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Minimalisme bij het schrijven 
van technische documentatie
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Ad Rem zocht René Knecht op in zijn kantoor aan de Muinkkaai in 
Gent voor een interview. Het was toevallig maandag en de och-
tendlijke e-mail van René zat nog vers in het geheugen.

 De eerste mail in mijn mailbox vanmorgen was er een van u. 
Wat is de beweegreden om exact op maandagochtend om 
7.30 uur die mail rond te sturen?
Er is er eigenlijk geen. Het is gaandeweg een gewoonte geworden. 
Eerst voor mij, omdat ik ‘s zaterdags de meeste inspiratie heb en 
de mail dan in het weekend afwerk. Maar kennelijk is het ook een 

gewoonte geworden voor de mensen die hem ontvangen, voor wie 
het vaak de eerste mail is die ze op maandagmorgen bij het begin 
van de werkweek openen en lezen. Ik zou hem nu niet meer kun-
nen afschaffen zonder dat er reactie op komt (lacht).

Met die mails deelt u gratis veel kennis en inzichten. Is dat een 
bewuste strategie?
Het is sterker dan mezelf. Dat gratis delen van kennis heet in 
het jargon content marketing. Zo ziet het publiek wat het aan je 
heeft. Vaak komt de reactie: ‘We herkennen de situatie.’ Je bouwt 
contact op met je potentiële doelgroep. Uit de reacties leer je 
dan weer de interesses en de bekommernissen van je doelgroep 
kennen. Zo heb ik gemerkt dat rationele en technische mensen 
worden aangetrokken door het woord methode. Het is trouwens 
merkwaardig hoe ervaren collega’s, de peers, geïnteresseerd 
zijn en positieve commentaar geven, maar toch geen geld uit-
geven om bij mij een opleiding Differentiation Selling te volgen. 
De technische, vaak onervaren, verkopers daarentegen zijn op 
zoek naar verandering, naar transformatie, en komen er wel op af. 
De deskundige of technisch specialist die naar transformatie op 
zoek is, wordt in zijn ervaring aangesproken door uitspraken als:
  ‘Je hebt specialistische kennis en geeft advies of je verkoopt op-

lossingen maar de klanten geloven je niet altijd en lijken onver-
schillig. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen.’ ‘Verkopen van 
je oplossing of koude acquisitie voelt onwennig aan.’ ‘Je komt 
moeilijk tot een closing of een engagement om met de klant 
een volgende stap te zetten.’

Een andere reden waarom mensen mijn mails lezen is – vermoed 
ik – dat ze persoonlijk en lezersgericht zijn. En altijd authentiek, het 
is geen ‘geleende’ kennis.

Elke maandag klokslag 7.30 uur stuurt René Knecht een e-mail met verkooptips onder de 

noemer Differentiation Selling® naar zijn 1800 abonnees. Hij is een autoriteit op het vlak van 

verkopen. We wilden graag meer weten over Differentiation Selling en – vooral – over de 

manier waarop je het op geschreven communicatie kunt toepassen.

Luc Bouquet

Als verkopen een veranderings-
proces wordt
Differentiation Selling volgens René Knecht

Wie is René Knecht?
René Knecht behaalde 
in 1990 een master als 
handelsingenieur aan de 
Vrije Universiteit Brussel 
en kwam al snel in de 
verkoop terecht. In 1999 
maakt hij een switch 
naar HR-consultancy in 
onder andere rekrute-
ring en training, waaruit 
in 2005 zijn bedrijf ICT-
Connecting ontstaat: 
een gespecialiseerd 
directsearchbureau 

voor ICT- en salesfuncties. In 2009 ontwikkelt René het Differentiation Selling-
leerconcept. Dat concept kwam tot stand op basis van best practices in rekrute-
ring en selectie, verkoop, onderhandelen, changemanagement, conflictmanage-
ment en interviews met meer dan 1500 sales- en accountmanagers sinds 1999.
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Kunt u een voorbeeld geven van hoe een gesprek met de klant 
kan verlopen?
Stel je een mogelijke klant voor die beslist heeft om een nieuw 
magazijn te bouwen. Dat brengt veranderingen mee: nieuwe en-
terprise resource planning, nieuwe software enzovoort. Dan ont-
staan lacunes (gaps) die je detecteert en waar je eventueel iets 
aan kunt doen. Vervolgens kun je procesgerichte vragen stellen: 
hoe is de klant tot die beslissing gekomen, welke stappen heeft 
hij al gezet, wat heeft hij vroeger al geprobeerd, wat is daarbij 
gelukt of mislukt? Uit het antwoord kan bijvoorbeeld blijken dat 
hij snellere communicatielijnen nodig heeft. Je kunt dan inder-
daad eerst vragen wat hij zelf al gedaan heeft om het probleem 
van die trage verbindingen op te lossen, zodat de klant weer met 
zichzelf moet onderhandelen en voor zichzelf helder krijgt wat 
hem vandaag nog in de status quo houdt. De klant doet dat niet 
uit zichzelf. Daar heb je verkopers voor nodig. De klant moet het 
in de eerste plaats aan zichzelf verkocht krijgen. Wij kunnen hem 
alleen maar helpen bij die beslissing. Verkopen is in die zin het 
besluitvormingsproces leiden.
De grootste fout die je als verkoper kunt maken, is met andere 
woorden te vroeg je troeven uit te spelen. Laat de klant nadenken 
over zijn processen en hij zal op een gegeven ogenblik zelf vragen 
hoe jouw product of jouw dienst daarin kan passen.

