
JAARVERSLAG  
2016   

VOORUITZICHTEN  
2017



EDITORIAAL 5

I. ALGEMENE CONTEXT 
 1. Organisatie en werkdomeinen 7

 2. SMart in Progress: op naar SMart Coop 11

 3.  Voorstellen die ons waardensysteem versterken 14

 4. Algemeen kader 18

 5. Het jaar in enkele cijfers 20

II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
 1. De tools: activiteiten en contracten  25

 2. Onze informaticatools: tot uw dienst!  27

 3.  SMart Agora 2016: een sleuteljaar en nieuwe rol  28

 4.  Verzekeringen, preventie van arbeidsrisico’s  
en gezondheid op het werk 29

 5. Financiële ondersteuning : leasing 31

 6. Vergoedingsfonds 32

III. CREATIVE SPOTS 
 1. Gedeelde ruimten  35  
 2. Culturele activering 39 

IV. PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN OPLEIDING
 1. Informatie en begeleiding 43

 2. Een juridische dienst 45

 3. Onderzoek en studies 47

 4. Opleidingen 50

 5. Ondersteuning voor kunstenaars 58

V. EVENEMENTEN EN PARTNERSCHAPPEN
 1. Territoriale ontwikkeling 63

 2.  Partnerschappen en het lokale culturele leven 65

VI. SMART IN EUROPA 
 1. Een internationale groep 69

 2. Samenwerken in verscheidenheid 73

 3.  Projecten over de grenzen heen  76

 4. Actief in Europa 77

VII. ONZE PARTNERS 79

JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

3

Inhoudstafel

JAARVERSLAG  
2016   

VOORUITZICHTEN  
2017



JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

5

editoriaal

De kersverse SMart-coöperatie heeft al veel van haar beloftes waargemaakt, of 
het nu gaat over de omvang van de dienstverlening aan de leden of op het vlak 
van het participatieve proces dat we opzetten met onze stakeholders. 

De werkgroepen rond de 4 kernthema’s (het economisch model, ons doelpubliek, 
de diensten en het bestuursmodel) die we organiseerden in het kader van het 
participatief proces SMart in Progress leidden tot 37 aanbevelingen die de basis 
vormden voor het strategisch plan “SMart 2020”. 

Dit plan vond een verdere uitwerking in een operationeel actieplan.

Na de creatie van de nieuwe juridische entiteit SMartCoop, zijn we erin geslaagd 
om het intekenen op aandelen door onze vennoten te automatiseren en we zijn 
vanaf nu in staat de verkiezingen van onze toekomstige Raad van bestuur te 
organiseren voor en met onze meer dan 10.000 vennoten. 

We zijn ons ervan bewust dat de representatieve democratie essentieel is voor 
de organisatie, maar ook dat er meer nodig is om de coöperatie vorm te geven. 
Daarom zetten we, zoals jullie wensten, onze participatieve benadering verder 
met nationale en regionale ontmoetingen, maar ook met 4 nieuwe werkgroepen 
die zich zullen buigen over een aantal toekomstige uitdagingen voor het project. 
Meer bepaald:  

• Een ethisch comité, waarvoor, met wie en met welke legitimiteit? 

• Economische en financiële transparantie: hoe kunnen we iedereen betrouwbare, 
eenvoudige en begrijpelijk informatie bieden? 

• De vertegenwoordiging van SMart: van vennoot tot ambassadeur? Hoe kiezen 
we onze toekomstige woordvoerders, welke opleiding hebben ze nodig, hoe 
kunnen we hen ondersteunen en hun werk organiseren? 

• Deelname van onze leden aan het verbeteren van onze informaticatools en bij 
het ontwerp van nieuwe toepassingen: welke dialoog kunnen we opzetten en 
organiseren? 

Als de ideeën in deze nieuwe werkgroepen ook zo rijk zullen zijn als in 2016, is de 
kwaliteit van het resultaat al verzekerd. 

Een collega vertrouwde me recent toe dat wat hem het meeste motiveerde bij SMart, 
het gevoel was steeds in beweging te zijn. Dat verklaart zich meer bepaald door de 
permanente evolutie van onze diensten, waarbij we steeds de vinger aan de pols 
houden van onze community. De kracht van ons project is dat het de ambitie heeft 
om een daadwerkelijke en overdachte sociale transformatie teweeg te brengen. 

Het toenemend aantal uitnodigingen van verschillende soorten partners en institu-
ties, zowel op lokaal als op nationaal en Europees vlak, getuigt van een groeiende 
erkenning voor ons organisatiemodel dat zich baseert op een solidair systeem van 
gedeelde diensten. De vertrouwensband die we over de jaren opbouwden met 
sommige van onze leden en de stabiliteit van ons economisch model dat garant 
staat voor onze financiële onafhankelijkheid werken voor iedereen begeesterend, 
niet in het minst voor ons creatieve en gemotiveerde team van vaste medewerkers. 

Desalniettemin mogen deze redenen tot voldoening de verslechterde socio-econo-
mische realiteit en context niet doen vergeten. De precariteit in de wereld van het 
werk lijkt een banaliteit geworden, tot op het punt dat het als vanzelfsprekend en 
onontkoombaar wordt beschouwd, althans in bepaalde discours. 

Een leidmotief dat zijn weg lijkt te zoeken door het Europese continent is dat het 
“versoepelen” van de regels van het arbeidsrecht een dringende noodzaak is om 
niet in te boeten aan “competitiviteit”. Het is spelen met vuur in een graanveld 
geteisterd door extreme droogte… De ideologische krachten aan zet in deze zware 
crisis - die men wil afdoen als een transitie om de echte oorzaken niet te hoeven 
aanpakken - hebben veel macht en halen hun slag thuis. 

In deze situatie kunnen de actoren die zich inschrijven in een traditie van sociale 
vooruitgang – of ze nu uit de politieke, academische, verenigings-, vakbonds- of 
zelfs coöperatieve wereld komen – het zich niet meer veroorloven zich verdeeld op 
te stellen en zich terug te plooien op hun eigen overleven. Wat mezelf betreft zal ik, 
trouw aan mijn optimistische inborst, blijven zoeken naar collectieve oplossingen die 
het algemeen belang dienen. 

 

Sandrino GRACEFFA 
Afgevaardigd bestuurder
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I. Algemene context
1. Organisatie en werkdomeinen 

VIER DIRECTIETEAMS
Bij zijn aantreden aan het hoofd van de SMart-Groep in 2014, heeft Sandrino Graceffa de 
organisatie van onze onderneming volledig herdacht. Zo werden de hiërarchische niveaus 
gereduceerd. Drie directies kregen de rechtstreekse verantwoordelijkheid over (elk een deel 
van) het personeel. Verder evolueerden we naar meer autonome teams. 

Deze reorganisatie zette zich voort in 2016, met de aanstelling van een Directie voor 
Informaticadiensten. 

SMart steunt dus voortaan op vier pijlers. 

De operationele directie heeft de bevoegdheid over de adviesverleners, onthaalmedewer-
kers en, breder nog, alle rechtstreekse contacten met leden en potentiële gebruikers van 
onze tools. 

Onder de administratieve directie, vallen de functies die te maken hebben met ‘support’ 
en logistiek, in de ruime zin van het woord. Dit gaat van het dagelijks beheer van de groep 
(financiën, administratie, risico’s, infrastructuur) tot de begeleiding van projecten en mensen. 

De directie voor strategie en ontwikkeling is bevoegd voor de nationale en internationale 
ontwikkeling van SMart, de begeleiding van het coöperatieve proces, het lobbyen, levens-
lang leren, onderzoek en studies, communicatie en sponsoring. 

De IT-directie is bevoegd voor zowel hardware als software : een deel van het team staat in 
voor de infrastructuur en de werkuitrusting, de andere medewerkers zorgen ervoor dat onze 
informaticatools verder evolueren. Beide teams hebben één duidelijke missie voor ogen: het 
leven van de hele SMart-community gemakkelijker maken.

DE ACTIEPUNTEN VAN ONZE AFGEVAARDIGD BESTUURDER 
De hele SMart-groep valt onder de veran-
twoordelijkheid van de afgevaardigd bes-
tuurder, zowel op Belgisch als op Europees 

niveau. Zijn agenda maakt duidelijk wat de 
grootste actiepunten zijn.

Intern beleid
Het jaar ging van start met een reflectiedag in LaVallée voor alle personeels- en directie-
leden. Deze uitwisselingsmomenten werden tijdens de maanden erop hernomen, maar 
dan in kleinere groepen: via een tiental ‘Midis SMart’ kregen de deelnemers de kans om 
vragen te stellen aan de directie. Voor een aantal teams kregen deze reflectiemomenten een 
vervolg tijdens een driedaags seminarie in Lyon. 

De omschakeling naar een coöperatieve onderneming was een werk van lange adem. 
Hierbij kwamen onder andere juridische aspecten kijken, zoals de uitwerking van onze 
statuten en de integratie van UBIK in de globale structuur. (UBIK was voorheen een aparte 
entiteit van SMart, die de ontwikkeling van de informaticatools voor haar rekening nam).
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I. ALGEMENE CONTEXT
1. ORGANISATIE EN WERKDOMEINEN

I. ALGEMENE CONTEXT
1. ORGANISATIE EN WERKDOMEINEN

SMart kreeg een nieuwe onthaalruimte in de Coenraetsstraat. We staken ook de handen uit 
de mouwen om Coopcity1 een comfortabele plek te geven in ons gebouw en om nieuwe 
manieren van coworking te ontwikkelen. Dankzij onderhandelingen met de Triodosbank 
konden we de financiering van de verbouwwerken op een goede manier rondkrijgen. 

Ook een aantal meer technische dossiers vroegen de aandacht van onze afgevaardigd 
bestuurder. In september had hij een vergadering met de Sociale Inspectie, en in oktober 
zat hij samen met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid in Mechelen.

Sociale en politieke dialoog
Structurele oplossingen vinden die inspelen 
op de evoluties van het werk, en daarbij een 
goede sociale bescherming garanderen 
voor wie werkt, dat is sinds het prille begin 
de ambitie van SMart. Onze afgevaardigd 
bestuurder stelt elke dag alles in het werk 
om die ambitie waar te maken. Hij onder-
houdt op beleidsniveau contacten met de 
sociale partners, maar ook met politici en 
instellingen om onze acties en standpunten 
kenbaar te maken. 

Onze toenaderingspogingen tegenover 
de vakbonden beginnen hun vruchten af 
te werpen. We hadden een constructief 
gesprek met het ACV in maart en met het 
ABVV in oktober. Onze standpunten met 
betrekking tot Take Eat Easy en Deliveroo 
toonden aan dat we met onze oplossingen 
een betere machtsverhouding creëren voor 
de koeriers. Dankzij de onderhandelingen 
met hun opdrachtgevers, hadden de koe-
riers toegang tot betere werkomstandighe-
den (met contracten van minimum drie uur) 
en meer sociale bescherming (verzekerin-
gen en preventiemaatregelen, loongarantie 
- waardoor ze nog een vergoeding kregen 
voor hun laatste koerierdiensten na het 
failliet van Take Eat Easy). 

Aan werkgeverskant hadden we een 
ontmoeting met UCM (Union des Classes 
Moyennes), het Unizo van Franstalig 
België. Als voornaamste aanspreekpunt 
komen zij op voor de rechten van zelf-
standigen / ondernemers. Op uitnodiging 
van Ecolo neemt SMart ook geregeld deel 

aan de bijeenkomsten van de Commissie 
‘Economische innovatie’. Deze ontmoe-
tingen kaderen binnen het programma 
’35 ideeën’, dat de Groenen hebben 
ontwikkeld tijdens hun laatste congres. Het 
programma wil de economische innovatie 
stimuleren en nieuwe vormen van werken 
bedenken voor toekomstige generaties. 

Sandrino Graceffa werd door het Centre 
d’Etudes économiques, sociales et poli-
tiques (CEPESS) van de CdH, ook geraa-
dpleegd over de sociale zekerheid voor 
zelfstandigen. 

Hij stelde ons coöperatief project voor 
tijdens een participatief colloquium over de 
economische democratie, dat door de PS 
georganiseerd werd in Bergen. 

In februari vond er een seminarie plaats in het 
kader van ‘Parcours intégré de l’autocréa-
tion’ / Social Impact Bonds, waar we ons 
engageerde voor dit thema op het niveau 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 
mei hadden we een ontmoeting met de 
cultuurdiensten van de Vlaamse regering 
waarbij we de activiteiten in Vlaanderen 
onder de aandacht brachten. 

Ook op Europees niveau zitten we niet stil. 
We leverden een bijdrage over de nieuwe 
vormen van werk in het kader van het 
nieuwe project van de DG Employment 
van de Europese Commissie over een 
“Europese sokkel van sociale rechten”.

Een boek over ‘Het werk van de toekomst’
In het boek “Refaire le monde… du travail” 1 (2016, uitg. REPAS), laat Sandrino Graceffa 
vanuit zijn terreinervaring zijn licht schijnen op de verregaande omwentelingen die het 
werkveld de laatste decennia heeft gekend, voornamelijk onder impuls van nieuwe techno-
logieën. Het boek handelt over thema’s als de sociale zekerheid, het coöperatieve model, 
het ondernemingswezen,... In een gesprek met drie medewerkers van SMart, breekt hij een 
lans voor een hervorming van de sociale zekerheid en pleit hij voor een wettelijk kader dat 
sociaal experiment en innovatie aanmoedigt. Heeft het sociaal contract van het loonstelsel, 
gebaseerd op een band van ondergeschiktheid in ruil voor bescherming, nog wel een 
toekomst? In tijden waar flexibiliteit zegeviert en uit verschillende hoeken geprobeerd wordt 
om de sociale zekerheid te ondermijnen, is het lang niet zeker dat die bescherming, eigen 
aan loondienst, een verworven recht blijft. Volgens onze afgevaardigd bestuurder bestaan 
er wel degelijk waardige alternatieven voor de ‘uberisatie’. In het laatste hoofdstuk van de 
publicatie schetst hij vier pistes: het recht om op Europese schaal sociale proefprojecten 
te lanceren; de creatie van een Europees stelsel van sociale zekerheid dat voor iedereen 
geldt; de ontwikkeling van grootschalige economische en sociale coöperaties en, tot slot, 
de promotie van een collaboratieve economie, als tegengewicht voor onze roofeconomie.

