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Nu onze leden aandeelhouders zijn, 

hopen we op meer participatie
Thomas Blondeel, Adviesverlener SMart
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Het freelanceplatform SMart maakte begin dit jaar de overstap van een 
vzw naar een coöperatieve vennootschap waardoor hun leden nu aan-
deelhouders zijn. “Die structuur geeft ons de vrijheid om kapitaal op 
te bouwen, vennoten meer te betrekken en projecten op te zetten rond 
onze centrale dienstverlening”, zegt adviesverlener Thomas Blondeel 
die ook verantwoordelijk is voor de regionale ontwikkelingen in Vlaan-
deren en Nederland.

SMart ondersteunt freelancers met het administratieve be-

heer van hun professionele activiteiten. De leden werken 

autonoom, in ruil voor een vast of tijdelijk inkomen. Met dit 

systeem wil SMart een alternatief bieden voor het indivi-

duele ondernemerschap. Sinds de oprichting van de vzw 

in 1998 evolueerde de organisatie naar een sociaal bureau 

voor kunstenaars in 2008, waarna er vorig jaar beslist 

werd om een CVBA-SO op te richten. 

Waarom heeft SMart de stap gezet van een vzw naar een 

coöperatieve vennootschap van en voor freelancers?

Thomas Blondeel: “We hebben nu geen leden meer, maar 

vennoten die in plaats van lidmaatschap te betalen een 

aandeel kopen van 30 euro. Zo willen we hen juridisch 

meer verankeren met SMart. Weinig leden waren gemo-

tiveerd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering 

of de Raad van Bestuur. Nu ze zelf eigenaar zijn van de 

organisatie, hopen we de participatiegraad te verhogen.”

“Onze doelgroep is de laatste jaren enorm gegroeid. Naast 

kunstenaars sloten andere profielen zoals grafisch vorm-

gevers, IT’ers en journalisten zich bij ons aan omdat ook zij 

projectmatig werken. Mede door de uitbreiding naar an-

dere sectoren buiten de artistieke wereld was het logisch 

voor ons -en ook voor de fiscus- om uit te kijken naar een 

ander model: de CVBA. Hoewel we nu een vennootschap 

zijn, blijven we toch dicht aanleunen 

bij de filosofie van de vzw. We zijn een 

CVBA met Sociaal Oogmerk. Winst ma-

ken is niet ons enige doel. Dat blijkt ook 

uit onze statuten. We keren geen divi-

denden uit aan onze aandeelhouders, 

maar herinvesteren de winst in de uit-

bouw van nieuwe diensten.”

“Binnen de CVBA is het mogelijk om 

kapitaal te laten groeien. We willen fi-

nancieel onafhankelijk zijn van grote 

externe financiers. Momenteel hebben 

we 11.000 aandeelhouders en we hopen 

tegen het einde van dit jaar te groeien 

tot 19.000.”

Met de CVBA wil je de participatiegraad 

bij de vennoten verhogen. Hoe leid je 

een groep van 11.000 man?

“Een deel van onze vennoten heeft niet 

de tijd of de nood om actief te zijn bin-

nen de werking. Die hebben enkel ons 

platform nodig om facturen te sturen. 

Voor onze Raad van Bestuur hebben 

we zelf geen kandidaten aangesproken, 

maar gewoon aan de groep gevraagd 

wie zin had om te zetelen. 35 mensen 

reageerden positief waaruit er dan 18 

verkozen zijn tijdens de Algemene Ver-

gadering.”

“Daarnaast kunnen geïnteresseerden 

ook deelnemen in onze werkgroepen 

en adviesraden. Zo’n 2.000 mensen 

hebben deelgenomen aan de werk-

Hoewel we nu een vennootschap 

zijn, blijven we toch dicht 

aanleunen bij de filosofie van 

de vzw. 
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groepen om de coöperatie uit te teke-

nen. Regelmatig organiseren we ook 

netwerkevents. Omdat onze groep zo 

groot is, hebben we heel veel talent en 

kennis in huis. Jammer genoeg besef-

fen de freelancers niet altijd goed dat 

ze verenigd zijn in een coöperatie.”

