
Kuifje in marketingland 

Professor Buelens is een kritisch man, op het cynische af. Bij het lezen van zijn boek ‘Bye Bye 

Management’, is een sardonisch lachje dan ook vaak niet te onderdrukken. In zijn boek neemt de 

professor-emeritus afscheid van zijn vakgebied, maar ook van een ouderwetse kijk op 

management. Eén waar we allemaal afscheid van zouden moeten nemen. Een arbitrair gekozen 

handboek als een bijbel tot succes gebruiken, is immers volledig voorbijgestreefd en 

management moet gebaseerd worden op een ander soort kennis: kennis van het vak en van de 

menselijke gedragingen. 

 

“Toen ik aan deze reis begon, ging ik als naïeve jongeling op zoek naar het Grote Geheim van 

management. Ik hoopte toen zelfs ooit deel te kunnen uitmaken van deze mysterieuze wereld. Ik 

interviewde topmanagers, las honderden boeken en theorieën… en kwam tot dit besluit: er is 

geen geheim. Er zijn fantastische managers op de juiste plaats, maar geen enkele van de 

theorieën waarin ik me verdiepte gold als zaligmakend”, aldus professor Buelens. 

‘Bij avond zijn alle katjes grauw’ maar ‘een kat in het nauw maakt gekke sprongen’ 

De algemene marketingprincipes die vroeger in duistere klaslokalen gedoceerd werden, zijn 

intussen common sense geworden. Vele begrippen en redeneringen behoren tot het culturele 

erfgoed van onze maatschappij. Maar net zoals spreekwoorden, spreken verschillen 

managementtheorieën elkaar tegen. Iedere situatie is immers anders, geen twee CEO’s krijgen 

ooit exact hetzelfde dilemma voorgeschoteld. “Wie dus één zaligmakende oplossing predikt, is 

een charlatan”, poneert Buelens, “de trainingsmethoden van één topsporter werken niet voor 

gewone stervelingen als u en ik. Laat u dus inspireren door een sportgod, maar gebruik de 

handleiding niet op de letter.” 

Dus komt management neer op ‘verstand gebruiken’, met kennis van zaken. Zonder de 

goocheltermen en huichelarij van de goeroes kan goed management wel degelijk een verschil 

maken, is het zelfs levensnoodzakelijk voor een bedrijf. Goed management komt simpelweg neer 

op één belangrijke zaak: goede beslissingen nemen. 



Bewust en slim beslissen 

Professor Buelens ziet een goede manager vooral als een problem solver met een brede kennis 

van zijn vakgebied. Dat vak heet dan niet management, maar is datgene waar zijn werknemers 

dag in dag uit mee bezig zijn. Pas dan kan je bewust en slim beslissen. 

In een matrix tekent professor Buelens vier vakken, onderverdeeld in de combinatie slim-dom en 

bewust-onbewust. In de blog van mede-ADM’er Svend Jacobsen vindt u meer informatie over de 

kwadranten, maar uiteraard bent u vooral geïnteresseerd in slimme en bewuste keuzes maken. 

Dit verloopt altijd volgens hetzelfde patroon: definieer het probleem, hou de zaak onder controle, 

zoek verschillende oplossingen, evalueer deze en los het op. Het lijkt eenvoudig, maar in het 

geval van een vliegtuigcrash moet een piloot dit proces in een nanoseconde kunnen doorlopen. 

Overtrain uw brein 

Professor Buelens is dan ook voorstander van het overtrainen in 

beslissingen nemen. “Vreemd genoeg wordt daar in opleidingen 

zeer weinig aandacht aan besteed, met uitzondering van 

piloten, die wel les krijgen in besluitkunde”, legt hij uit, “zij 

trainen bewust hun neocortex, het deel van het brein dat de 

mogelijke antwoorden afweegt en de knoop doorhakt. Dit deel 

wordt niet toevallig het executive brain genoemd, ook wel het 

CEO-brein, te vinden net achter het voorhoofd.” 

Het CEO-brein is het enige deel dat impulsen kan negeren en hypothetisch kan denken. Twee 

dingen die dieren niet kunnen. “Verschillende onderzoeken hebben al aangewezen dat managers 

gelijkenissen vertonen met psychopaten. Wees gerust, die vergelijking is positief: psychopaten 

zijn immers net als goede managers in staat om het hoofd koel te houden wanneer dit quasi-

onmogelijk is. Zij nemen kritiek nooit persoonlijk, laten hun emoties – voornamelijk angst, hoop en 

hebzucht – hun beslissingen niet beïnvloeden en hebben een zeer goed ontwikkelde neocortex.” 

Zuurstof voor de neocortex 

Om betere beslissingen te nemen, kunt u dit deel van uw hersenen trainen en zuurstof geven. 

Wees u bewust van hoe u beslissingen neemt. Schrijf het hele proces eens uit, ook al gaat het 

om een eenvoudige beslissing. 

Vermijd zo veel mogelijk alcohol, chronische stress, vermoeidheid en zelfs positieve emoties. Bij 

goed nieuws wordt uw neocortex iets softer en minder streng. Hoed u dus als u fluitend het 

kantoor binnenkomt en één van uw werknemers wil u wat vragen. Elke druppel alcohol gaat naar 

uw neocortex. Alcohol neemt de remmingen weg, maar moedigt – in tegenstelling wat sommigen 

denken – de creativiteit niet aan. Ook een jetlag kan uw besluitvorming beïnvloeden. Wees u 

daarvan bewust en probeer belangrijke beslissingen niet te nemen na de middag, zeker niet als u 

een zware lunch had. 

http://www.klareau.be/svend-een-vent-uit-gent/de-champignon-manager/


Management als poker 

Tot slot geven we u graag de wijze woorden van Thomas A. Slim mee, een pokerspeler die 

volgens professor Buelens nog het dichtst bij het geheim van goed management kwam: 

 Play the player, not the cards 

 Play fast in a slow game and slow in a fast game 

 If you cannot spot the sucker at the table in the first half hour, you probably are the 

sucker… 
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