Deze publicatie kreeg heel wat aandacht, zowel in Frankrijk als in België. Er verschenen 
meerdere artikels in de geschreven pers (La Libre Belgique, L’Humanité, La Croix du 
Nord,…). Via interviews op tv en op de radio bereikte het boek ook een breed publiek. 
Sandrino was te gast in het tv-journaal van Sandrine Aramondu op France 3. Op de RTBF 
was hij te zien tijdens het programma van Michel Visart, ‘7éco’. Fabrice Lambert nodigde 
hem op zijn beurt uit voor het programma ‘Midi Première - Le Forum’ (zender la Première) 
en Eddy Caekelberghs voor ‘Face à l’info’.

Daarnaast stelde hij boek voor in verschillende steden, zowel in België (Doornik, Brussel, 
Luik, Bergen…) als in Frankrijk (Lyon, Parijs, Beuvry, Pantin…).

2 Refaire le monde… du travail. Une alternative à l’uberisation du travail. Het werk van de toekomst... 
een alternatief voor de uberisatie van het werk. 1 www.coopcity.be, centrum voor sociaal, coöperatief en collaboratief ondernemerschap 
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I. ALGEMENE CONTEXT
2. SMART IN PROGRESS: OP NAAR SMART COOP

I. ALGEMENE CONTEXT
1. ORGANISATIE EN WERKDOMEINEN

Publieke tussenkomsten
De afgevaardigd bestuurder werd meer-
maals uitgenodigd om zijn visie te geven 
bv. over nieuwe vormen van werken, 
de toekomst van de sociale zekerheid, 
de effecten van de digitalisering op onze 
economie,… Zo was hij in 2016 spreker op 
verschillende Europese conferenties. 

Zo waren er zijn ontmoeting met IPSE, 
Association of Independent Professionals 
and the Self-Employed, in Den Haag, vorig 
jaar in mei, en een conferentie van BAPEO, 
Brussels Associations of Public Events 
Operators, rond de uberisatie van werk en 
de toekomst van het werknemersstatuut 
die plaatsvond in Bozar (Brussel) in sep-
tember 2016. 

Onder de publieke tussenkomsten in België 
noteren we onder meer zijn bijdrage aan 
OUICOOP op 22 april, op uitnodiging van 
de Kamer van Koophandel in Brussel en 
een conferentie over de collaboratieve 
economie, op initiatief van de onderneming 
P&V Verzekeringen, een coöperatieve 
onderneming actief in de sociale economie. 

Hij sprak er voor een publiek van politieke 
leiders, vakbondsafgevaardigden, vereni-
gingen, ziekenfondsen en onderzoekers uit 
beide landsdelen. 

Onder impuls van Sandrino neemt SMart 
deel aan de bewegingen die werken rond 
Platform Cooperativism en peer2peer. De 
werksessies en seminaries gaven aanleiding 
tot nieuwe initiatieven: studiedagen samen 
met de sleutelfiguren van deze bewegingen 
Trebor Scholz (The New School NYC ) en 
Michel Bauwens (P2P Foundation). En van 
het een kwam het ander… In 2017 zal 
Michel Bauwens in residentie werken bij 
SMart. 

Het veranderingsproces zet zich onder-
tussen voort. Het SMart-team ziet de 
toekomst als coöperatie positief tegemoet 
en is overtuigd dat het sociaal innovatief 
project dat SMart uitdraagt meer dan ooit 
relevant is in deze snel veranderende en 
onzekere wereld.

2. SMart in Progress: op naar SMartCoop

In juni 2015 lanceerden we het coöperatieve proces SMart in Progress. Tijdens dit proces 
gaven we de overgang naar een coöperatieve vennootschap vorm. Vanaf het begin hebben 
we dit project bewust opengetrokken naar alle stakeholders van SMart: naar onze ledenge-
meenschap, hun klanten (waaronder ook ondernemingen opgericht door vroegere leden), 
naar onze institutionele en economische partners en naar ons vast personeel. Al snel nam 
SMart in Progress belangrijke dimensies aan: meer dan 2500 mensen namen al deel aan 
het proces. 

Deze verandering roept natuurlijk veel vragen op, bijvoorbeeld over de samenstelling van 
onze nieuwe structuur en de noodzaak om onze manier van functioneren aan te passen. 
We hebben samen een nieuw bestuursmodel uitgedacht, een economisch model bepaald 
om de duurzaamheid van onze onderneming te waarborgen, onze doelgroep gedefinieerd, 
rekening houdend met onze historische kern van creatieve beroepen, en tot slot nagedacht 
over de tools en diensten die we ter beschikking stellen aan onze leden. 

Tijdens workshops werd er tussen oktober 2015 en april 2016 gebrainstormd over deze 
thema’s. De discussies en het denkwerk hebben tot een reeks aanbevelingen geleid, die 
iedereen kan raadplegen op de website.3

In het kader van de permanente vorming werkten we samen met Belgische, Franse en 
Nederlandse academici. Zij leverden ons originele, thematische bijdragen over deze topics. 
We verzamelden inzichten uit de civiele maatschappij, het politieke en het middenveld 
(verenigingen/vakbonden), en getuigenissen over de coöperatieve economie. We gingen 
ook in gesprek met heel wat leden, over de manier waarop zij het project ervaren. De 
teksten, systematisch vertaald naar het Nederlands en het Frans, waren te lezen op onze 
website en zijn raadpleegbaar via http://smartbe.be/nl/documentatie-2. De writings werden 
gebundeld in een brochure4, Een denkkader voor een coöperatie in wording, met een 
voorwoord van Michel Bauwens. Al wie aanwezig was op de algemene vergadering van 
2016 kreeg een exemplaar. 

Dankzij talrijke ontmoetingen en uitwisselingen met leden en partners kwam er een hele 
dynamiek op gang in België. 

Naar aanleiding van de omschakeling naar een coöperatie, leerden we andere coöperatieve 
bewegingen kennen. Tijdens debatten en publieke events kwamen we in contact met 
gelijkgezinden. In Charleroi ontmoetten we bv. het collectief van vormgevers Composite, de 
participatieve supermarkt Coopéco, en ook de activiteitencoöperatie Azimut. 

In Bergen vonden er twee ‘small talks’ plaats. De deelnemers gingen er een interessante 
dialoog aan met de leden van de coöperatie ‘General Score’, actief in de filmmuziek. 

In Luik, Brussel en Gent kregen leden en vaste medewerkers van SMart een inleiding over 
coöperaties, hun geschiedenis en werking. SAW-B5 en Febecoop verzorgden speciale 
infosessies over deze thema’s. 
3 http://blog.smartbe.be/IMG/pdf/smart_in_progress_recommandations_nl_sans_bords.pdf
4 http://smartbe.be/media/uploads/2016/09/SMart-in-progress-writings-web-page-NL.pdf
5 De Franstalige federatie voor de sociale economie, www.saw-b.be
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I. ALGEMENE CONTEXT
2. SMART IN PROGRESS: OP NAAR SMART COOP

I. ALGEMENE CONTEXT
2. SMART IN PROGRESS: OP NAAR SMART COOP

Daarnaast dragen we ook bij aan het collectief denkwerk binnen de coöperatieve beweging, 
zowel op nationaal als internationaal vlak. We namen deel aan de Printemps des Scop, 
die vorig jaar in maart plaatsvond in Namen. Daar sneden we de vraag aan of participatie, 
coöperatie en democratie de kernwaarden kunnen worden van een nieuwe economie. In 
november werden we door professor Trebor Scholtz, de bedenker van het concept Digital 
Labor uitgenodigd op zijn colloquium in New York over Platform Cooperativism : ‘Building 
the Cooperative Internet’. We debatteerden er onder meer over de rol van vakbonden voor 
de werknemers van deze platformen. De ontmoeting kreeg in maart 2017 nog een vervolg 
in de conferentie How to Coop the Internet Economy, georganiseerd door Febecoop.

EEN AANTAL SLEUTELMOMENTEN
Op 28 juni 2016 hielden we onze alge-
mene oprichtingsvergadering ‘Let’s 
coop!’ van de coöperatie in wording. Heel 
wat thema’s passeerden de revue, zoals de 
omwentelingen binnen de wereld van het 
werk, het coöperatief model, peer to peer, 
de commons, internationale mobiliteit, 
nieuwe beroepen… Belangrijke spelers 
uit de coöperatieve beweging kwamen 
spreken: Elisabeth Bost, Dimitri Coutiez, 
de vertegenwoordigers van SAW-B en 
van Febecoop, onderzoekers en opinie-
makers (Michel Bauwens, Tine Hens, 
Sergio Bologna, Matthieu Liétaert, Julien 
Charles, François Flamion,...), grote namen 
uit de culturele sector (Matteo Segers, 
Wouter Hillaert), vertegenwoordigers van 
Tout Autre Chose,… Ook enkele hoogge-
plaatste politici tekenden present, onder 

wie Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, 
en Didier Gosuin, minister van Werk voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die 
stelde zijn projecten ter ondersteuning van 
de sociale economie voor.

 ) Op 21 september legden we een eerste 
versie van de statuten voor aan al wie 
tijdens de algemene vergadering inte-
resse had getoond om vennoot te wor-
den van de coöperatie in wording. Op 
basis van hun bemerkingen herwerkten 
we de statuten tot een definitieve versie.

 )  Op 18 oktober 2016 legden we de 
statuten van SMart Coop neer bij de 
Nationale Raad voor de Coöperatie. Het 
doel: de erkenning krijgen die garandeert 
dat we de waarden en principes van een 
coöperatie respecteren. 

 ) Begin december is de entiteit ‘SMart, 
Coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid met sociaal 
oogmerk (CVBA-SO)’ een feit.

 ) Vanaf 1 januari 2017 kunnen gebruikers 
van onze diensten een aandeel kopen. 
Vijf maanden later stond de teller al op 
10 000 vennoten.

HET PARTICIPATIEF PROCES VERDERZETTEN
We willen dit participatief traject van SMart In Progress verderzetten en deze benadering 
ook op lange termijn verankeren in de manier waarop we het project vormgeven. Het komt 
er dus op aan om een permanent proces van reflectie en innovatie op te zetten, waarbij we 
het project kritisch in vraag durven stellen en rekening houden met de noden van de SMart 
community. Daarbij moeten we erover waken dat het overeenstemt met de coöperatieve 
waarden en maatschappelijke evoluties. 

Deze nood blijkt ook uit de aanbevelingen van de workshops. We onderscheiden uiteenlo-
pende werkpistes op meerdere niveaus: 

 ) een (of meerdere) ethisch(e) comité(s) oprichten die: 

 > enerzijds onze maatschappelijke standpunten kracht bijzetten en formaliseren, en 
opvolgen of de standpunten gerespecteerd worden in de dagelijkse praktijk

 > anderzijds de SMart community ondersteunen bij hun dagelijkse werkpraktijk met 
het oog op de autonomie en vrijheid van de betrokkenen

 > een werkgroep samenstellen over de vertegenwoordiging van SMart: hoe kan een 
vennoot woordvoerder en ambassadeur worden van de SMart-community 

 > een werkgroep oprichten die zich aan de economische transparantie wijdt. 
Doelstelling van de groep is de voorwaarden te creëren voor een goed begrip van 
de economische operaties en de financiële bewegingen binnen de coöperatieve 
onderneming 

 ) werkgroepen samenstellen met verschillende types vennoten die de informaticanoden 
van de verschillende gebruikers van de diensten evalueren;

 ) momenten en (gedecentraliseerde) ruimten voorzien om het participatieve bestuursmo-
del van SMart te doen leven en samen in dialoog te treden, zodat vennoten optimaal 
kunnen deelnemen aan de beslissingsorganen en zich uitspreken over de koers van 
de coöperatieve onderneming. Dit kan onder meer door gedecentraliseerde algemene 
vergaderingen, maandelijkse informatievergaderingen, uitwisseling en samenwerking 
rond gezamenlijke noden van vennoten, virtuele communicatieruimten om de doors-
troming van informatie te bevorderen en ook vennoten vanop afstand te raadplegen 
over bepaalde beslissingen van het bestuur. Daarnaast willen we ook inzetten op de 
permanente vorming van vennoten om hen te ondersteunen bij hun nieuwe rol. 

Kort samengevat moet SMart een school voor de coöperatie worden, conform aan 
wat het 5de principe van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) voorziet.   
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3.  SMart 2020: gids voor de toekomst

De reflecties die we samen met onze stakeholders voerden in het kader van SMart In 
Progress, legden de basis voor ons Strategisch oriëntatieplan: SMart 2020. Dit document 
geeft een nieuwe visie op het project dat zich continu vernieuwt in functie van de evolue-
rende socio-economische en institutionele context waarbinnen onze leden werken. Het 
definieert de principes en waarden die onze toekomstige acties richting zullen geven. We 
hernemen hier de grote lijnen ervan.

VOORSTELLEN DIE ONS WAARDENSYSTEEM VERSTERKEN  
De voornaamste doelstelling van SMart is om de professionele activiteiten van een 
onbeperkt aantal mensen te faciliteren, of ze nu individueel of in een collectief werken.
Daarbij wil SMart een alternatief bieden voor de ‘klassieke’ band van ondergeschiktheid tus-
sen werknemer-werkgever terwijl ze kunnen gebruikmaken van de best mogelijke sociale 
zekerheid. 

Deze doelstelling willen we bereiken met een niet aflatend respect voor onze fundamentele 
waarden en principes. Deze waarden vormen de kern van het SMart-project:

 ) alle middelen en eventuele winstmarges aanwenden om het statutair verankerde 
maatschappelijk doel te verwezenlijken;

 ) een democratisch geleide organisatie zijn die aangestuurd en gecontroleerd wordt door 
haar leden-gebruikers;

 ) de autonomie van leden in de beoefening van hun beroep(en) versterken;

 ) hun werkrelaties met derden professionaliseren;

 ) de loopbaan van leden juridisch waarborgen en aanbevelingen formuleren voor regle-
mentaire aanpassingen;

 )  hun representatief karakter verder uitdragen: voor en met hen handelen;

 ) ervoor zorgen dat zij de best mogelijke sociale zekerheid genieten;

 ) het belang van solidariteit in de verf zetten;

 ) de middelen mutualiseren ten dienste van de gebruikers én voor het collectief belang.