De interactie met de mogelijke klant aan wie je de juiste vragen 
stelt, lijkt mij in uw methode cruciaal. Maar is die techniek ook 
toepasbaar bij geschreven communicatie waar je geen direct 
contact met je gesprekspartner hebt? Bijvoorbeeld voor een 
mailing, een website, een folder of een verkoopbrief?
Bij geschreven communicatie kun je even goed de principes van 
Differentiation Selling toepassen. Je kunt in je geschreven com-
municatie evengoed de klant ervan bewust maken dat zijn context 
veranderd is. Veranderingen ontstaan namelijk vanuit de markt 
of de maatschappij in ruime zin. Als je de klant daarvan bewust 
maakt, staat hij meer open voor je boodschap.
Ik merk dat de aanpak werkt als ik mails stuur om contact te leg-
gen. De veranderingen waarover ik het heb, kunnen ofwel heel 
concreet en bekend voor de klant zijn, ofwel nog onbekend. 
In het eerste geval beschrijf je een verandering die de klant kan 

Wat houdt de Differentiation Selling-methode precies in?
Het is een methode of een verzameling inzichten die verkopers 
helpt om zich te onderscheiden (differentiëren) tijdens een ver-
koopgesprek, zelfs al hebben ze honderden concurrenten.
We vertrekken altijd vanuit het standpunt van de klant. In markten 
met producten en diensten die steeds meer inwisselbaar zijn (com-
modities in het jargon), kun je je niet meer onderscheiden op basis 
van producteigenschappen. Voor de klant lijken alle leveranciers op 
elkaar, ze zijn inwisselbaar. Zelfs al zijn er concrete unieke voorde-
len, de klant gelooft het niet! De grootste dooddoeners die je dan 
hoort, zijn: ‘U hebt gelijk, maar uw concurrenten doen dat ook.’ 
Of: ‘Ik zie niet zo veel verschil tussen u en mijn huidige leverancier.’
Je moet dus een proces op gang brengen waarbij de klant zelf 
zijn aankoopcriteria wijzigt. Daar staat het woord differen-
tiation voor: een wijziging, een ‘delta’, in de aankoopcriteria. 
Alleen de klant zelf kan dat doen, hij moet de boodschap aan zich-
zelf verkocht krijgen. Door verkopen als een veranderingsproces op 
te vatten, krijg je een ander soort gesprek.
De vragen die je vervolgens stelt, hangen af van het veranderings-
bewustzijn van de klant. Aan een veranderingsbewuste klant die je 
oplossing nog niet heeft, kun je vragen: ‘Hoe lost u vandaag het 
probleem op?’ of ‘Wat houdt u in status quo?’ Aan een niet-ver-
anderingsbewuste klant vraag je: ‘Hoe bent u ertoe gekomen om 
deze technologie of diensten te gaan gebruiken?’ of ‘Wat heeft u 
ertoe gebracht om het op deze manier aan te pakken?’ We peilen 
dus op een indirecte manier naar de besluitvormingscriteria: hoe is 
de klant in de huidige situatie terechtgekomen, hoe is dat destijds 
beslist? Als vanzelf moet de klant dan met zichzelf onderhandelen 
en zijn huidige situatie in vraag stellen. De link met je oplossing of 
je diensten wordt dan vaak vanzelf gelegd.

Hoe bent u tot die Differentiation Selling-methode gekomen?
Eigenlijk vanuit rekrutering en selectie in de ICT-sector. Daar is 
een reële schaarste en wordt het alsmaar moeilijker om kandida-
ten te overtuigen. Weinig kandidaten zijn actief op zoek naar een 
job, maar ze staan er wel voor open. Dan stoot je als headhunter 
op weerstand tegen verandering. Ik heb ervaren dat de enige mo-
gelijkheid om dat te doorbreken, is dat de klant of de kandidaat 
zichzelf overtuigt. Dat kan alleen door te peilen naar de beslissing 
die tot de huidige situatie geleid heeft. Want een kandidaat die 
een nieuwe job overweegt, moet eerst beslissen dat zijn huidige 
job niet voldoet.
In de verkoop is het niet anders. Als de klant zijn huidige situatie 
wil herbeschouwen, moet je eerst kijken welke criteria en verwach-
tingen hij bij zijn vorige aankoop had. Mensen en hun omgeving 
veranderen, maar hun situatie is nog dezelfde. Als je vraagt ‘Ben 
je tevreden?’, zegt de klant ‘Ja, we hebben geen behoefte om te 
veranderen.’ Als je echter eerst vraagt hoe zijn huidige situatie tot 
stand is gekomen, dwing je de klant ertoe om eerst zelf na te den-
ken over zijn status quo. Zo krijg je in het beste geval ook vertrou-
welijke informatie: de klant vertrouwt je bijvoorbeeld toe dat hij 
een nieuw product gaat lanceren, nieuw personeel aanwerven … 
Veranderingen zijn namelijk aan elkaar gelinkt en zo begint de 
Differentiation Selling-cyclus opnieuw.
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Laat de klant zelf nadenken over de keuzes die hij in het verleden (niet) heeft gemaakt en 
over de verander(en)de context.



