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Eneco lanceert
eerste Social Shop
in België

S T E V E N  V A N
B E L L E G H E M ,  
D E  C O N V E R S A T I O N 
M A N A G E R

Ieder bedrijf droomt wel van
het Tupperware-business-
model. De onderneming
maakt geen reclame: elke
medewerker én elke klant is
een ambassadeur. Meer
zelfs, elke medewerker of
klant is een verkoper.
Een ‘social shop’ werkt vol-
gens dezelfde filosofie. Het is
een onlineplatform waar
klanten de producten van
een merk kunnen aanprijzen
aan vrienden. De mening van
de klant over het product is
hierbij heel belangrijk. Voor
elke nieuw aangebrachte
klant krijgt de shopuitbater
een beloning. Die beloning
wordt nadien verdeeld met
een vriend of een goed doel.
Onlangs lanceerde Eneco
België zijn Social Shop. De
gebruikers schrijven zich in
op het platform van de Social
Shop via Facebook of
Twitter. Consumenten ope-
nen een onlinewinkel waar
ze de duurzame energie van

Eneco aanprijzen aan vrien-
den. Uiteraard doen enkel
heel tevreden klanten dat. De
winkeluitbaters beschikken
over slogans en visueel mate-
riaal dat naar wens aangepast
kan worden. Zo kunnen ze
een eigen slogan uitvinden
om Eneco aan te prijzen.
Per nieuwe klant geeft
Eneco een beloning van 40
euro aan de shopuitbater.
Dat bedrag wordt verdeeld
tussen de verkoper, zijn
vriend en eventueel een
goed doel — dat maakt de
Social Shop nog socialer.
Eneco koos voor het WWF. 
Mondreclame en de mening
van vrienden en familie wor-
den steeds belangrijker bij
de aankoop van een nieuw
product. Enkel als iemand
enthousiast is over een pro-
duct, zal die persoon het ook
aanbevelen.
De auteur is expert in conversa-
tiemanagement en zaakvoerder
van het coachingbedrijf 
B-Conversational.

Iedereen kan 
alle e-mails lezen 
in het bedrijf
De Amerikaanse start-up Stripe heeft een opvallend e-mail-
beleid: alle werknemers kunnen haast alle e-mails lezen die
worden verstuurd.
Het bedrijf in San Francisco is actief in onlinebetalingen en
zette een systeem op poten waarbij zogoed als elke interne
e-mail die in het bedrijf wordt verstuurd opgezocht kan
worden door het personeel, schrijft de Amerikaanse onder-
nemerssite Inc.com. Om een e-mailindigestie te voorkomen
en te zorgen dat werknemers snel de mails vinden die voor
hen relevant zijn, heeft het bedrijf een systeem uitgewerkt
met thematische e-maillijsten, categorieën en advies over ef-
ficiënt e-mailgebruik. Volgens de Californische start-up
heeft deze manier van werken drie voordelen:
1 Door het open e-mailverkeer is er geen hiërarchische

structuur nodig. Groeiende starters moeten een manage-
mentstructuur uitbouwen, maar volgens de mensen achter
Stripe geeft het open e-mailverkeer iedereen tot op zekere
hoogte voldoende ‘context’ om zelf te bepalen welke de
nuttige taken zijn waaraan ze kunnen werken. Zo blijft de
structuur vlak en behouden de werknemers zo veel moge-
lijk autonomie.

2 Potentiële interne conflicten worden ontmijnd nog
voor ze aan de oppervlakte komen. Dat draagt bij tot de te-
vredenheid van het personeel. 

3 Wanneer iedereen op de hoogte is van projecten of er in-
formatie over kan opzoeken wanneer hij dat wil, is er min-
der nood aan vergaderingen. 

Wilt u elke weekdag een
praktische businesstip
 ontvangen per 
e-mail? Surf dan naar
trends.be en klik op ‘regis-
treren’ of ‘registratie wijzi-
gen’ om u aan te melden voor
de Bizz By Mail-nieuwsbrief.
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Een goed voorbeeld van hoe een crea-
tieve digitale campagne een klassieke
actie nieuw leven kan inblazen, is de
FindTheEggs-campagne die de Britse
supermarktketen Tesco vorige week
deed. Terwijl heel wat winkels het hou-
den bij klassieke paasacties, zette Tesco
een samenwerking met Google Street
View op. Via de Google-kaarten kon ie-
dereen in zijn buurt zoeken naar virtu-

ele paaseieren. Wie er drie vond, kreeg
een digitale coupon waarmee hij in de
winkel een eitje of paashaas van echte
chocolade kon afhalen. De Britse 
paaseijagers verzamelden meer dan
200.000 digitale chocolaatjes. Op enke-
le plaatsen op de virtuele kaart had
Tesco gouden eieren verborgen. Wie
die vond, kreeg een tabletcomputer. 
De actie werd uiteraard verbonden aan