BELANGRIJKE UITDAGINGEN
Duizenden personen die dagelijks proberen 
te leven van hun werk en hun passie maken 
gebruik van onze diensten. We hebben een 
niet onbelangrijke verantwoordelijkheid. We 
moeten erop toezien dat we concrete oplos-
singen aanreiken die rekening houden met 
belangrijke uitdagingen:

 ) onze leden zijn voornamelijk fysieke perso-
nen die ervoor kiezen om hun professionele 
activiteiten uit te bouwen binnen eenzelfde, 
gedeelde onderneming;

 ) de economische handelingen van onze 
leden zijn veelal commercieel van aard: ze

 ) bieden hun artistiek-creatieve diensten aan 
in ruil voor geld. Hun activiteiten moeten 
ook zo benaderd worden door contractueel 
betrokken derden;

 ) het kapitaal van de onderneming wordt 
collectief gevormd, waardoor we de nodige 
investeringen kunnen financieren: investe-
ringen om de gemutualiseerde diensten 
verder te doen groeien en de financiële 
onafhankelijkheid en duurzaamheid van 

SMart te garanderen. Geen enkele vorm 
van financiële tegenprestatie voor het bezit 
van aandelen zal mogelijk zijn: geen uitke-
ring van dividenden, geen opwaardering 
van aandelen;

 ) alle personen (fysieke of rechtspersonen) 
die bijdragen tot de risicospreiding door 
aankoop van aandelen krijgen een stem in 
de verschillende democratische beslissing-
sorganen en dit ongeacht hun aantal aan-
delen, volgens het principe “één vennoot, 
één stem”. Ook al zijn de statuten van een 
organisatie geen afdoende garantie voor 
een democratische werking, ze bevorderen 
die wel.

 ) alle stakeholders van het project moeten tot 
in het bestuursorgaan van de onderneming 
(de raad van bestuur) vertegenwoordigd 
worden. We willen aan de toekomstige 
raad van bestuur enkele quota opleggen: 
er moet een representatief aandeel zijn van 
alle stakeholders van het project, maar we 
streven ook een gelijke “man-vrouw”-verte-
genwoordiging na (elk geslacht moet met 
min. 40% vertegenwoordigd zijn);

 ) het maatschappelijk doel dat statutair 
is vastgelegd, moet permanent worden 
opgevolgd, namelijk door middel van een 
jaarverslag dat voorgesteld wordt aan de 
algemene vergadering, op dezelfde wijze 
als het financieel rapport.

De Coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, met sociaal 
oogmerk (cvba-vso) lijkt in dit stadium het 
beste te beantwoorden aan deze uitdagingen. 
We hebben de keuze voor een Europese 
coöperatieve vennootschap moeten laten 
varen omdat ze niet compatibel is met de 
vennootschap met sociaal oogmerk in de 
Belgische wetgeving. Dit betekent uiteraard 
niet dat we afstappen van de Europese 
ambities die duidelijk geformuleerd werden in 
de sociale doeleinden van SMartCoop. Zelfs 
al zal de meerderheid van onze toekomstige 
vennoten bestaan uit onze permanente en 
tijdelijke werknemers, willen we ook aan 
andere ‘betrokkenen’ de mogelijkheid geven 
om lid te worden van de SMart-coöperatie.

Teun Hocks, Compositie 
1988, coll. SMart.

DE FIGUUR VAN DE KUNSTENAAR INSPIREERT DE VERANDERENDE 
WERELD VAN HET WERK
Al in de loop van de jaren ‘90 werd duidelijk dat kunstenaars als socio-professionele groep tot 
laboratorium dienen voor de veranderingen binnen de wereld van het werk.Vandaag inspire-
ren ze – dankzij hun zoektocht naar autonomie, vrijheid en solidariteit, en door het wankele 
evenwicht tussen de coöperatieve uitwisseling en de uitwisseling van goederen – nog steeds 
de wereld. We blijven ons inzetten voor hun belang omdat het gaat om een zaak die ons allen 
aanbelangt. Het overstijgt de individuele praktijken, beroepen en sectoren. Opkomen voor de 
bijzondere kenmerken van artistiek werk, is in feite de toekomst van het werk uitdenken.
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DE DIENSTEN VAN DE COÖPERATIE
Om de diensten van de coöperatie te 
kunnen gebruiken, zullen alle gebruikers 
verplicht coöperant moeten worden van 
de SMart Coop en zo, evenredig met hun 
middelen, deelnemen aan het kapitaal van 
de onderneming.

Waarom? SMart moet haar kapitaalbasis 
versterken om de voortzetting en de duur-
zaamheid van haar maatschappelijk project 
te verzekeren. Het is wenselijk dat elk van 
de stakeholders die een belang heeft bij het 
voortzetten van het project – te beginnen 
met hen voor wie het project oorspronkelijk 

werd ontwikkeld (de leden-gebruikers van 
de diensten) - deelneemt aan de risico’s die 
hieraan verbonden zijn. Het kapitaal van de 
onderneming versterken door een aandeel-
houderschap van voornamelijk werkne-
mers, gebruikers en begunstigden van de 
diensten, biedt een borg op financiële auto-
nomie en is tegelijk ook een garantie op 
politieke autonomie en onafhankelijkheid, 
zo fundamenteel om de waarden en de 
betekenis van het project te vrijwaren. Voor 
de robuustheid van het gezamenlijk project 
is het dus belangrijk dat de leden ook mee 
de collectieve risico’s delen.

HET ECONOMISCH MODEL
Ons economisch model blijft gebaseerd op de evenredige deelname van elke econo-
mische actor aan de omzet. De reden is dat de kern van het SMart-project, met name 
de solidaire herverdeling, in stand moet blijven. We willen het solidair eenheidstarief voor 
alle facturen/contracten, van de kleinste tot de grootste, blijven handhaven. Het is door de 
verbetering van de diensten en de begeleiding van elke werknemer dat de economische 
duurzaamheid van het project het best verzekerd kan worden. We opteren dus niet voor 
een kostendifferentiatie in de dienstverlening. We kiezen ervoor om diensten te blijven 
bieden aan iedereen, met oog voor ieders noden. We moeten er met andere woorden dus 
ook voor instaan dat elke gebruiker een beroep kan doen op diensten specifiek aangepast 
aan zijn/haar realiteit en economische behoeften.

EEN EENHEIDSPERCENTAGE
Het principe van het eenheidspercentage 
dat afgehouden wordt op de inkomsten 
van een activiteit, staat soms ter discussie 
wanneer de activiteit zich verder ontplooit. 
De uniformiteit van de geboden diensten 
is veelal niet afgestemd op de graad 
van ontwikkeling van de activiteit. We 
kunnen ons herverdelende en solidaire 
model slechts in stand houden als we de 
gemeenschappelijke diensten ook aanpas-
sen aan de evoluerende noden van de 
projectleiders.

De economische activiteiten van onze 
leden beantwoorden aan de verschillende 
stadia in het leven van een onderneming 
(abstract idee, start van een project, 
zoeken en experimenteren, ontwikkeling, 

consolidering, stabiliseren, evolueren, 
stoppen). Hoe hoger het ontwikkelingsni-
veau van een project, hoe meer er nood is 
aan strategisch advies.

De aard van de noden op vlak van finan-
ciering is niet hetzelfde in de lanceringsfase 
van een micro-activiteit die er alleen op 
gericht is om de projectleider uit te betalen 
als wanneer het project de creatie van 
meerdere jobs inhoudt. Zonder onze rol van 
facilitator voor opkomende activiteiten – die 
uiteraard grote activiteiten kunnen worden 
– in vraag te stellen, moeten we de pro-
jectleiders die een zekere graad van matu-
riteit hebben bereikt en dus nieuwe noden 
hebben (autonomie bij het beheer, investe-
ringen, cash-flow, juridisch en economisch 

advies op maat, het zoeken van partners 
en klanten, toegang tot publieke fondsen, 
optimaliseren van de aankopen,…), beter 
begeleiden. De begeleiding van onze leden 
verbeteren op alle niveaus van ontwikkeling 
van hun activiteiten, vraagt ook dat we 
onze partnerschappen met andere organi-
saties voortzetten. Alle antwoorden moeten 

niet systematisch door SMart worden aan-
gedragen. We hebben er geen belang bij 
om te ontwikkelen wat anderen al doen, of 
dat nu op het vlak van microfinanciering is 
(Microstart), op het gebied van incubatie 
(COOPCITY) of in het kader van vastgoe-
daankopen (ateliers, Dynamocoop).

DE LOPENDE VERANDERINGEN BINNEN DE ORGANISATIE BLIJVEN 
VERDERZETTEN
We willen de lopende veranderingen binnen de organisatie blijven verderzetten en de 
coöperatie in het hart van de relaties met de actoren van het project zetten (onze leden, 
permanente klanten, leveranciers, institutionele en economische partners,…). Om deze 
cultuurverandering te verwezenlijken en de overstap te maken van een paternalistische en 
gecentraliseerde aanpak naar een solidaire peer-to-peer coöperatie, is het essentieel om:

 ) de reorganisatie (gestart in 2014) die erop gericht was om de hiërarchie zoveel mogelijk 
te beperken en bureaucratisering te vermijden, voort te zetten;

 ) samen te werken met andere organisaties, eerder dan telkens alle noden van onze 
gemeenschap zelf te willen invullen;

 ) de leden van onze gemeenschap te raadplegen zodat ze zelf de toepassingen kunnen 
ontwikkelingen die het beste aan hun collectieve noden voldoen;

 ) alle permanente medewerkers in de dynamiek van de coöperatie te betrekken ongeacht 
hun hoofdtaken binnen SMart.

EÉN ENKEL BESTUURSORGAAN
Een belangrijk voordeel van de omschake-
ling naar een coöperatie is dat de econo-
mische en maatschappelijke dimensie van 
het project in één enkel bestuursorgaan 
samengebracht wordt.

Momenteel worden deze twee dimensies 
ingevuld door twee verschillende entiteiten 
(de Stichting SMartBe en de Professionele 
vereniging voor creatieve beroepen). 
Om verschillende redenen van juridische 
aard, kunnen we deze twee structuren 

niet samensmelten maar moeten we een 
nieuwe entiteit creëren (SMartCoop). Het 
doel is om deze nieuwe juridische entiteit 
zo snel mogelijk tot het beslissingscentrum 
van de activiteiten te maken binnen de 
SMart-groep met haar 11 juridische entitei-
ten in België en 8 entiteiten in Europa. Op 
termijn zal het aantal juridische entiteiten 
verminderen en gaandeweg zullen de enti-
teiten die in de evolutie van het project geen 
bestaansreden meer hebben, uitdoven.
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4. Algemeen kader 

DE LEDEN EN ONDERBROKEN ARBEID 
Sinds haar oprichting in 1998 maakt SMart deel uit van de sociale, solidaire economie. 
Zoals de tabellen hieronder aangeven, blijft het ledenaantal stijgen. We merken ook een 
toenemend gebruik van de tool ‘Activiteiten’, waarmee leden hun loopbaan op een auto-
nome manier kunnen organiseren. Eind 2016 telden we meer dan 75.000 leden sinds de 
oprichting en meer dan 100.000 verschillende klanten. Vanaf 2017 spreken we niet meer 
zozeer van ‘leden’, maar van ‘vennoten’ van de coöperatie. Ze kunnen hun stem uitbrengen 
op de algemene vergaderingen van SMartCoop en zich kandidaat stellen voor de raad van 
bestuur, waarvan ze de meerderheid zullen uitmaken.

In 2016 deden 21.244 mensen een beroep op onze diensten voor een contract van 
minstens één dag. Het aantal contracten van korte duur dat gepresteerd werd via SMart 
is goed voor 595.940 aangegeven werkdagen, voltijds of deeltijds. Dit komt overeen met 
2.709 voltijdse equivalenten. 

In vijf jaar tijd, van 2012 tot en met 2016, hebben 40.487 verschillende personen gebruik 
gemaakt van de diensten van SMart. Dit komt overeen met één persoon per 122 actieve 
Belgen. 

We zijn hierdoor de belangrijkste werkgever in België voor de creatieve en culturele sector. 

VAN LID NAAR VASTE MEDEWERKER: CONTRACTEN VAN ONBEPAALDE 
DUUR
De voornaamste vernieuwing van 2015 
was de aanwerving van leden met contrac-
ten van onbepaalde duur. Dit pilootproject 
vloeide op een natuurlijke manier voort uit 
onze kernmissie, namelijk: stabiliteit creëren 
in de wereld van kortlopende opdrachten. 
Leden die werken met contracten van 
onbepaalde duur zien hun leven administra-
tief een stuk makkelijker worden (men moet 
immers geen contracten meer ingeven), 
hun inkomsten blijven constant doorheen 
de tijd, ze worden niet meer als ‘werkloos’ 
beschouwd en hun sociale stabiliteit wordt 

versterkt aangezien ze, bijvoorbeeld, mak-
kelijker een lening kunnen aangaan. 

Na een testfase van enkele maanden 
stelden we de contracten van onbepaalde 
duur open voor alle geïnteresseerde leden. 
In 2016 zijn 4 leden gestart en over het 
hele jaar hebben er 11 personen onder dit 
contract gewerkt. 

In de loop van het jaar raakten we meer 
vertrouwd met het beheer van de contrac-
ten van onbepaalde duur, en hebben we dit 
project verder bijgeschaafd. 

PROFIEL VAN HET VAST PERSONEEL
 ) Totaal van 178 werknemers, waarvan 11 leden 

 ) Verdeling: 101 vrouwen / 77 mannen

 ) 148,3 voltijdse equivalenten

De voornaamste evolutie zagen we binnen de teams adviesverleners: in 2016 wierven we 
18 nieuwe adviesverleners aan om de verschillende kantoren te versterken. Deze teams ver-
tegenwoordigen 72,2 voltijdse equivalenten, dus ongeveer de helft van het vast personeel. 
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5. Het jaar in enkele cijfers

Onderstaande grafieken en tabellen geven het afgelopen jaar weer in een aantal cijfers. In 
2016 stuurden we facturen uit voor een bedrag van 136 miljoen euro. Dit bedrag geeft de 
activiteit van onze leden weer en steeg aanzienlijk ten opzichte van 2014. De administra-
tieve afhouding van 6,5% vormt de belangrijkste bron van inkomsten (42,3%) binnen de 
begroting van SMart.

BUDGET EIGEN AAN DE SMART STRUCTUUR

2015 2016

Inkomsten Bedrag (€) % Bedrag (€) %

Omzet "Activiteiten" € 72 071 039,34 58,6% € 81 047 629,14 59,6%

Omzet "Contracten" € 50 826 191,89 41,4% € 55 033 418,10 40,4%

Totale inkomsten € 122 897 231,23 100,0% € 136 081 047,24 100,0%

Lasten Bedrag (€) % Bedrag (€) %

Concessie auteursrechten € 2 784 950,84 2,3% € 3 389 905,72 2,5%

Kosten aankopen en lasten € 17 473 964,89 14,2% € 18 379 542,19 13,5%

Brutolonen € 60 476 652,15 49,2% € 66 977 960,82 49,2%

Patronale lasten € 33 684 512,96 27,4% € 35 479 492,35 26,1%

Deelname van de leden aan de gedeelde kosten 
(6,5% van het omzetcijfer)

8 075 812,18 6,6% € 8 908 889,95 6,5%

Ongebruikt budget/Overgedragen naar de activiteiten 
van het volgende jaar. Opm. Bevat het deel van de 
omzet dat overgedragen wordt naar het volgende 
jaar.

