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Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Freerk Wortelboer en collega’s
Het belang dat in organisaties wordt gehecht aan professionaliteit is groot.
Professionals werken in steeds meer verschillende groepen samen, en moeten op
steeds meer verschillende plekken hun kwaliteit laten zien, liefst zelfsturend en met
stevig eigenaarschap. Het wordt dan ook steeds belangrijker om te weten waar je als
professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van
jou is en je kleur geeft. Een sterke professionele identiteit helpt je in sturing geven aan
je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht en wijsheid, en het verstevigen
van je eigen expertise.
In dit boek wisselen praktijkverhalen, korte stukjes theorie, uitnodigingen tot gesprek
en persoonlijke vragen elkaar af. Dat alles nodigt je uit je professionele kleur te
onderzoeken en te versterken.
Mijn Binnenste Buiten laat zien hoe jouw professionele identiteit verbonden is met wie je bent, wat voor werk je doet
en in welke context je werkt. Het boek is er vooral voor professionals (in de meest brede zin van het woord, dus
iedereen die actief vorm wil geven aan zichzelf, zijn vak en de werkomgeving) om hen handreikingen te bieden om
met professionele identiteit aan de slag te gaan. Alleen, maar liever nog met professionele vrienden.
Het model dat in Mijn Binnenste Buiten gebruikt wordt, is eerder uitgebreid beschreven in het in 2015 verschenen
boek Je Binnenste Buiten. Bij het boek is ook het kaartspel Ons Binnenste Buiten ontwikkeld.
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