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Over
Dit is een verzameling van de spoken word teksten en poëzie geschreven
tijdens het onderzoek: 

Kennis Maken: Gezondheid en Kansengelijkheid in Arnhem

Tijdens het onderzoek is er zowel in het Nederlands als Engels
nagedacht en gelezen. Daardoor vind je in deze verzameling ook een
mengelmoes van Nederlandse en Engelse teksten. 

Als je nieuwsgierig bent naar het onderzoek zelf verwijs ik je graag naar
onze onderzoeksrapportage. 
 
Met dank aan 
Saskia Weijzen
Wietske Kuijer-Siebelink 
Jeroen Lutters 
Bart Huydts 
Miriam Jager 
Anoeska Nas 
en alle mensen met wie we hebben mogen Kennis Maken, werken en
spreken in het kader van dit onderzoek 



overspoeld door mensen

die ik hiervoor niet kende

regels die ongelezen

maar sterk aanwezig zijn

poppetjes op blokken

tussen lego en papieren

ieder met z'n eigen wensen

ideeën, energieën

balancerend over grenzen

geconstrueerd door mensen

die zelf iets anders wensen

dan er voor hen is gebouwd

verzonken in verhalen

passend in een plaatje

dat niet goed meer past

bij de toekomst van de stad

01 toekomst is nU 



breek door de muren

verover alle groepschats

bevraag de structuren

wij, wij zijn de wortels

vol van visie op een missie

voor de burger

                      ..................................................... oh ja, de burger

onzichtbaar maar aanwezig

zo overal tussenin

en studenten die leren

tussen de blokken

het zeilschip, de bruggen

gebouwd voor hen alleen

een houvast om te beginnen

aan het levenslange leren

in steden van de toekomst

voorbereid op wat ons toekomt



Yet our minds are set in stone

We keep changing our language

We keep changing our setting

Yet our tone of voice the same

We keep changing the rules
Yet we play the same old game

We wish for things to change
And at the same time stay the same 

02 cycle

02 cycle
02 cycle



03 De wijkdocent 

 

Het is goedbedoeld, maar ongefundeerd 

Hoe kan het dat iemand die niet kan lezen, 

Dat juist in de bibliotheek moet worden geleerd?

 

Deel m’n tijd in als een strijder Die voor de studenten zal strijden

Ze door alles heen zal begeleiden  al ben ik bang voor het einde

Wanneer raadsleden wisselen En vaste grond lijkt te verdwijnen

De noodzaak niet gevoeld wordt Terwijl ik hem constant ervaar

 

Ik zie studenten groeien 

De methodiek groeien

Mijn collega’s leren 

 Nieuwe ideeën bloeien 

En wij zijn verre van perfect  

Maar we leren met een passie

Wij zijn de spil in een netwerk 

Wij werken in de tussenruimte 

 Voorbij de verwachtingen

buiten de bestaande paden 

niet voor de cijfers of impact op papier 

Maar voor de mensen die het waar (gaan) maken 

 



Community

The people living in one particular
area or people who are considered as
a unit because of their common
interests, social group, or nationality. 

/kəˈmjuː.nə.ti

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/living
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/area
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/considered
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unit
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/common
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interest
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nationality


I don’t care about my role

About the part that I should play

The more I dive into it all

The less it seems to say 

For sure, everything is here

But the focus keeps on shifting 

Shining light on shiny objects

Leaving out the dark and dust 

It’s the goal, it’s the gold

It’s the fast, it’s the pressure

It’s the time that’s spinning faster

when we start to pay attention

When we realise reality

it’s beautiful complexity

The truth beyond our borders 

At the crossroads where perspectives meet

There is beauty in this game

Of trying without really trying

Framing without really flying

Showing off while we are hiding 

 

I don’t care about my role

About the part that I should play

The more I dive into it all

The less it seems to say 

For sure, everything is here

But the focus keeps on shifting 

Shining light on shiny objects

Leaving out the dark and dust 

It’s the goal, it’s the gold

It’s the fast, it’s the pressure

It’s the time that’s spinning faster

when we start to pay attention

When we realise reality

it’s beautiful complexity

The truth beyond our borders 

At the crossroads where perspectives meet

There is beauty in this game

Of trying without really trying

Framing without really flying

Showing off while we are hiding 

 

04 Hide and Seek 



themselves part of a system that focuses on

control, outcomes and growth? 

Is it the story of two students who were sent

into the world with the question to help a

language program get more applicants

without asking why?  

Is it the story of field teachers who are 

 trying to educate, create impact and at the

same time maintaining connections with the

societal partners? 

Is it the story of the people that we didn’t

meet during this research process? Of the

locals who may or may not experience a

problem? 

Is it a story of victory, of innovation of

collaboration? Is it a normative story of

right and wrong?



De grote afleidings manoeuvre

heb de cycle in m'n vizier

kijk om je heen - Wees kritisch 

Wie zijn er nu niet hier? 

 

De mensen met problemen

de burger, geanonimiseerd 

de burger zweeft in niks

Tussen flat gebouwen aan de horizon

zweeft de doelgroep overal en nergens

05 focus05 focus



metamorfose

de doelgroep

comfort zone

pijnbestrijdin

Goed/fout ve