€ 401 338,21 0,3% € 2 945 256,21 2,2%

Totale lasten (met inbegrip van het ongebruikte 
budget)

€ 122 897 231,23 100,0% € 136 081 047,24 100,0%

2015 2016

Inkomsten Bedrag (€) % Bedrag (€) %

Andere prestaties aan de leden (verhuur van ruimten 
en materiaal, bestelwagens)

€ 677 731,86 3,4% € 613 079,55 2,9%

Andere inkomsten € 259 459,22 1,3% € 242 839,79 1,2%

Bijdragen leden € 347 243,75 1,8% € 439 600,00 2,1%

Deelname van de leden aan de gedeelde kosten 
(6,5% van de omzet)

€ 8 075 812,18 40,9% € 8 908 889,95 42,3%

Prestaties externe klanten € 457 158,26 2,3% € 468 846,60 2,2%

Geproduceerde vaste activa (immateriële 
investeringen)

€ 1 807 195,77 9,2% € 1 268 793,98 6,0%

Opbrengsten door mutualisering  
(lastenvermindering, handelskortingen)

€ 8 008 475,27 40,6% € 8 986 268,77 42,7%

Subsidies (werkgelegenheidssteun, Activa, Education 
permanente)

€ 113 070,89 0,6% € 108 476,35 0,5%

Totale inkomsten € 19 746 147,20 100,0% € 21 036 794,99 100,0%

Kosten Bedrag (€) % Bedrag (€) %

Andere kosten € 107 892,56 0,7% € 237 545,35 1,4%

Externe kosten (huur, dienstverlening, aankopen) € 4 913 320,17 30,1% € 4 783 497,21 28,1%

Financiële lasten € 460 397,68 2,8% € 134 407,05 0,8%

Afschrijvingskosten € 1 724 918,98 10,6% € 2 045 860,45 12,0%

Vast personeel (148 VTE in 2016) € 8 594 555,25 52,7% € 8 886 762,39 52,3%

Verlies door faillissementen € 508 927,92 3,1% € 909 241,47 5,3%

Totale kosten € 16 310 012,56 100,0% € 16 997 313,92 100,0%

Winst € 3 436 134,64 € 4 039 481,07

BUDGET EIGEN AAN DE SMART-STRUCTUUR
Wanneer we spreken over het ‘budget eigen aan de SMart-structuur’, beschouwen we 
alleen het deel verbonden aan de gedeelde diensten (onthaal, advies, lokalen, studies, 
opleidingen, enz.). Om onduidelijkheid te vermijden laten we bewust het budget van de 
activiteiten van onze leden achterwege.
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I. ALGEMENE CONTEXT
5. HET JAAR IN ENKELE CIJFERS

I. ALGEMENE CONTEXT
5. HET JAAR IN ENKELE CIJFERS

EEN JAAR VAN STABILISERING
Onze budgetbegroting van 2016 duidt in de eerste plaats op een stabilisering van ons 
economisch model. Deze rust voortaan duidelijk op twee hoofdpijlers: 

 ) De bijdrage (6,5%) op het omzetcijfer: door het samen gebruiken van de beheerstool, 
dragen de gebruikers en hun klanten op een solidaire en gelijkwaardige manier bij aan 
de werking van de tools. 

 ) De opbrengsten uit het gemeenschappelijk gebruik: de gebruiker draagt op een voors-
pelbare en stabiele manier bij aan zijn/haar sociale bescherming en veiligheid via een mul-
tiplicatorsysteem. Anderzijds optimaliseert SMart het beheer van risico’s (verzekeringen, 
preventiebudget, opleiding) en de beschikbare belastingsverminderingen als gedeelde 
onderneming (sociale lasten of bedrijfsvoorheffing). Indien goed beheerd komen hierdoor 
middelen vrij voor de ontwikkeling van SMart.  

Ons economisch model heeft in 2016 haar nut bewezen dankzij een sterke groei van 11% 
in de activiteiten van de gebruikers in een niet zo hoopvol economisch klimaat. 

Het werkingsbudget (lonen en werkingskosten) is onder controle (+200k€): 2014 legde 
de noodzaak aan forse besparingen bloot, en de geleverde inspanningen brengen hun 
vruchten op. 

Ten slotte, dankzij de goede economische resultaten, is de cashflow op significante manier 
verbeterd (+3,7 millions €), wat toelaat om de financiële kosten te verminderen (interesten 
op leningen). 

De verhoging van de omzet ging jammer genoeg ook samen met een verhoogd aan-
tal schuldvorderingen (faillissementen), voornamelijk te wijten aan een belangrijke klant 
(350.000€). 

43%

42%

Andere inkomsten 1,2%

  Geproduceerde vaste activa 
(immateriële investeringen) 

Subsidies (werkgelegenheidssteun, 
 Activa) 0,5%

Opbrengsten door 
mutualisering 
(lastenvermindering, 
handelskortingen)

Prestaties externe klanten 2,2%
Andere prestaties aan de leden 2,9% 

(verhuur ruimten en
 materiaal, bestelwagens) 

Ledenbijdragen 2,1%

Deelname van de leden aan 
de gedeelde kosten

(6,5% van de omzet)

42,7%

42,3%

6%

Andere kosten 1,4%
Verlies door faillissementen 5,3% Financiële lasten 0,8%

Afschrijvingskosten
(materiële en immateriële investeringen) 

Waardeverminderingen (risico op verlies)

Vast personeel 
(145 VTE in 2015 
en148 in 2016)Externe kosten

(huur, dienstverlening, 
aankopen) 

52,3%

28,1%

12%

BUDGET EIGEN AAN DE SMART STRUCTUUR: INKOMSTEN 

BUDGET EIGEN AAN DE SMART STRUCTUUR : KOSTEN
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II.  Een onderneming in de sociale 
economie

1. De tools: activiteiten en contracten 
De gebruikers van onze diensten zijn meestal autonome werkers die zelf hun professionele 
loopbaan beheren. Ze staan in direct contact met hun klanten en opdrachtgevers. Onze 
tools voor het beheer van contracten en Activiteiten werden ontwikkeld om aan hun speci-
fieke kenmerken te voldoen. 

Ze bieden hen de mogelijkheid om sociale rechten op te bouwen of te behouden door hun 
prestaties makkelijk en in alle veiligheid aan te geven. Voordeel is dat hun loon gegarandeerd 
wordt uitbetaald zonder dat ze zich moeten zorgen maken over slechte betalers. Ze kunnen 
ook gebruik maken van een voordelige individuele verzekering (zie lager). 

CONTRACTEN
Het contract is het eerste instrument dat 
we sinds ons bestaan ontwikkeld hebben 
om het onze leden mogelijk te maken hun 
opdrachten op een autonome manier te 
beheren. De leden kunnen hierbij een aantal 
parameters zelf bepalen, zoals het percen-
tage bedrijfsvoorheffing dat het beste past 
bij hun persoonlijke situatie. Dankzij de 
online simulator kan je het bedrag van de 
vergoeding op voorhand berekenen. Het 
loon is steeds gegarandeerd en de betaling 
vindt plaats binnen 7 werkdagen na het 
uitvoeren van de prestatie. Wij zorgen voor 

het innen van alle bijdragen, het opstellen 
van de fiscale fiches en het formulier C4. 

Met de tool ‘contracten’ genereren we 
drie administratieve documenten in één 
klap: de bestelbon, die het lid en de klant 
moeten ondertekenen, het contract tussen 
de werknemer en Verenigde Producties, en 
eventueel ook de onkostennota. 

Het Interimpaleis blijft als Sociaal Bureau 
voor Kunstenaars (SBK) contracten behe-
ren van creatieve werkers en andere pro-
fielen die voor een opdrachtgever werken. 

ACTIVITEITEN
Een Activiteit is een ministructuur waarmee je prestaties kan factureren en organiseren, en 
op een veilige en legale manier je administratie kan regelen, binnen de sociale bescherming 
van het werknemersstatuut. 

Concreet kan je via de Activiteit, dankzij het loon dat je ontvangt voor je werk, je projectbud-
get aanvullen en investeren in nieuwe projecten zonder je hiervoor een vzw of organisatie 
moet oprichten.

Het is aangepast aan de noden van werkers die verschillende activiteiten combineren 
en voornamelijk als autonome werkers (zonder gezag of band van ondergeschiktheid) 
functioneren. Het laat de samenwerking in een collectief toe. Je kan ermee factureren 
aan klanten, bestelbonnen opstellen, met andere freelancers samenwerken, professionele 
onkosten terugbetalen, auteursrechten factureren of subsidies innen, werken verkopen… 
De beheerders van een Activiteit krijgen een persoonlijke begeleiding van onze adviesverle-
ners die hen ondersteunen bij het beheer van hun projecten. 
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II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE 
1. DE TOOLS: ACTIVITEITEN EN CONTRACTEN 

II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
2. ONZE INFORMATICATOOLS: TOT UW DIENST!

Het aandeel van de Activiteiten binnen de omzet van SMart blijft gestaag groeien. Deze 
evolutie duidt erop dat SMart steeds meer een gedeelde onderneming is, waarbinnen de 
leden via hun Activiteit hun volledige professionele project ontwikkelen.

In 2016 zetten we trouwens een speciale Activiteit op voor fietskoeriers, voor wie we een 
platform op maat aanmaakten. Dankzij onze samenwerking met Take Eat Easy en Deliveroo 
konden we met hen een protocolakkoord onderhandelen. De overeenkomst garandeert de 
toepassing van correcte loonschalen en een verhoogde veiligheid tijdens de koerierdiensten 
(medische controles, uitgebreide verzekering, sensibilisering voor het dragen van een helm 
en voor veilig rijgedrag). Bij de gerechtelijke herstructurering van Take Eat Easy in juli 2016, 
heeft SMart de lonen zelf uitbetaald, goed voor zo’n 340.000 euro. SMart werd op die 
manier schuldeiser van de onderneming.

0

30000000

60000000

90000000

120000000

150000000 Gefactureerde bedragen Activiteiten

Gefactureerde bedragen Contracten

201620152014201320122011201020092008

Gefactureerd 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contracten 53.519.624 56.307.017 65.255.525 65.384.542 65.221.098 65.255.718 51.580.196 50.831.046 55.033.418

Activiteiten 13.265.501 17.969.508 28.372.044 41.754.358 49.586.640 52.486.220 65.601.868 72.073.745 81.047.629

Totaal 66.785.125 74.276.525 93.627.569 107.138.900 114.807.737 117.741.938 117.182.062 122.904.791 136.081.047

2. Onze informaticatools: tot uw dienst!

Onze IT-tools komen tegemoet aan twee grote doelstellingen. Enerzijds kunnen adviesver-
leners via onze interface leden zo goed mogelijk begeleiden: op het platform worden legale 
documenten aangemaakt, beroepskosten terugbetaald, krijgen leden en adviesverleners de 
historiek van verrichtingen te zien, etc. Anderzijds geeft de interface leden de kans om hun 
activiteiten zo autonoom mogelijk te beheren en te ontwikkelen. 

Doorheen de jaren heeft SMart ingezet op gedeelde diensten en autonomie voor haar leden. 
Door het beheer van projecten gedeeltelijk te automatiseren, verlichtte SMart de adminis-
tratieve werklast voor haar leden en hielp ze bij het uitbouwen van een professionele relatie 
met hun klanten. 

Deze tweeledige missie – intern voor onze vaste medewerkers en extern voor onze leden 
– werd tot voor kort toevertrouwd aan twee verschillende teams, de dienst IT en de dienst 
‘Ontwikkeling’, die voortaan samenwerken binnen de overkoepelende IT-directie. 

Het eerste team staat in voor het kantoormateriaal (PC’s, kopiemachines, telefonie, WiFi,…), 
het onderhoud van de servers en het netwerk, de toegang tot bepaalde programma’s etc. 
In 2016 zorgde het IT-team voor enkele belangrijke verwezenlijkingen:

 ) de installatie van twee nieuwe servers (database en application server), die een update 
van EasyForm mogelijk maakten

 ) de migratie van het IT-park naar Windows 7 en de vernieuwing van het meeste materiaal

 ) de analyse van het bereik van de globale WiFi (in Sint-Gillis, LaVallée en alle lokale 
kantoren)

 ) waardevolle support bij het proces van SMart in Progress (ontwikkeling website en 
aanmaak forum,…) 

 ) een efficiënt optreden bij cyberaanval (crypto-virus, DOS…), waarbij zo’n 200.000 bestan-
den moesten hersteld worden. Vier schadelijke mails zijn waarschijnlijk door de beveiliging 
geglipt op een totaal van meer dan vijf miljoen (!) geblokkeerde spam-berichten in 2016. 

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft het team ‘Ontwikkeling’ als taak om nieuwe 
functionaliteiten (projecten) uit te werken, fouten of gebreken te herstellen (wat onder de 
noemer ‘correctief onderhoud’ valt) en geleidelijk aan de bestaande applicaties te verbete-
ren (‘evolutief onderhoud’). De belangrijkste verwezenlijkingen van 2016 zijn: 

 ) de elektronische bestelbon

 ) de introductie van de facturatie voor vormingsactiviteiten, naar aanleiding van de nieuwe 
entiteit van de SMart-groep, Verenigde opleidingen vzw

 ) de vereenvoudigde loonberekening voor uitzendkrachten.

De hergroepering van al deze IT-functies onder de IT-directie is een zeer goede zaak, zeker 
ook omdat deze dienst goed verankerd is binnen de SMart-groep. 

Dat is des te belangrijker aangezien er grote uitdagingen aankomen. Zo zal de dienst 
bijdragen aan de internationale ontwikkeling van SMart en de evolutie van de groep, zoals 
omschreven in het Strategisch oriëntatieplan SMart 2020.