Vervolgens kun je dan procesgerichte vragen stellen:
 Hebt u daar al acties rond ondernomen?
 Is dat iets waar u al mee bezig bent?

Is er in het algemeen een product of een dienst waarvan u zegt: 
hier kun je bijna niet zonder Differentiation Selling?
Ja zeker, verkopen van innovaties! Dat is lastig omdat er geen 
referentiekader is. De klant heeft geen context, hij kan niet ver-
gelijken, want het is te nieuw voor hem. Om dan iets te kunnen 
verkopen, moet je de klant confronteren met de verandering 
waarmee hij geconfronteerd wordt. Als hij daarover nadenkt, kun 
je hem met je laten meegaan. Beslissingen zijn gelinkt aan in-
terne of externe veranderingen en omgekeerd. Echte beslissers 
herken je bovendien doordat ze zelf hun beslissingen nemen.  
Wist je dat echte beslissers nooit referenties contacteren?  
Het heeft dan ook geen zin om ze in je offertes te citeren.  
Early adopters gaan niet op zoek naar referenties, die komen zelf 
naar jou toe. Die zoeken een competitief voordeel. Ze willen 
ook niet dat anderen je product hebben, ze willen de eerste zijn.  
Als je die mensen aanschrijft met: ‘We zijn zus en zo en we doen 
dit en dat’, leest geen kat het. Als je begint met: ‘Wij stellen 
vast dat … en dat leidt tot … Hebt u daar al over nagedacht?  
Wat denkt u daarmee te doen?’, heb je meteen een grotere kans 
op succes. CEO’s worden betaald om de toekomst te voorspellen. 
Alles wat jij kunt doen om ze naar die toekomst te laten kijken, 
zal hen interesseren. •

DE AUTEUR
Luc Bouquet begon zijn loopbaan als elektrotechnicus, maar is sinds 
1982 onafgebroken actief in de sector van de technische communica-
tie, afwisselend als technical writer, manager en opleider.
• luc@lucbouquet.net / @lbouquet

herkennen, bijvoorbeeld de schaarste op de arbeidsmarkt voor 
bepaalde competentieprofielen. Dat is een objectief feit en daar 
is ook geen discussie over: de persoon tot wie je je richt, kan zich 
daarin herkennen of het is zeer op hem gefocust. Zo valt alvast een 
stuk weerstand weg en gaat hij verder lezen.
In het tweede geval is de verandering niet concreet en onbekend 
voor de lezer, maar de directe impact ervan op zijn business is er 
niet minder om. In dat geval moet je er zijn aandacht op vestigen 
en hem nieuwsgierig maken, bijvoorbeeld als volgt:
  Geachte heer …,
  Ik ben zo vrij persoonlijk contact met u op te nemen via 

LinkedIn. Aangezien u recent bent overgeschakeld op …, vroeg 
ik mij af of u bezig bent met … Is dat iets waarover ik eens 
contact met u kan opnemen?

Een niet-veranderingsbewuste klant kun je schriftelijk ‘uitdagen’ 
en bijvoorbeeld de volgende informatie meegeven, die hem aan 
het denken moet zetten:
  90% van uw klanten schijnt ontevreden te zijn met …  

Kunt u dat herkennen?
  Klanten in de ICT-sector hebben tegenwoordig andere ver-

wachtingen van verkopers …
  Uw doelgroep leest geen gedrukte media … Amper 2% van die 

groep zou nog een papieren krant lezen.
  De verkopers die u wilt rekruteren, vindt u niet terug op job-

boards.
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LEESTIPS
•   Knecht, R. (2011). Differentiation Selling – De methode 

om via het verkoopsproces het verschil te maken. 
Mechelen: Wolters Kluwer. ISBN 978-90-4653-674-2

Meer vernemen over de Differentiation Selling-methode 
en inschrijven op de nieuwsbrieven van René Knecht kan 
via deze link: www.differentiationselling.com

DE DEUR UIT!
Waarom u een out of office instelt? U wilt uw contactpersonen 
laten weten dat u uw berichten niet leest – en hen zo frustraties 
besparen. Maar u wilt ook zelf een onbezonnen vakantie tege-
moet gaan.

Vakantieplannen? Vóór u de deur achter u dicht-

trekt, stelt u nog snel een out of office in.  

Maar welke informatie vermeldt u? En hoe maakt 

u het verschil tussen een standaardtekst, en een 

professioneel en overtuigend bericht? We geven u 

alle tips die u nodig hebt.

Out of office, níét out of style
Lise Eelbode
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