
Inclusief beleid maak je niet alleen

Om te beginnen: 
Waarom is het perspectief van vluchtelingen belangrijk
Bij het bepalen van beleid?
Het antwoord komt vanzelf wanneer je het vanuit jezelf bekijkt
Om te voorkomen dat processen in effectiviteit stoppen en zorgen dat ze blokken
Is het noodzakelijk dat belanghebbenden zelf worden betrokken

Zo rollen we vanzelf in een betere rol
Dit geldt voor alle aspecten zoals werk en school

Wat is het risico als het niet zoals gewenst gebeurt?
Dan staat sleutelfunctionarissen voor hun eigen dichte deur.

Overlegorganen moesten samen zorgen voor een goed draaiend lichaam.
Maar als er niet wordt gesproken vanuit ervaringen van mensen die bestaan
Dan zie je resultaten die geen deuk in een pakje boter kunnen slaan.

En dus ook professionals laten in de waan
Wat hebben we dit toch goed gedaan. 

Dit is het punt van no return, we komen uit de spagaat
We toetsen alles, vanaf het woord tot de daad

Ingeving: de beleving moet centraal
Als je niet weet wat nodig is, spreken we steeds een andere taal

Toen wat er werd ontdekt, de impact zonder omweg 
Mensen die het zelf beleven zijn architecten van de context

Dat maakt het verschil een enorm potentieel  
Niet alleen omdat het draagvlak moet worden verdeeld

En vele handen maken ligt werk, veel minder zwaar 
Dan zijn de resultaten ongeëvenaard

Natuurlijk vind je ook drempels in naderende situaties
Van belang: de constante reflecties op onze relaties



Een verrijking, opbouwend karakter voor een groep en individueel
Natuurlijk zijn er verschillen, ook structureel
Die brug die je bouwt, verbind het geheel

Competenties en condities, zijn geen haken en ogen
Het zijn hulpmiddelen om elkaar te kunnen aankijken in de ogen

Neem als voorbeeld de gedeelde info aan tafel
Het was niet eenvoudig, maar zeker geen raadsel

Een slag dieper gingen we door vragen die zijn gesteld
Die komen van u als kijker, professionals in het veld

Stel je voor dat je hier beland als migrant
Een compleet nieuw land, onleesbare artikelen in de krant

De natuurlijke reactie is; putten uit eigen ervaring
En natuurlijk ben je sceptisch tegen elke externe bepaling

Elke kleine stap geconfronteerd met grote woorden
Zo klein mogelijk om constant betrokken te worden

Kijken is fijn, maar meedoen is mooier
Ieders inbreng is belangrijk om verder te ontplooien

Want iedereen heeft vragen maar iedereen heeft ook het antwoord
De toekomstmuziek wordt gemaakt door de groep van het klankbord

Een oproep: laat zien wie je bent
Deel je ervaringen met de wereld en je prachtige stem
Voor mensen laag in de energie werkt het oppeppend
Zie hoe vibraties nieuwe energie kunnen opwekken

Je bereikt nou eenmaal meer samen, dat is de meerwaarde
Zie hier de ontwikkeling van thema’s die we meemaken



Gebruik je ervaring en kennis
Doel het, dan heb je een lovegame als bij tennis
 
We beseffen je inzet en hoeveel je geeft
Je enthousiasme bij bijeenkomsten met lauwe thee

Het begint bij intentie, onderweg is het misschien best intensief
We streven naar perfectie en bereiken een prima perspectief

Samen vormen we het toekomstige beleid
Dan mogen we niet vluchten voor onze verantwoordelijkheid
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