« Ik maakte een offerte op 
via jullie platform en mijn 
klant heeft die net per mail 
gevalideerd, hoe gemak-
kelijk kan het zijn. Dank 
je en bravo voor deze 
nieuwe procedure. Super 
praktisch! »
Mathieux
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II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
3.  SMART AGORA 2016: EEN SLEUTELJAAR EN NIEUWE ROL 

II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
4. VERZEKERINGEN, PREVENTIE VAN ARBEIDSRISICO’S EN GEZONDHEID OP HET WERK

 3.  SMart Agora 2016: een sleuteljaar en 
nieuwe rol

SMartAgora bestaat ondertussen een zevental jaar. We merken een duidelijke verande-
ring in de verwachting van de gebruikers voor smartagora.com waarop leden een profiel 
kunnen aanmaken en hun werk kunnen tonen. De vraag evolueerde van “waar kan ik mijn 
werk tonen” naar “via welk kanaal kunnen opdrachtgevers ons contacteren, opzoeken en 
selecteren voor opdrachten?”

De doelstellingen van SMartAgora werd dus herdacht, vertrekkend van een open galerij 
voor het tonen van werk naar een competentie- en talentenrepertorium. Het potentieel van 
de website is groot: maar liefst 5450 leden van SMart stellen er zichzelf voor. 

Anderzijds kunnen de leden en klanten er een zoekmachine gebruiken (per beroep en regio) 
om medewerkers te vinden. Ze kunnen er ook vacatures posten. Dit heeft het voordeel dat 
de kandidaturen die ze krijgen afkomstig zijn van gemotiveerde kandidaten. 

Er komt steeds heel wat respons op de geposte vacatures en we krijgen geregeld positieve 
feedback van klanten/opdrachtgevers over de resultaten. Men vindt er onder meer vaca-
tures voor voltijdse contracten of contracten van bepaalde duur en dit buiten SMart om. Dit 
is uiteraard positief nieuws voor onze leden. 

56.000 gebruikers in 2016, 400 profielen toegevoegd in 2016, 120 advertenties voor 
opdrachten of rekrutering, en een permanente aanvulling van nieuwe beroepen uit allerlei 
sectoren: informatica (ontwikkeling, design, systeem), stylisten en designers, leerkrach-
ten yoga, fengshui, muziek, talen, redacteurs en journalisten, stads- en museumgidsen, 
eco-consultants, chauffeurs, en natuurlijk een groot aantal technici en kunstenaars uit de 
podiumkunsten en andere disciplines. 

In deze nieuwe context wordt er momenteel gewerkt aan een volledig nieuwe smartagora.
com. 

4.  Verzekeringen, preventie van 
arbeidsrisico’s en gezondheid op het werk

Het beveiligen van loopbanen is een prioriteit voor SMart. We bieden dan ook verzekeringen 
aan op maat van onze leden, die vaak te maken krijgen met ‘atypische’ werkomstandighe-
den. De verzekeringen dekken de meeste situaties op het werk. De overeenkomst die we 
met de verzekeringsmaatschappijen AXA en Ethias sloten, laat leden toe om gebruik te 
maken van de vier volgende verzekeringen:

 ) Een verzekering ‘arbeidsongevallen op weg van en naar het werk’: voor de onge-
vallen tijdens de gepresteerde dagen onder SMart-contract. 

 ) Een verzekering ‘privéleven’: voor de ongevallen op de dagen waarop het lid niet 
onder SMart-contract werkt en dit voor de duur van één jaar, van datum tot datum. Bij 
elk contract dat volgt, wordt de dekking automatisch verlengd voor een volledig jaar. 

 ) De verzekering ‘Business Mobility’ is een bijstandsverzekering tijdens professionele 
missies in het buitenland. Verplaatsingen en de dagen dat je niet aan het werk bent, zijn 
inbegrepen.

 ) Een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’: voor de schade veroorzaakt aan 
derden (fysiek en materieel).

BETER VOORKOMEN…
Bovenop de dekking van deze risico’s, zien 
we ook preventie als een van onze belang-
rijke taken. We willen leden sensibiliseren 
over de risico’s die gepaard gaan met hun 
beroep. 

Met het oog op een langetermijnvisie en de 
duurzaamheid van ons project, is het ook 
essentieel dat iedereen in zo veilig en gezond 
mogelijke omstandigheden kan werken.

Terwijl de materiële gevolgen van een 
arbeidsongeval makkelijk kunnen becijferd 
worden en een deel van de schade wordt 
terugbetaald door onze verzekeringen, 
eventueel aangevuld met andere polissen, 
staat er op de menselijke gevolgen van een 
ongeval geen prijs: risico op permanente 
ongeschiktheid, zijn/haar activiteit niet meer 
kunnen uitoefenen zoals voordien, met een 
zware impact op het sociaal leven…

Daarom streven we ernaar om mensen 
bewust te maken en te evolueren naar 
een preventiecultuur in de hele SMart-
gemeenschap (leden, klanten, partners). Dit 

doen we in samenwerking met onze verze-
keraars. Concreet werd er een preventieplan 
opgesteld voor vier jaar (2016 - 2020). Dit 
plan krijgt elk jaar een concrete invulling en 
wordt geregeld onderworpen aan een eva-
luatie. De preventie-acties focussen op alle 
betrokkenen (projectbegeleiders, leden, klan-
ten en partners) binnen onze gemeenschap.

Voorbeelden: 

 ) We hebben gewerkt aan de bewustma-
king en opleiding van de teams op het 
terrein, zodat ze leden beter kunnen 
begeleiden bij de identificatie en preventie 
van risico’s bij hun activiteiten.

 ) In september 2016 hebben we een 
preventieadviseur niveau 1 aangeworven.

 ) We geven informatie over veiligheid op 
het werk wanneer leden een contract 
ingeven. 

 ) Leden melden ons of hun activiteit risico’s 
inhoudt zodat er beter geïnformeerd kan 
worden en voor sommige functies is een 
medisch onderzoek verplicht. 
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II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
4. VERZEKERINGEN, PREVENTIE VAN ARBEIDSRISICO’S EN GEZONDHEID OP HET WERK

II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
5. FINANCIËLE ONDERSTEUNING : LEASING

5. Financiële ondersteuning : leasing

SMart riep praktische oplossingen in het leven om de leden te ondersteunen in hun directe 
financieringsbehoeftes. Managers van een Activiteit kunnen een leasing aanvragen van 
materiaal dat door ons aangekocht werd. Zo kunnen ze gebruik maken van geavanceerd 
materiaal dat ze zelf niet hadden kunnen aankopen. Het gaat meestal om aankopen die te 
maken hebben met informatica of materiaal voor audiovisueel werk of fotografie. 

In 2016 waren er minder aanvragen. De daling die we ook in 2015 hadden vastgesteld, zet 
zich nog in sterkere mate voort. Deze tendens is zeer waarschijnlijk te wijten aan het feit 
dat het bedrag van de aankopen die toegestaan zijn via onkostennota werd opgetrokken 
van 250€ naar 1000€. Wanneer de bedragen klein zijn, kan het interessanter zijn om het 
benodigde materiaal onmiddellijk aan te kopen zonder een leasing aan te gaan. 

De totale waarde van de uitstaande bedragen is nochtans niet in dezelfde mate gedaald. 
Dat komt doordat een van de managers een leasing aanging voor een heel groot bedrag 
(van om en bij de 50.000 euro). De tendens om vooral voor dure aankopen gebruik te maken 
van de leasingformule valt ook af te leiden uit de gemiddelde waarde van de contracten, 
die opnieuw de hoogte inschoot (+ 7.30 %) en de gemiddelde maandelijkse afbetaling (+ 
10,10%). We hebben tot slot op een iets langere termijn geleend dan in 2015 (15 maanden 
in plaats van 14).

ZWARE VALPARTIJEN
Deze acties nemen niet weg dat er heel wat ongevallen gebeuren bij leden van SMart, en 
niet altijd zonder gevolgen, wat ons aanzet om onze inspanningen nog op te drijven. 

In 2016 registreerden we 94 ongevallen op de werkvloer (waarvan 53 gevallen ook voor 
werkverlet zorgden) en 13 ongevallen op weg van en naar het werk. Deze hebben in totaal 
geleid tot 1750 dagen arbeidsongeschiktheid. De geraamde kosten kunnen oplopen tot 1,1 
miljoen € (evolutief bedrag).

De arbeidsongevallen met tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg worden 
voornamelijk veroorzaakt door valpartijen (38%), vallende voorwerpen (13%), het verlies van 
controle over voorwerpen (10%) en problemen met het hanteren van bijvoorbeeld kratten, 
flycases,… (8%). 

Deze laatste categorie zorgt, samen met valpartijen van ladders en trappen, voor de 
zwaarste ongevallen, die ook tot de meeste dagen arbeidsongeschiktheid leiden.

Het jaar 2016 kenmerkte zich door een sterke groei van het aantal fietskoeriers bij SMart. 
Meteen constateerden we ook een toename in het aantal ongevallen bij dit publiek (41% van 
de ongevallen op de werkvloer in 2016). Er werd een preventieplan opgesteld specifiek voor 
deze doelgroep, in samenwerking met onze voornaamste klant voor dit soort opdrachten. 

Bij 86 gevallen is de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ tussengekomen. De kosten 
van de schade die gedekt wordt door deze verzekering worden geraamd op een totaal van 
99.000€ (evolutief bedrag). Periode dec. 2016 dec. 2015 dec. 2014

Nieuwe contracten tijdens het jaar 248 335 368

Het aantal lopende leasings 157 202 185

Totale waarde van de uitstaande bedragen € 314.885 € 390.842 € 304.685

Totale waarde van de contracten/aanvullingen € 529.024 € 634.376 € 512.691

Gemiddelde duurtijd van een leasing (in 
maanden)

15 14 13

Gemiddelde waarde van een contract € 3370 € 3140 € 2771

Gemiddeld maandelijks bedrag € 291 € 263 €285

Gecumuleerde interesten sinds het begin van 
het jaar

€ 18.322 € 19.337 €16.555
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II. EEN ONDERNEMING IN DE SOCIALE ECONOMIE
6. VERGOEDINGSFONDS 

Fanny Viollet, La mort du peintre,  
2006, coll. SMart.

6. Vergoedingsfonds

De aanslagen in Parijs in november 2015 en het instellen van dreigingsniveau 4 in België 
hebben geleid tot een duidelijke vertraging van de economische activiteit. De weerslag 
was in Brussel nog groter toen er ook daar aanslagen plaatsvonden op 22 maart 2016. 
De sluiting van theaters en bepaalde onderwijs- en opleidingsinstellingen, de annulering 
van verschillende events, concerten en geleide bezoeken, conferenties hebben een zware 
impact gehad op de resultaten van de organisatoren. Deze ondernemingen zijn grote afne-
mers van werkers met tijdelijke contracten,… Deze crisissituatie bracht dus een hele¬boel 
annuleringen van dit soort jobs met zich mee, vooral in de cultuur- en eventsector. Ook 
opleiders, sprekers en gidsen kregen te maken met annuleringen. 

We hebben onderzocht welke verliezen de leden hebben geleden, en hebben in decem-
ber 2015 de beslissing genomen om een vergoedingsfonds op te richten voor alle leden 
waarvan de opdracht geannuleerd werd. Het vergoedingsfonds werd terug in gang gezet 

in maart 2016. Het afgelopen jaar hebben 
we 48 leden vergoed voor een totaalbedrag 
van 4600 euro. 

Dit initiatief werd opgepikt in de pers en 
kreeg heel wat publieke weerklank. Behalve 
de directe reactie op de gevolgen van de 
tragische gebeurtenissen, rijst ook de vraag 
naar een betere beveiliging van de loopbaan 
van freelancers en andere projectwerkers 
met kortlopende contracten. Het is een 
pleidooi om op het hoogste politieke niveau 
ook met hen rekening te houden.
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III. Creative Spots

SMart heeft de afgelopen jaren ingezet op coworking voor de creatieve beroepen. De 
organisatie ontwikkelde een aantal immobiliënprojecten, enerzijds om te voldoen aan de 
eigen noden, en anderzijds om gedeelde ruimten en diensten aan verschillende partners te 
kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen de diensten, die anders moeilijker toegankelijk 
zijn, aan een lager tarief aangeboden worden. Deze ruimten zetten in op de deeldynamiek, 
de nabijheid tussen de gebruikers en de kruisbestuiving tussen projecten. In 2016 opende 
SMart bijkomende nieuwe plekken. 

1. Gedeelde ruimten

IN BRUSSEL
In Sint-Gillis huren verschillende vereni-
gingen en creatieve ondernemers bureaus 
in de Coenraetsstraat et Emile Feronstraat. 
Het gaat meer bepaald om de vzw Culture 
et Démocratie waarmee we een docu-
mentatiecentrum delen. Ook de vzw Bah 
Voyons! is hier gevestigd. Zij lanceerden 
het project Kilti en bieden “culturele man-
den” aan hun abonnees, naar het voorbeeld 
van de biologische groentenpakketten.

Op de twee verdiepingen van een ruim 
gebouw in de Coenraetsstraat werken een 
vijftigtal creatieve werkers in de dertig ate-
liers van de Brussels Art Factory (BAF). 
De makers zijn actief in de beeldende en 
grafische kunsten, styling, design, video, 
fotografie etc. Voor hun tentoonstellingen 
en artistieke evenementen genieten ze mee 
van de zichtbaarheid en slagkracht die een 
collectief oplevert. Op een onrechtstreekse 
manier dragen ze ook bij tot de culturele 
uitstraling van SMart. De BAF organiseert 
bovendien uiteenlopende evenementen. 
De organisatie breidde in 2016 uit en 
betrekt nu ook werkruimtes op de derde 
en vierde verdieping van hetzelfde gebouw.
 
In een gebouw naast het onze werden 
twee grote werkruimtes heringericht om 
het team van COOPCITY te verwelkomen. 
Via verschillende begeleidingsprogram-
ma’s ondersteunt deze partnerorganisatie 
ondernemers bij hun project. Ze krijgen 

hulp bij de ontwikkeling van hun ideeën en 
activiteiten. Een mooi voorbeeld van sociale 
economie. 
In 2016 startten de werken voor de 
verhuis van ons onthaal. Begin 2017 trok 
het onthaalteam een tiental meters verder 
naar de Coenraetsstraat, om er de nieuwe 
coworkingruimte ‘KOP’ in te wijden. Dit 
is een gezamenlijk initiatief van SMart en 
COOPCITY. 

Zowel bezoekers als medewerkers van 
SMart, COOPCITY en andere organisaties 
die in onze gebouwen werken (BAF, Culture 
et Démocratie, en ook PS en SolSoc, die 
mede-eigenaar zijn van de gebouwen) 
kunnen de ruimte gebruiken. 

