 
we werken aan een toekomst waarbij heel onze maatschappij inclusief werkt. 
 
Samen met de VDS wil ik die verschillende meningen bundelen en via de Vlaamse Jeugdraad 
tot bij de politiek krijgen. Daarvoor moet jullie mij wel eerst leren kennen en mij ook het 
vertrouwen geven om effectief te zetelen in de jeugdraad. Ik hoop dat deze brief al een 
beeld heeft kunnen geven over wie ik ben en waar ik voor sta. Weet dat mijn virtuele deur 
openstaat voor jullie en alle vragen of opmerkingen welkom zijn. 
 
Hopelijk tot de volgende 
Marnik 
marnik.debont@gmail.com 


