
     

kennis is macht: kun je  
te veel kennis delen?

Kennis is kennen als algemeen en wijsgerig begrip, ook wel parate kennis, ontleend 
aan het Latijnse Nam et ipsa scientia potestas est, want ook kennis zelf is immers 
macht. Macht als in controle, bijvoorbeeld. En laat die controle nu net iets zijn wat veel 
ondernemers niet graag uit handen geven. Kun je te veel kennis delen?

tekst: Sandra Mur-Bekaert

Door de vele mogelijkheden op het wereldwijde 
web en social media is ongelooflijk veel kennis 
niet verder dan een snelle muisklik van ons 
verwijderd. Daar kunnen we van alles van vin-
den, maar het is wat het is. Het heeft voordelen 
én nadelen. Waar je vroeger hard moest stude-

ren, zoeken naar kennis en ervaring, lijkt kennisopname nu 
dagelijkse kost door de vele blogs, webinars en onlinestudies. 
Dat kan spannend zijn, want het lijkt alsof de klant soms net 
zoveel informatie heeft als wij. En we dus de controle verlie-
zen. Kennis is macht, in het Engels vertaald als: knowledge is 
power. De Fransen spreken van savoir c’est pouvoir (weten is 
kunnen). Maar is dat ook zo? Ik ben overtuigd van niet! 

Ja, een klant kan kennis opdoen en ik denk dat je als onderne-
mer ook kennis moet delen. Maar om een expert te worden, is 
echt iets meer nodig. En die expert, dat ben jij! Weten is geen 
kunnen. Immers, hoe meer je weet, hoe minder je lijkt te kun-
nen; het bekende ‘bewust onbekwame’ stukje. Als de klant in 
die fase zit, sta jij paraat om zijn vragen te beantwoorden. Ken-
nis hebben betekent nog niet dat je er ook echt iets mee kunt. 
Door de kennis, die eenvoudig opgedaan kan worden, wordt de 
klant mondiger en kritischer en dat kan soms lastig zijn. Maar 
het heeft ook voordelen. Een klant die voor jou of jouw product 
kiest, doet dit heel bewust. En aan dat stukje bewustwording 
kun je als ondernemer bijdragen. Je kunt door kennis te delen 

jezelf profileren in de markt. Dus nee, je kunt nooit te veel ken-
nis delen. Want er ontstaan uiteindelijk toch vragen, en die kun 
jij beantwoorden.

Het is wel belangrijk te kijken naar wát je deelt. Past het bij 
waar jij voor staat? Daarnaast is het goed om jezelf af te vragen 
in welke vorm je de kennis deelt en in welke mate. Bij educatie 
wordt de tachtig-twintigregel vaak genoemd. Het schijnt dat 
je uiteindelijk maar twintig procent van de kennis opneemt. Er 
zijn ook onderzoeken die zeggen dat de manier waarop kennis 
wordt aangeboden, bepalend is voor hoeveel je kunt opnemen. 
Kennis die je ‘ziet’ – bijvoorbeeld in een filmpje – blijft voor 
tachtig procent hangen. Kennis die je ‘leest’ blijft voor twintig 
procent hangen en kennis die je ‘hoort’ maar voor tien procent. 
Natuurlijk is dit ook afhankelijk van je leerstijl. Voor mijzelf 
werken filmpjes juist helemaal niet. Ik lees liever. Deze cijfers 
gaan de komende jaren ongetwijfeld veranderen doordat we 
continu blootgesteld worden aan prikkels en informatie. Ik 
verwacht dat we steeds minder bewust opnemen. Zorg daarom 
dat je opvalt en zorg ervoor dat wat je deelt, bij jou, je bedrijf 
en je klant past! ←

Hoe pak jij het aan? Hoe zorg je dat je opvalt en dat de  
informatie overkomt in de grote massa van berichtgeving? 
Reageer via redactie@dibevo.nl

Sandra Mur-Bekaert is mede-eigenaar van hondenschool DogTalk in Aalsmeer. In haar bedrijf werkt ze 
als kynologisch gedragstherapeut, kynologisch instructeur en Beagle-fokker. Sandra omschrijft zichzelf 
als een duizendpoot en een vakidioot die de branche verder wil ontwikkelen om het welzijn van zowel 
dier als mens te verbeteren. De inspiratie en motivatie daarvoor zoekt ze vaak buiten het eigen werk-
veld. Samen met haar partner die ook Sandra heet, heeft ze – hoe kan het ook anders – vier Beagles. 

Belevenissen van een kynoloog
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Sandra Mur-Bekaert in elk nummer van het Dibevo-Vakblad 
een onderwerp uit de dagelijkse praktijk van een kynologisch gedragstherapeut en -instructeur.
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