‘KOP’ heeft een zaal waar SMart infoses-
sies geeft en COOPCITY vergaderingen 
organiseert. Daarnaast beschikt het over 
een grote collectieve ruimte met meer-
dere bureaus, twee aparte lokalen voor 
wie in alle rust wil werken, en een kleine 
geluidsdichte ruimte waar audio-opnames 
doorgaan, ontmoetingen met journalisten 
of videoconferenties. 

Het is ook in deze ontvangstruimte dat 
leden het documentatiecentrum van 
SMart en Culture & Démocratie kunnen 
bezoeken om er een collectie van gespe-
cialiseerde boeken, kranten en magazines 
te raadplegen. 
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III. CREATIVE SPOTS
1. GEDEELDE RUIMTEN

In Molenbeek werd in 2015 het ambitieuze 
project LaVallée gelanceerd, dat ondertus-
sen faam geniet in de artistieke kringen van 
Brussel. Het centrum biedt onderdak aan 
130 vaste residenten met de meest uiteen-
lopende beroepen. Zo brengt de plek beel-
dende kunstenaars en vormgevers samen, 
maar ook designers, videokunstenaars, 
digitale en ambachtelijke kunstenaars, 
constructeurs, hout- en metaalbewerkers, 
stylisten, journalisten, boekingsagenten, tot 
animatoren van sociale projecten. Als we 
bij deze vaste gebruikers ook nog eens de 
tijdelijke residenten tellen, dan komen we 
aan een totaal van meer dan 400 mensen 
die, in 2016, van de buitengewone infra-
structuur gebruik hebben gemaakt. 

LaVallée dankt haar naam aan de straat 
waar het centrum zich bevindt, name-
lijk in de wijk Ribaucourt/IJzer, op een 
boogscheut van de gebouwen van de 
Federatie Wallonië-Brussel. Voordat het 
pand leeg kwam te staan, was er op de 
site een industriële wasserij. De lokalen 
werden geleidelijk aan heringericht en doen 
nu dienst als lokaal of atelier. In de grotere 
zalen gaan er tentoonstellingen door en 
diverse feesten en evenementen voor een 
ruim publiek. 

De locatie van LaVallée, in de populaire 
gemeente Molenbeek, biedt voordelen. Het 
feit dat SMart daar ook gehuisvest is, ver-
gemakkelijkt de verankering in dit deel van 
Brussel. SMart wil zich namelijk integreren 
in de wijk, wat niet vanzelfsprekend is. De 
lokale overheden reageerden zeer positief 
op LaVallée, dat in januari 2016 de prijs 
‘Molenbekenaar van het jaar’ kreeg.

Kunstenaars zetten in samenwerking 
met de wijk tijdelijke projecten op, maar 
met weinig noemenswaardige resultaten. 
Het blijkt efficiënter om samen te werken 
met mensen die al plaatselijke contacten 
hebben, en vervolgens op zoek te gaan 
naar gezamenlijke interesses. LaVallée 
steunt lokale organisaties door hen gratis 

of voor een prikje in haar ruimten te laten 
werken. Zo krijgt een leraar boksen een 
zaal van 200 m² ter beschikking om er 25 
jongeren uit de wijk te trainen. De residen-
ten van LaVallée hebben de smaak ook te 
pakken en wagen zich nu aan een partijtje 
boksen met die jongeren!

Trouwens, onder de residenten is er de 
vrouwenvereniging ‘Nouvelle Génération’, 
die lessen Arabisch organiseert en vrouwen 
begeleidt bij de economische ontwikkeling 
van hun activiteiten. Zo kunnen deze 
vrouwen hun werk op termijn officieel 
maken.

De bijzonder pijnlijke omstandigheden die 
Molenbeek heeft moeten doorstaan na 
de terroristische aanslagen van Parijs in 
november 2015, en een paar maanden 
later in Brussel, bracht LaVallée ertoe om 
de handen ineen te slaan met de inwoners 
van de wijk. Het centrum werkte samen 
met private en publieke culturele actoren, 
die via acties een ander gezicht van de 
gemeente lieten zien. 

LaVallée heeft als eerste doelstelling om 
logistieke diensten aan te bieden ter 
ondersteuning van de artistieke productie 
en voor autonome werkkrachten. Het 
voornaamste doel is om leven te blazen 
in de ‘third place’ of ‘derde werkplek’, een 
ruimte waar creatieve ondernemers kunnen 
werken, elkaar ontmoeten en materiaal en 
ervaringen kunnen delen. 

De activiteiten van LaVallée richten zich op 
drie pijlers:

 ) de terbeschikkingstelling van ruimten 
voor creatieve ondernemers 

 ) de verhuur van een grote multifunctio-
nele zaal aan externe organisatoren voor 
tijdelijke evenementen (expo, conferen-
tie, optredens etc.) 

 ) de productie van evenementen door 
LaVallée/SMart.

III. CREATIVE SPOTS
1. GEDEELDE RUIMTEN

Wij zorgen voor activiteiten en organiseren 
evenementen waarop de bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en samenwerking 
opzetten. Zo hebben we tussen mei en 
september tien keer het glas geheven 
tijdens de ‘Apéros LaVallée’. Deze borrel-
uurtjes leenden zich prima tot netwerking. 
Afhankelijk van de avond kwamen zo’n 100 
tot 500 mensen met elkaar in contact. 

We doen veel moeite om diensten en erva-
ringen te delen. Daarvoor zetten we ook in 
op sociale netwerken: door onze netwer-
ken te delen, verhogen we de zichtbaarheid 
voor iedereen. 

Voor de verhuur van zalen aan externe 
organisatoren, beschikken we over 

een ruimte van 750m². We hanteren 
verschillende tarieven naargelang de 
aard van het evenement. Voor creatieve 
projecten (tentoonstellingen, optredens, 
festivals…) geven we een korting op de 
prijs, in tegenstelling tot activiteiten die 
meer gericht zijn op de ondernemerswe-
reld. Dit evenwicht is belangrijk voor ons 
economisch model. Het is daardoor dat we 
steun kunnen bieden aan lokale creatieve 
werkers die anders de middelen niet zou-
den hebben om een ruimte te betrekken 
in Brussel. 

De productie van originele evenementen 
is de derde pijler van de werking van 
LaVallée. Hierover hebben we het verder in 
dit verslag.

INTERNATIONALE WERKING
LaVallée versterkte haar lokale verankering én engageerde zich ook in internationale 
netwerken. 
SMart tekende in op een Europese aanbesteding die als doel heeft om een netwerk van 
creative spots op poten te zetten. LaVallée haalde de tweede plaats, na de British Council, 
en mocht in april 2016 de openingsbijeenkomst verzorgen van het netwerk European 
Creative Hubs (ECH), dat partners uit tien creatieve werkruimten bij elkaar brengt. 
Organisatoren uit heel Europa zakten af naar LaVallée om er hun ervaringen uit te wisselen. 
Zo tekende Griekenland present, en ook Spanje, Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk 
waren van de partij.

Naast haar betrokkenheid bij het netwerk ECH, nam LaVallée deel aan een internationale 
bijeenkomst, op uitnodiging van de stad Montréal en haar creatieve ateliers. In het kader van 
het Wereldforum voor sociale economie, vergaderde LaVallée samen met andere organisa-
ties die werkruimtes voor kunstenaars en creatieven beheren en residenties ter beschikking 
stellen. Centraal op de agenda stond ‘de rol van cultuur in de heropleving van wijken’. 
Tot slot ontstond er op initiatief van LaVallée een netwerk van gelijkaardige projecten 
in Europa, met dezelfde waarden en missies. Daaruit kwam de samenwerking met de 
bezielers van Urban Spree voort, een creatiecentrum dat zijn intrek neemt in een Berlijnse 
betonblok (zie hieronder). 
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III. CREATIVE SPOTS
1. GEDEELDE RUIMTEN

IN WALLONIË
SMart Charleroi ruilde de Vecteur, waar 
het meerdere jaren een kantoor had, in 
voor een bureau in een mooi herenhuis. 
L’Espace Audent (naar de naam van de 
boulevard waar het huis zich bevindt) stelt 
kantoren ter beschikking aan leden, wat 
zorgt voor een nieuwe dynamiek in deze 
snel veranderende stad. 

Het team van Bergen vierde afgelopen 
herfst haar tiende verjaardag in de 
Henegouwse hoofdstad, waarvan twee jaar 
in het Centre des Belneux. Dit karakterge-
bouw met tuin biedt 19 werkplaatsen aan 
en een vergaderzaal, die geregeld verhuurd 
wordt voor allerhande activiteiten. Een 
van de nieuwe huurders, de Improvisatie 
Liga, organiseert er elke week lessen en 
voorstellingen. 

In Luik leeft er een bijzondere dynamiek 
en worden er steeds meer gedeelde 
ruimten opgezet speciaal voor creatieve 
ondernemers. 

Het creatiecentrum les Tanneurs, waar 
ons Luiks kantoor gevestigd is, speelde in 
Wallonië een pioniersrol: als eerste stelde 
het centrum bureaus ter beschikking van 
leden, die net als de vaste medewerkers 

gebruik kunnen maken van de gezamenlijke 
lokalen (keuken, vergaderzaal). Het cen-
trum maakt deel uit van een netwerk van 
gedeelde ruimten die beheerd worden door 
de Comptoir des ressources créatives6. 
Tot dit netwerk behoort ook de Brasserie 
Haecht, waarvan we één verdieping gratis 
tot onze beschikking kregen van de stad, 
op voorwaarde dat we ze zouden herinrich-
ten tot ateliers voor creatieve beroepen. 

SMart is trouwens ook lid van de raad van 
bestuur van de coöperatieve vennootschap 
met sociaal oogmerk Dynamo Coop7. Die 
heeft als missie om samen infrastructuur 
aan te kopen voor het ontvangen, faciliteren 
en verspreiden van artistieke en creatieve 
projecten in de regio. Ondertussen heeft 
deze jonge onderneming twee gebouwen 
kunnen kopen in Luik : l’Espace Dony, met 
werkruimtes voor kunstenaars en creatieve 
ondernemers, en sinds oktober 2016 ook 
l’Espace Kultura, dat nieuw leven blaast 
in de lokalen in de rue Roture, waar vroeger 
het legendarische Cirque Divers huisde. De 
lokalen staan nu open voor de creatie en 
verspreiding van pluridisciplinaire kunstvor-
men. DynamoCoop kreeg voor haar project 
de prijs van de sociale economie 2016. 

III. CREATIVE SPOTS
2. CULTURELE ACTIVERING

2. Culturele activering 

De gedeelde ruimten doen niet enkel dienst als werkatelier, maar hebben ook een belang-
rijke culturele dimensie: ze brengen de residenten in aanraking met een divers publiek. 
De ruimten laten toe om binnenshuis evenementen te organiseren. De grootte van die 
evenementen hangt af van de beschikbare ruimte. Het kan gaan om een tentoonstelling 
van een aantal kunstwerken in de vitrine of in een vergaderzaal tot een gemediatiseerde 
gebeurtenis die honderden bezoekers trekt. Zonder in detail te treden, lichten we er enkele 
opmerkelijke tendensen en activiteiten uit.

In Bergen stelde het Centre de Création des Belneux een deel van de collectie 
‘Kunstenaarsportretten’ tentoon van 8 juni tot 8 september 2016. Verschillende huurders 
openden tijdens de avond van de tentoonstelling hun atelier voor het publiek. Ter gelegen-
heid van de tweede verjaardag, organiseerde het centrum op 8 oktober een feestelijke 
ontmoetingsdag rond het thema samenwerken. Er was ook een creatieve markt waar 
illustratoren, textielkunstenaars, juweelontwerpers, tekenaars en beeldend kunstenaars hun 
creaties konden tonen en verkopen. Heel wat leden van SMart uit de provincie Henegouwen 
waren hierop aanwezig. Sommige huurders stelden hun bureau ter beschikking van de 
deelnemers, andere toonden hun eigen werken of deden een performance voor de bezoe-
kers. De creatieve hub van Bergen en van het centrum stelt trouwens zijn ateliers open voor 
co-creatie tussen verschillende ondernemers met een project. 

DE BRUSSELS ART FACTORY
De BAF startte het jaar 2016 met een 
stockverkoop in zijn ateliers. “Het wordt 
tijd om plaats vrij te maken in mijn atelier. 
Ik ga een groot deel van mijn werken 
van de hand doen. Is er een illustratie of 
doek bij dat je mooi vindt, maar niet kocht 
omwille van de prijs? Het is nu of nooit,” 
stond te lezen op de uitnodiging van 

een van de kunstenaars. Er volgden een 
opendeur tijdens het Kunstenaarsparcours 
van Sint-Gillis, persoonlijke en collectieve 
tentoonstellingen, een weekend vol confe-
renties en ateliers – samen goed voor een 
tiental evenementen doorheen het jaar. In 
de BAF werd daarnaast ook een videoclip 
opgenomen. 

LAVALLÉE
Vorig jaar in september ontving LaVallée, ter ere van haar eenjarig bestaan, het collec-
tief Urban Spree8 uit Berlijn. De projecten en waarden lopen zo gelijk dat er al snel werk 
gemaakt werd van een uitwisselingsprogramma. Niet veel later kwamen 17 Berlijnse 
kunstenaars op uitnodiging hun werken voorstellen in Brussel, ze gaven er performances 
en workshops. Volgend jaar in september zullen kunstenaars uit LaVallée en de BAF op hun 
beurt tentoonstellen in Berlijn. 

Uitwisseling is echt een codewoord in LaVallée. Het zijn vaak de (vaste en tijdelijke) residen-
ten die met hun initiatieven de culturele programmatie bepalen. Zo was er in juli 2016 de 
tentoonstelling LaMontagne (niet zonder knipoog), die tot stand kwam door een kunste-
naarscollectief. De leden van dit collectief leerden elkaar kennen in… LaVallée. 

6 www.comptoirdesressourcescreatives.be
7 www.dynamocoop.be

8 http://www.urbanspree.com/



JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

41

JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

40

III. CREATIVE SPOTS
2. CULTURELE ACTIVERING

Een ander evenement dat afgelopen jaar honderden bezoekers trok, is de ambitieuze 
groepstentoonstelling ‘If wishes were fishes’. Je kon er in oktober de werken bewonderen 
van twintig jonge kunstenaars uit tien Europese steden. Op initiatief van twee beeldend 
kunstenaars, beiden resident in het creatiecentrum, kwamen de kunstenaars hun werk 
voorstellen, telkens geïnspireerd door deze vragen: welke vormen kan hedendaagse kunst 
aannemen in onze socio-politieke context? Moet kunst ook een afspiegeling zijn van die 
werkelijkheid? Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseerde Impulse Brussels 
een van zijn driemaandelijkse ‘Business Apero Brussels’. Mensen uit verschillende milieus 
komen daar aperitieven en netwerken. 

