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BOEKBESPREKING 
De Binnenkant 

 
Alles wat we beleven als adviseur  

maar niet durven vertellen 

 
door: Willem de Vlaming 

 

 

 

Het boek ‘DE BINNENKANT. Alles wat we 

beleven als adviseur maar niet durven 

vertellen’, onder redactie van Fer van den 

Boomen en An Kramer, is een mooie 

inspiratiebron voor adviseurs — of andere 

betrokken professionals  — die soms vervuld 

zijn van twijfel. 

 

In tien bijdragen met titels als ‘zonder 

twijfel geen zekerheid’, ‘feedback uit 

onverwachte hoek’, en ‘als je haar maar goed zit’ 

beschrijven tien adviseurs hun twijfelende 

‘binnenkant’ en hoe die twijfel ook onderdeel is 

van hun professionaliteit. “Een goed gevulde gereedschapskist is geen 

garantie voor succes.” schrijft één van de auteurs. Het gaat ook om de 

binnenkant en het constructief hanteren van signalen die die binnenkant geeft.  

 

De Binnenkant geeft een inkijkje op gevoels- en belevingsniveau rond de 

professionele vraag ‘doe ik het goede, doe ik het goede goed’ — als motor 

voor professionele reflectie en (niet)handelen. Een mooi concept dat hierbij 

genoemd wordt is ‘negative capability’:  
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“Het vermogen om onzekerheden, mysteries en twijfel te laten 

bestaan zonder ongeduldig te zoeken naar oplossingen en 

antwoorden. Niet te snel een oplossing willen proberen te vinden 

dus. Maar juist ongemak kunnen verduren.”  

 

Dat is de binnenkant van de buitenkant van de professionals die in dit boek 

hun omgaan met hun beleving delen. 

 

Wat onderwijsprofessionals met de schrijvers van het boek verbindt, is dat de 

‘persoon’ grotendeels de kwaliteit en effectiviteit van gepleegde interventies 

bepaalt — en dat twijfel over de kwaliteit en effectiviteit van de buitenkant van 

professioneel handelen ook kan leiden tot twijfel over de binnenkant. 

 

De Binnenkant is geen zware kost, maar een inspirerend inkijkje in de 

binnenkant van deze adviseurs. De Binnenkant is een mooie aanleiding om 

eens wat meer zorg te besteden aan je eigen professionele binnenkant. De 

Binnenkant is een aanrader voor professionals die hun eigen twijfel ruimte 

willen geven als positief onderdeel van hun professionele identiteit. 

 

Inspirerend om te lezen, herlezen en om over na te denken. 

  

Willem de Vlaming 
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