Jullie zijn voorstander van collectief on-

dernemen, voor meer waardering, net-

werken en jobtevredenheid. Kan je dat 

staven?

“Wij vinden samenwerking met andere 

organisaties heel belangrijk. Want sa-

men bereik je meer dan alleen. Die visie 

willen wij overbrengen aan onze aan-

deelhouders. Op netwerkevents stimu-

leren we kennisdeling. Dat vraagt een 

mentaliteitswijziging, want freelancers 

in dezelfde sector zien elkaar soms 

eerder als concurrent dan als collega, 

waardoor ze tegengestelde belangen 

zien. Toch zijn ze gebaat bij samenwer-

king binnen een coöperatie: ze delen 

kennis en kunnen samenwerken, bou-

wen gemeenschappelijke middelen op 

die hen collectief en individueel ver-

sterken en ze staan sterker tegenover 

leveranciers en opdrachtgevers.”

Jullie krijgen soms het verwijt dat jul-

lie contracten van onbepaalde duur de 

wereld uitbannen. Want vind je van die 

kritiek?

“We krijgen inderdaad dat verwijt. Maar 

het is niet ons doel om iedereen te doen 

freelancen. En we bieden werkgevers 

ook geen alternatief aan om via ons 

goedkoper werknemers aan te werven. 

We zijn er voor wie binnen een veilig 

kader zijn eigen project op poten wil 

zetten.”

“Wanneer we merken dat een bedrijf 

ons platform (onbewust) misbruikt of 

dat een aandeelhouder beter af is met 

een ander statuut, dan melden we dat 

meteen aan hen. Omdat we geen winstmaximalisatie na-

streven, kunnen we open communiceren naar alle betrok-

ken partijen. Mochten we een structuur zijn die dividenden 

uitkeert, dan was dat een ander verhaal. Dan zouden we 

zoveel mogelijk zieltjes willen winnen voor de winst. Nu wil-

len we ook zo veel mogelijk vennoten, maar niet ten koste 

van hen.”

Lobbyt SMart bij de regering over het statuut van freelan-

cers?

“Via verschillende publicaties, wijzen we de overheid op 

enkele knelpunten. Zo is het nu de norm dat een freelancer 

of een interimkracht drie uur aaneensluitend moet werken 

of verloond worden. Dat lukt niet altijd. Denk maar aan gid-

sen in musea of leraren die via skype bijles geven. Die men-

sen worden gedwongen om het statuut van zelfstandige in 

bijberoep aan te vragen.”

Met 11.000 vennoten, botsen de belangen soms. Hoe ga je 

daarmee om?

“Naast de freelancers, kunnen ook de opdrachtgevers aan-

deelhouder zijn van SMart. Dat kan een bron van conflict 

zijn. Daarom hebben we twee categorieën van vennoten 

gecreëerd. De A-vennoten zijn diegene die onze diensten 

gebruiken en de B-vennoten de rest waaronder partners, 

samenwerkende organisaties en opdrachtgevers. De Raad 

van Bestuur moet ten minste voor drie vijfden  vertegen-

woordigd zijn door A-vennoten. Zo willen we vermijden dat 

opdrachtgevers de bovenhand nemen. De organisatie is en 

blijft voor diegenen die er gebruik van maken. We blijven 

bottom-up werken.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“We willen onze vennoten nog meer in contact brengen 

met elkaar en hen meer samen laten ondernemen. Hier-

door staan wij als coöperatie sterker en kunnen we vol-

doende sociale en economische voordelen bieden aan de 

aandeelhouders.” (NM)

De organisatie is en blijft voor 

diegenen die er gebruik van 

maken. We blijven bottom-up 

werken.