In november ging het evenement ‘Standaard’ door in LaVallée, een organisatie van Quartz 
Ceramics Brussels (resident van het centrum). Aan een vijftiental standjes kon je keramische 
beelden, vaatwerk en juwelen bewonderen en kopen. Op het programma stonden ook 
performances en installaties.

Het Travel Storytelling Festival, dat in het teken stond van het alternatieve reizen en meer 
dan 2000 bezoekers op de been bracht, werd dan weer georganiseerd door een lid van 
SMart met een Activiteit. 

Door hun talrijke mogelijkheden zijn de collectieve ruimten van LaVallée erg gewild. Heel wat 
externe partners organiseerden er een waaier aan initiatieven:
In april bracht Off Art Brussel 19 internationale projecten samen voor de hedendaagse 
kunstbeurs Popposition. 

In mei organiseerden studenten van het INSAS het festival Résonances: meer dan 2000 
bezoekers kwamen kijken naar vijftig kunstenaars van diverse pluimage rond het thema 
kunst en engagement. De tweede editie van dit festival ging ondertussen door in april 2017. 
Op de agenda van mei stond ook het project Make Sense. In Molenbeek kon je workshops 
volgen over hoe je met paletten mooie én duurzame meubels maakt. De meubels die 
voor de gelegenheid gefabriceerd werden, gingen (via Fedasil en het Klein Kasteeltje) naar 
vluchtelingen. 

Gingen ook door in LaVallée: de examenjury’s van de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van Brussel. 

30 kunstenaars van de organisatie Refugees Got Talent kwamen op residentie in LaVallée 
eind 2016. Deze residentie mondde uit in een tentoonstelling, concerten en andere 
ontmoetingsmomenten. 

www.creativespot.be
https://fr-fr.facebook.com/lavalleebxl/

III. CREATIVE SPOTS
2. CULTURELE ACTIVERING
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IV.  Persoonlijke begeleiding en 
opleiding

1. Informatie en begeleiding

ADVIESVERLENER, EEN BEROEP IN EVOLUTIE 
De adviesverleners staan in voor het eerstelijnsonthaal van de leden. Ze informeren de 
leden en maken hen wegwijs in functie van hun specifieke behoeften. Ze begeleiden hen 
ook bij de ontwikkeling van hun projecten, helpen om problemen op te lossen wanneer 
het gaat over contracten of over het contact met de administratie. Ook als er geschillen 
zijn in het kader van hun werk, komt SMart tussenbeide.

De uitbreiding van ons doelpubliek versterkt de economische dimensie van de begelei-
ding, aangezien bepaalde Activiteiten vooral een commerciële ontwikkeling nastreven. 

De afgelopen jaren specialiseerden sommige adviesverleners zich in specifieke onde-
rwerpen zoals internationale mobiliteit, verzekeringen enz. Deze adviesverleners waren 
referentiepersonen binnen een bepaald vakgebied; niet alleen voor hun collega’s, maar 
net zo goed voor leden wanneer zij specifieke informatie nodig hadden. Vanaf 2015 
hebben we onze werking met specialisaties over een andere boeg gegooid. Bepaalde 
adviesverleners kregen een ‘missie van collectief belang’ toevertrouwd, voor korte of 
lange duur. Elk van die missies komt tegemoet aan een welbepaalde nood of problema-
tiek. In 2016 hebben we dit proces verdergezet en zelfs uitgebreid. We riepen nieuwe 
missies in het leven en zetten oude ambities verder.

Zo specialiseren sommige adviesverleners zich in e-commerce en de vragen die dit 
oproept, communicatieadvies voor leden, hun economische begeleiding, het contact 
met leveranciers, de vertegenwoordiging van SMart binnen de raad van bestuur van 
Dynamo Coop, de specifieke kenmerken van Activiteiten bij de verkoop van voe-
dingswaren, een Activiteit bestemd voor fietskoeriers,…

Elk team heeft voor zichzelf meetbare operationele doelstellingen gedefinieerd en een 
methode bepaald om die te behalen in 2016. De uiteindelijke ambitie is om leden een 
dienst aan te bieden die de vinger aan de pols houdt. We willen met onze begeleiding 
steeds beter inspelen op de werkpraktijken en bezorgdheden.  

In al hun eigenheid maken de adviesverleners, stuk voor stuk, deze missie van nabijheid 
waar op het terrein. Zij onderhouden nauwe relaties met leden en met het geheel van 
culturele, creatieve en ook economische sectoren. Vijf medewerkers die bevoegd zijn 
voor de territoriale ontwikkeling (in Vlaanderen, Brussel, Oost-Wallonië, Henegouwen, 
de Duitstalige regio) helpen hen daarbij. Hun inbedding in het lokale netwerk, in elke 
stad waar SMart actief is, geeft de adviesverleners de mogelijkheid om succesvolle 
partnerschappen aan te gaan. 

Nabijheid is ook een kwestie van taal. In het Frans, Nederlands, Engels, maar evenzeer 
in het Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Arabisch en zelfs in het Mandarijns: iedereen 
vindt een adviesverlener die tijdens een individueel gesprek een antwoord geeft op 
vragen en problemen.
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Bovenop hun ontmoetingen met leden, nemen de adviesverleners steeds meer deel 
aan evenementen die georganiseerd worden om leden een duwtje te geven op de 
arbeidsmarkt en deze een extra dynamiek te geven. Voor kunstenaars en het culturele 
milieu waarin zij vaak vertoeven, is SMart dan wel een vertrouwde partner sinds bijna 
20 jaar, maar dat geldt niet voor heel wat andere activiteiten die ook gebaat kunnen zijn 
bij de tools. Het kan een hulp betekenen bij het ontwikkelen van hun projecten. Zich 
bekend maken bij potentiële gebruikers is dus een prioriteit geworden.  

DE TEAMS EN LOKALE KANTOREN
Het team van adviesverleners breidde in de loop van 2016 verder uit. 18 nieuwe advies-
verleners kwamen het team versterken: 9 voor Wallonië, 2 voor Vlaanderen en 7 voor 
Brussel, waar ook meer onthaalmedewerkers aan de slag gingen.

Naast een toename van het aantal personeelsleden, zijn meerdere bureaus ook langer 
open: het nieuwe kantoor van Louvain-la-Neuve is, nog geen zes maanden na de 
opening, twee dagen in de week open in plaats van één dag. Dit om de grote toeloop 
aan bezoekers zo goed mogelijk te begeleiden. Deze evolutie zet zich voort in 2017. 

We hebben ons netwerk in België proberen te versterken. Momenteel zijn we op zoek 
naar een kantoor in de provincie Luxemburg en in Waals-Brabant.

Door die lokale kantoren weten we wat er in de verschillende steden leeft en hebben 
we een groter bereik.

Dat we verschillende kantoren hebben in een gedeelde ruimte maakt het makkelijker 
om partners te vinden. Projectleiders ontmoeten, de koffiepauze delen of samen naar 
een evenement gaan, ervaringen uitwisselen op een informele manier: het zijn allemaal 
kleine gestes die je visie op het werk van anderen verrijken. In deze ruimten gaan er ook 
evenementen, zoals tentoonstellingen, door.

2. Een juridische dienst 

Het team van de juridische dienst van SMart staat naast zijn adviserende rol aan het 
operationele team (directie, adviesverleners, administratieve dienst,…) ter beschikking 
van de leden voor juridische problemen die ze ervaren in het kader van hun activiteit. 

Dit gratis advies vindt plaats in ons kantoor in Brussel waar sinds 2012 elke voormiddag 
een juridische permanentie aanwezig is, maar ook in de regionale kantoren wordt er 
naargelang de vraag juridisch advies gegeven. 

A rato van meerdere vragen per dag telden we verleden jaar zo’n 600 consultaties. 
Jaarlijks krijgen we ook nog eens zo’n 1800 vragen per mail of telefoon, die we allemaal 
beantwoorden. Zo komen we in totaal aan iets minder dan 2500 raadplegingen tijdens 
het jaar 2016. 

Het team juristen geeft hoofdzakelijk juridisch advies over het sociale en fiscale statuut 
van de gebruikers uit uiteenlopende disciplines met een specifieke expertise in verband 
met de statuten van de creatieve beroepen, auteursrechten, naburige rechten en de 
internationale mobiliteit. De dienst wordt ook geregeld gevraagd om tussen te komen 
om te bemiddelen de bemiddeling bij conflicten van commerciële aard.

TALRIJKE INFOSESSIES
De adviesverleners organiseren geregeld 
infosessies in onze kantoren. Deze ses-
sies zijn een ideale gelegenheid om te 
tonen hoe onze tools nuttig kunnen zijn 
voor freelancers, al dan niet werkzaam in 
de artistiek-creatieve sector. 

Afhankelijk van de regio worden deze info-
sessies gegeven in het Frans, Nederlands 
en in het Duits. In Brussel worden de info-
sessies dagelijks in het Frans, Nederlands 
en Engels gegeven. Sommigen vinden 
’s avonds plaats.  De adviesverleners 
verzorgen bovendien ook meer gespecia-
liseerde infosessies, bijvoorbeeld over de 
muzieksector, crowdfunding,…

Er worden ook externe infosessies 
georganiseerd, namelijk op vraag van 
docenten in een aantal kunstscholen. Dit 
was bijvoorbeeld het geval in Luik, waar 
we een sessie hebben verzorgd tijdens 
een vormingsdag voor maar liefst 400 
kunststudenten. Ook in de Academie van 
Namen waren we te gast. De studenten 
worden zo bewust gemaakt van de 
socio-professionele realiteit van hun latere 
beroepsleven. Dat aspect komt maar zel-
den aan bod in hun academische cursus. 
In dat opzicht vervullen de adviesverleners 
ook een pedagogische opdracht.

We organiseren ook sessies buitenshuis 
die zich richten tot andere doelgroepen. 

Zo hebben we in Marche-en-Famenne 
deelgenomen aan het Jongerenforum, 
dat plaatsvond in april. We stelden er 
SMart voor als alternatief voor het zelfs-
tandigenstatuut, gaven uitleg over onze 
tools en hadden het over de sociale 
economie. In Louvain-la-Neuve hebben 
we contacten gelegd met de universitaire 
opleiding Journalistiek. In Luik heeft 
een adviesverlener een ontmoeting 
georganiseerd met een groep studenten 
van GSARA, een organisatie die erkend 
is als Centrum voor socio-professionele 
integratie. De adviesverlener gaf er een 
infosessie op maat en beantwoordde hun 
specifieke vragen. In Charleroi en Nivelles 
deden we mee aan een jobbeurs, wat een 
mooie gelegenheid was om de bezoekers 
kennis te laten maken met SMart. We ves-
tigden de aandacht op de mogelijkheid 
om een professionele activiteit te ontwik-
kelen onder het werknemersstatuut. In 
verschillende Waalse steden werden er 
infosessies georganiseerd in samenwer-
king met FOREM. Tot slot hadden we in 
februari een infostand op de Jobbeurs 
van de Gentse Arteveldehogeschool. 

Elk jaar informeren we dus duizenden 
mensen uit verschillende sectoren. Deze 
‘informatieve missie’ draagt de principes 
van solidariteit en het delen van middelen 
uit die de kern vormen van ons verhaal.
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VERDEDIGING EN BEMIDDELING 
De dienst voorziet juridische bijstand 
en bemiddeling bij conflicten die leden 
ervaren bij de behandeling van ingewik-
kelde dossiers op sociaal, fiscaal en 
commercieel vlak. Ze volgde onder 
meer enkele fiscale dossiers op waarin 
onze leden werden geconfronteerd met 
de belastingdienst en heeft een aantal 

verzoekschriften ingediend voor een twin-
tigtal dossiers. 

In het kader van handelsconflicten tracht 
de dienst zo vroeg mogelijk tussen te 
komen om een minnelijke schikking te 
bekomen. 

EEN NIEUW KADER CREËREN
Verder bestaat haar opdracht erin de wetgeving te analyseren en op te volgen. Ze 
reageert op wetsvoorstellen die een impact hebben op het werk of het statuut van onze 
leden. Ook ondersteunt ze met haar expertise het dagelijks beheer en de structurele 
evoluties van SMart. Zo hebben onze juristen actief deelgenomen aan de uitwerking van 
de statuten van SMartCoop en onderzocht hoe we nieuwe beroepen kunnen bedienen 
binnen Verenigde Producties.

3. Onderzoek en studies

BESCHIKBARE GEGEVENS
Sinds 2007 voert SMart onderzoeken en studies uit over de creatieve beroepen en de 
(veranderende) arbeidsmarkt in het algemeen. Bovenop onze ervaring in de materie en 
ons netwerk dat zich uitstrekt over een groot deel van Europa via onze zusterorganisa-
ties (in Frankrijk, Duitsland, Italië,…), beschikken we over twee troeven om dit werk tot 
een goed einde te brengen: 

 ) een databank met socio-economische gegevens over alle autonome projectwerkers 
die gebruikmaken van onze tools om hun professionele activiteiten te ontplooien; 

 ) een gestructureerd databestand waarin meerdere duizenden leden en klanten terug 
te vinden zijn.

Dit databestand laat toe om allerhande statistieken te genereren, die ons onderzoek 
over welbepaalde beroepen onderbouwen, zoals onze studie over freelance journalisten 
in 2015 en het jaar nadien over freelance opleiders die via SMart werken. 

NIEUWE PUBLICATIES
In Het werk van de toekomst schetst 
Sandrino Graceffa zijn visie op de veran-
derende arbeidsmarkt en de nieuwe 
manieren van werken. De publicatie ver-
scheen vorig jaar in oktober. We brachten 
eveneens een verkorte versie van dit essay 
uit in het Nederlands en Engels, die breed 
verspreid werd onder onze contacten. 
In de zomer van 2017 rolt de integrale 
Italiaanse vertaling van de drukpersen. 

Wat het Italiaans betreft, hebben we 
een conferentietekst van professor 
Sergio Bologna naar het Frans vertaald 
en uitgegeven. In Le mouvement des 
freelances: origines, caractéris-
tiques et développement belicht hij de 
oorsprong, kenmerken en ontwikkeling 
van freelancewerk. Hij maakt de balans 
op van dit type werk en beschrijft de 
moeilijkheden die erbij komen kijken. In 
de schoot van freelancers zijn er nieuwe 
sociale bewegingen ontstaan die hun 
rechten collectief verdedigen. Zo is er 
bijvoorbeeld de Freelance Union in de 
VS en ACTA in Italië. Sergio Bologna 
was, in het kader van deze uitgave, te 

gast in ons hoofdkantoor en nam deel 
aan een workshop op onze Algemene 
Vergadering van juni 2016.

