
   
 

DE REISGENOOT – SUPERGROENE TAS! 

Tekst en muziek door Maarten van Veen | dereisgenoot.nl 
 
Iedereen op reis met een supergroene tas 
dan gaan we stap voor stap buiten het gebaande pad 
de lamp van vroeger was een schitterend begin  
het licht van toen, het licht van toen, gaat mee de toekomst in! 
 
Komen jullie in actie, gaan jullie meteen 
of staat Pieter Bas straks op het Malieveld alleen 
Door zelf aan te kloppen, krijg je meer gedaan 
En Sanne vraagt hoe ze collega’s mee kan laten gaan 
Alex vraagt hoe hij podium kan krijgen 
door elke kans te pakken en je vak niet te verzwijgen 
En regels kun je buiten zoals Teun met z’n bus  
Hij wil levenskwaliteit, risico maakt hem niet ongerust 
Ook leiderschap kan stil, als dat bij je past 
maar jullie zijn nog niet gerust op ministers uit het vak 
Want kamer de gaat voor een middenweg 
Monique voor de cliënt (tweehonderd procent!) 
Dus het is een stap vooruit maar nog lang niet wat je wenst... 
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We gaan weer van start, met heel veel mooie vlogs 
Ik hoor vakmensen vertellen vol met trots  
Het is misschien je werk, maar dat maakt niet uit 
Het is van betekenis, dus houd die borst vooruit 
Als je vastzit in systemen, loop je op de klip 
Dus vaar met je speedboot, uit dat containerschip 
Ben je irritant met autonome woede? 
Je mag je vastbijten in het goede! 
Ga voor open gesprekken en gemene delers 
Om te kunnen zeilen, met belangrijke spelers 
In contact met mensen, dat is waar het moet zijn 
Waar jij belangrijk werk doet, al lijkt het dan maar klein 
Het hoeft niet altijd beter, wat je doet is goed 
Jij kent je vak en jij weet hoe het moet! 
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