een Facebook-pagina en Twitter-ac-
count zodat deelnemers hun resultaten
met elkaar konden delen. Zo’n actie ver-
hoogt de betrokkenheid van de klanten
en door de digitale coupon lokte Tesco
hen naar zijn winkels. Bovendien doet
de actie de klanten in positieve bewoor-
dingen over het merk praten, nadat
Tesco werd meegezogen in het paarden-
vleesschandaal.  Bron: Retaildetail. eu
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 Nieuws     -
 platform
zoekt jonge
 opinie -
makers
Ondernemer Steven Piessens lan-
ceert deze zomer zijn project
‘Opiniewolven’. Daarmee wil hij
jonge ondernemers, creatievelingen
en beleidsmakers een platform bie-
den om hun meningen en ideeën te
uiten. “Ik ben op zoek naar tien on-

dernemers, creatieven of beleids-
makers van minder dan 40 jaar die
met een idee, een visie of een pro-
duct gehoord of gezien willen wor-
den,” vertelt Steven Piessens, “maar
daar niet de middelen of budgetten
voor hebben die grote bedrijven
kunnen inzetten.” Eind april start
Piessens met een blog waar de tien
geselecteerde Opiniewolven hun
verhaal kunnen brengen. Eind dit
jaar volgt de lancering van een
nieuwsplatform waar ruimte is voor
onder andere videobijdragen en
opiniestukken. “Naast de tien wol-
ven zelf ben ik ook op zoek naar be-
drijven die in het project willen in-
vesteren door hun merk te koppelen
aan deze opinieleiders van de toe-
komst.”
steven@oratore.be

Ontslag om
dringende reden:
wanneer kan het?

J U R I D I S C H  Céline Hallut, advocate aan de balie van Luik

Hebt u een vraag voor onze experts?
Stuur een e-mail naar expert@trends.be.

Deze vrij abrupte manier om een ar-
beidsovereenkomst te verbreken
moet aan een aantal voorwaarden
voldoen om rechtsgeldig te zijn. Er
moet sprake zijn van een ernstige te-
kortkoming die elke professionele sa-
menwerking onmiddellijk en defini-
tief onmogelijk maakt.
Doorslaggevend is dus een definitie-
ve vertrouwensbreuk tussen werkge-
ver en werknemer, waardoor het on-
mogelijk is om de professionele rela-
ties voort te zetten. Wat is een
ernstige tekortkoming? Kunnen aan-
leiding geven tot ontslag om dringen-
de reden: insubordinatie, bedrog met
de prikklok, diefstal, ongeoorloofde
concurrentie. De werkgever moet in
elke situatie oordelen of de feiten die
hij zijn werknemer verwijt, een ern-
stige fout uitmaken.
De kennisgeving van de dringende
reden moet gebeuren via een aange-
tekende brief, een deurwaardersex-
ploot of met een schriftelijk docu-
ment dat aan de werknemer wordt
overhandigd. De werkgever moet
een dubbele termijn van drie werk-
dagen in acht nemen: hij heeft drie
werkdagen om de werknemer te ont-
slaan en vervolgens nog eens drie
werkdagen om hem mee te delen
welke dringende reden hij aanvoert.

Eenmalige betekening
De werkgever mag het ontslag en de
dringende reden aan de werknemer
ook meedelen in één schriftelijk do-
cument. Zo’n eenmalige betekening

moet plaatsvinden binnen de drie
werkdagen nadat de werkgever ze-
kerheid heeft over de ernstige tekort-
koming.
De werkgever moet de dringende re-
den nauwkeurig en volledig om-
schrijven, zodat de werknemer pre-
cies weet wat men hem verwijt en de
rechter kan onderzoeken of het ont-
slag om dringende reden rechtsgel-
dig is. Eerder werd al geoordeeld dat
het niet volstaat om zonder verdere
uitleg te verwijzen naar herhaald
misplaatst gedrag of naar het nege-
ren van instructies van een overste.
Het is aan de werkgever die een
dringende reden aanvoert om te be-
wijzen dat de dubbele termijn van
drie werkdagen in acht werd geno-
men en dat er werkelijk sprake is van
een dringende reden.
Een werknemer die van de ene op de
andere dag zonder werk zit, kan de
rechtsgeldigheid van zijn ontslag
aanvechten voor de rechtbank.
Indien de rechter beslist dat het ont-
slag om dringende reden niet rechts-
geldig is, zal hij de werkgever ver-
oordelen tot betaling van een opzeg-
gingsvergoeding aan de werknemer.
Het bedrag is gelijk aan het loon van
dat moment, en dat voor de duur van
de opzeggingstermijn die de werkge-
ver in acht had moeten nemen bij
een ontslag mét opzeggingstermijn.
Oordeelt de rechter evenwel dat het
ontslag om dringende reden rechts-
geldig is, dan moet de werkgever
niets betalen aan de werknemer.

Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat om
dringende reden, moet hij geen opzeggingstermijn geven
en geen verbrekingsvergoeding betalen. De werknemer
zit van de ene op de andere dag zonder werk en inkomen.
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