Deze tekst vormt het vierde volume van 
onze collectie ‘Cahiers’, die in 2015 van 
start ging. De volumes tellen tussen de 16 
en 60 pagina’s en bundelen thematische 
analyses die eerder op onze website 
verschenen en/of onuitgegeven studies. 
Ze sluiten aan op ons programma van 
permanente vorming.
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Twee andere volumes, verschenen in 
2016, maken eveneens deel uit van deze 
collectie:

Formation professionnelle et for-
mateurs en Belgique. Enjeux et 
perspectives toont de complexiteit en 
tegelijkertijd de cruciale uitdagingen van 
deze sector. In een eerste deel plaatst 
onze studie de kwestie van continue 
vorming in een historische en politieke 
context. De studie laat algauw zien dat het 
reglementaire kader niet aangepast is aan 
onderbroken arbeid, zoals onder meer bij 
opleiders. Het tweede deel schetst een 
socio-economisch portret van de vele 
SMart-leden met opleidingsactiviteiten. 
De studie sluit af met deze vragen, gericht 
aan beleidsmakers: “Hoe kunnen we een 
nieuwe werkverhouding tot stand bren-
gen die gunstig is voor werkenden? Hoe 

komen we tot een commerciële relatie die 
hen de organisatie van hun werk opnieuw 
in handen geeft en de meerwaarde ervan 
doet voelen?”  

In Een andere kijk op sociale 
zekerheid beschrijft professor emeritus 
Jef Van Langendonck (KU Leuven) de 
oorsprong van de sociale zekerheid en 
lanceert hij pistes om dit stelsel te her-
vormen. Het bestaande stelsel heeft veel 
goede kanten, maar schiet volgens hem 
ook tekort. Zo is het op heel wat punten 
onlogisch en onrechtvaardig en blijft het 
steken in oude formules. Deze publicatie 
verscheen zowel in het Nederlands als 
Frans.

Geïnteresseerden kunnen de beschikbare 
collectie ‘Cahiers’ raadplegen in één van 
onze kantoren of exemplaar vragen. 

PERMANENTE VORMING: COOP & C°
Sinds 2013 is SMart, via de vzw Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen, 
erkend als organisme voor ‘Education permanente’ (permanente vorming). SMart krijgt 
hiervoor een subsidie van de federatie Wallonië-Brussel. 

Deze officiële erkenning kwam voort uit een reeks publicaties met een emancipatorische 
ambitie ten voordele van een sociaal en economisch kwetsbaar doelpubliek. Dat is 
het geval voor een groot deel van onze leden: ze zijn onderworpen aan verschillende 
vormen van ‘precaire arbeid’, ondanks het hoge opleidingsniveau van velen.

In 2016 hebben we de focus vooral gelegd op het thema coöperaties, om zo het proces 
van SMart in Progress te begeleiden. We benaderden de thematiek vanuit verschillende 
invalshoeken: de uitdagingen van het collectieve ondernemerschap, het coöperatieve 
ideaal versus de bestuurlijke praktijk, de oprichting van productiecollectieven binnen 
een coöperatie,… Het opzet is om analyses te produceren die de reflectie binnen onze 
toekomstige ‘School van de coöperatie’ onderbouwen en stimuleren. 

Het principe van mutualisering dat kenmerkend is voor coöperaties, gaat soms ook 
schuil achter werkruimtes. We hebben verschillende artikels aan ‘third places’ gewijd. 
De verdediging van sociale rechten is ook een weerkerend thema. Hoewel we dus 
ook onderwerpen van algemeen belang aansnijden, blijven we vooral inzetten op de 
creatieve beroepen en het cultuurbeleid. Kijk maar naar onze artikels over de mogelijke 
rol van het internet ten tijde van democratisering van cultuur, of onze analyse van de 
werking van de Commissie Kunstenaars. 

JURIDISCHE STUDIES
De juridische dienst van SMart voerde 
verschillende studies uit die bijdragen 
aan de ontwikkeling van nieuwe tools 
en diensten, en die onze standpunten 
ondersteunen. Hieronder citeren we 
enkele belangrijke verwezenlijkingen:

 ) de dienst werkte mee aan de oprichting 
van de coöperatie SMartCoop (statu-
ten, sociaal statuut, formaliteiten, de 
officiële goedkeuring van de Nationale 
Raad voor de Coöperatie,…);

 ) in samenwerking met andere diensten, 
stelde de juridische dienst een proce-
dure op voor de behandeling van niet-
identificeerbare leveranciersfacturen;

 ) de dienst publiceerde ook juridische ana-
lyses over de omstandigheden waarin 
bepaalde activiteiten worden beoefend 
binnen de vzw Verenigde Producties 
(bijvoorbeeld: paramedische beroepen, 
boekhouding, drankwinkels, horeca, 
kinderopvang, zwemles voor baby’s etc.) 

ACADEMISCH ONDERZOEK TER ONDERSTEUNING VAN ONS 
VERANDERINGSPROCES
Eind 2016 stelden onderzoekers van het centrum CREDIS (UCL) voor om een transdis-
ciplinair onderzoek te voeren naar het veranderingsproces binnen SMart. En dit vanuit 
verschillende perspectieven: sociologisch, juridisch en beleidsmatig. Ze zullen daarbij 
de focus leggen op twee aspecten die onze onderneming onderscheiden van andere 
organisaties: “Het eerste aspect betreft de toe-eigening van de coöperatieve structuur 
met het oog op gelijkheid tussen leden, in rechten maar ook in feiten, en ongeacht de 
relaties die ze onderhouden met SMart of hun bijdrage aan het proces. Het tweede 
aspect houdt verband met de dynamiek van innovatie op het vlak van concentratie/
decentralisering van taken, wars van de klassieke werkverdeling.”

Een bestuurscomité, voorgezeten door Sandrino Graceffa en professor Isabelle Ferreras, 
zal de onderzoekers begeleiden. Deze zullen in januari 2017 starten met gesprekken. Ze 
legden hun oor al te luisteren bij heel wat vaste medewerkers en leden van SMart. Het 
onderzoek zal 18 maanden in beslag nemen. In de loop van het jaar zullen we uitgebreid 
communiceren over de resultaten. 

HET DELEN VAN ERVARING
We worden geregeld aangesproken door 
onderzoekers uit verschillende disciplines 
die beroep willen doen op onze expertise 
over autonoom (project)werk. Zo ver-
leenden we onze medewerking aan twee 
arbeidssociologen die sprekers zochten 
voor hun studie over de uitsluiting van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen9. 
Naar aanleiding van onze ondersteuning 
van fietskoeriers, kwam er ook interesse 
uit politieke/syndicale hoek. Daar ging de 

belangstelling vooral uit naar onze erva-
ring met digitale platformen en het werk 
van de toekomst. Op die manier hebben 
we verschillende studies en analyses 
kunnen voeden met onze expertise. 

Ook op internationale conferenties zoals 
bv. op de 15e Internationale Dagen van 
de arbeidssociologie in Athene10, in mei 
2016, worden we geregeld gevraagd om 
onze visie en expertise te delen. 

9 Marc Zune, Didier Demazière, Elise Ugeux, Les expériences de l’exclusion du chômage. Recherche qualitative, 
UCL, avril 2017. (https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-girsef/Rapport-exclus-cho%CC%82mage_UCL_
Avril_2017.pdf)
10 We hielden een lezing over een recent artikel Evolution et diversité des situations de travail: une analyse à travers 
les notions de ‘travail autonome’ et de ‘travail au projet’ (M. Grégoire, S. de Heusch, H. Rajabaly en A. Dujardin).
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4. Opleidingen 

MEER OPLEIDINGEN VOOR EEN GROTER PUBLIEK
SMart is, op een geheel eigen manier, een onderneming van voortgezette opleidingen 
geworden. Onze waaier aan informatie en diensten laat leden toe om op praktische 
wijze hun schoolse kennis aan te vullen en te actualiseren. 

De toeloop van leden met een ander profiel en de overgang van SMart naar een coö-
peratie hebben volkomen nieuwe vormingsnoden blootgelegd, zowel voor autonome 
werkers die onze diensten gebruiken als voor onze vaste personeelsleden. Bovendien 
noopte onze groei in de Duitstalige regio van het land ons tot het organiseren van oplei-
dingen in het Duits. Deze evoluties verklaren waarom ons opleidingsaanbod uitbreidde 
naar maar liefst 17 modules, tegenover 10 in 2015. Ze trokken ook meer deelnemers 
dan de jaren voordien.

Het doel blijft wel onveranderd: we willen namelijk aan iedereen de kans bieden om zijn 
of haar projecten op autonome wijze te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van de 
collectieve ervaring, kennis en know-how die binnen SMart, door de teams en door de 
leden, werden opgebouwd.

Deze opleidingen dienen om loontrekkende freelancers zo goed mogelijk begeleiden. 
Het is de bedoeling dat deze kennis hen tijdens hun loopbaan van pas komt, zowel bij 
SMart als daarbuiten.  

EEN PUBLIEK VAN AUTONOME WERKERS
We hebben de behoeften van onze leden 
onder de loep genomen en een inventaris 
gemaakt van de terugkerende moeilijkhe-
den die ze tegenkomen bij het beheer 
van hun projecten. Daaruit bleek dat er 
een urgente vraag was naar een reeks 
gespecialiseerde opleidingen die we 
sindsdien naar aanleiding van deze vraag 
organiseren. Dankzij een interactieve, 
pedagogische insteek en een dynamiek 
van uitwisseling, kunnen de deelnemers 
hun ervaringen met elkaar delen, in een 
collectief proces waarbij ook zelfstudie 
belangrijk is. 

De modules zijn gericht op alle autonome 
projectwerkers die competenties willen 

verwerven of versterken die noodzakelijk 
zijn voor hun professionele activiteit (prijs-
zetting, onderhandeling, communicatie, 
netwerking etc.).

De lessen gaan door in het Frans. De 
module over de auteursrechten is wel in 
het Nederlands beschikbaar. 

Iets meer dan de helft van de opleidingen 
wordt verzorgd door vaste medewerkers 
(adviesverleners, juristen etc.) of door 
leden die veel ervaring hebben in het 
onderwerp. De andere 50% wordt gege-
ven door externe lesgevers.

ZEVENTIEN BESCHIKBARE OPLEIDINGEN IN 2016 
De opleidingen met een * zijn nieuw.

WORKSHOP OVER HET COÖPERATIEF 
MODEL*
Bij onze start als coöperatie belichtten Febecoop (in 
het Nederlands) en SAW-B (In het Frans) de werking 
van een coöperatie. Het doel van deze workshop: alle 
betrokken partijen van het project SMart voldoende 
voorbereiden, zodat ze een standpunt konden inne-
men tijdens de algemene vergadering van 2016. 

CREATIEVE BEROEPEN: IK HEB EEN (COM-
MUNICATIE)PLAN!*
Aan de hand van verschillende oefeningen in mon-
delinge, visuele en schriftelijke expressie, werken 
de deelnemers stapsgewijs een communicatie-
campagne uit voor hun project. Daarbij hakken ze 
verschillende knopen door: wie zijn hun doelgroepen, 
met welke middelen kunnen ze hun doel bereiken, 
welke acties gaan ze inplannen? Van theorie naar 
praktijk, met tips en tricks uit de cultuurmarketing. 

ONDERHANDELEN, EEN KUNST!
De doelstelling: de deelnemers de kunst en de durf 
van het onderhandelen bijbrengen, over de kosten 
van hun prestaties, de prijs van hun werk/oeuvre of 
over de voorwaarden van een samenwerking. Tijdens 
deze opleiding gaat men constructief te werk om een 
bevredigend akkoord te bereiken voor alle partijen 
die betrokken zijn bij het onderhandelingsproces.

EEN NETWERK BOUWEN EN UITBREIDEN
Tijdens deze sessie verken je pistes om het interper-
soonlijk netwerk uit te breiden en te onderhouden. 
Dit werd ondertussen een essentiële vaardigheid 
voor elke freelancer die zijn/haar projecten wil 
ontwikkelen.

SOCIALE MEDIA: EEN PROFESSIONELE TOOL
Facebook, Twitter, LinkedIn,... Hoe kan je aanwezig 
zijn op en communiceren via deze netwerken? Aan 
de hand van casestudies leren de deelnemers welke 
platformen voor hen het nuttigst zijn in functie van 
hun projecten, hoe men een communicatiestrategie 
opstelt die aangepast is aan sociale netwerken, en 
hoe men een band opbouwt met contacten.

CREATIEF DURVEN ZIJN IN JE 
COMMUNICATIE
Tijdens deze sessie hebben we het over de sterktes 
en zwaktes van verschillende communicatietools. We 
gaan ook dieper in op hoe deze tools elkaar online en 
offline kunnen aanvullen. Coherente communicatie 
rond een project staat centraal, in relatie tot ieders 
doelstellingen en doelpubliek.

FOTOGRAFIE: AUTEURS- EN BEELDRECHT
Ben je fotograaf? Dan geeft deze opleiding je de 
juiste tools om je beeld- en auteursrechten efficiënt 
te beheren.

BEELDENDE KUNSTEN EN GRAFISCHE 
VORMGEVING: JE PRIJS BEPALEN
Deze opleiding helpt schilders, beeldhouwers, 
fotografen, tekenaars, grafici en beeldend kunste-
naars die de parameters voor de prijsbepaling van 
hun werk beter willen begrijpen. Deze sessie gaat 
ook gepaard met een gezamenlijke uitwisseling van 
ervaringen.

SPREKEN OVER JE PROJECT
Je troeven in de verf zetten, vanuit een degelijke, 
mondelinge communicatie is één van de uitdagingen 
die tijdens deze opleiding wordt aangesneden.

KLARE KIJK OP JE PROFESSIONEEL 
PROJECT
Je vraagt je af welke richting je aan je activiteit wil 
geven de komende maanden? Je hebt een idee 
voor een project maar weet niet hoe je het in de 
praktijk moet omzetten? Of heb je een voorstel tot 
samenwerking en twijfel je? Deze vorming helpt je 
aan een klare kijk. Zowel voor debutanten als men-
sen met meerdere jaren ervaring op de teller. 

EEN MARKTONDERZOEK UITVOEREN*
Deze vorming reikt deelnemers een methode aan 
waarmee ze inzicht krijgen in hun markt(en) en klan-
ten. Welke vragen stel je best in een marktonderzoek? 
Hoe kan je die op een eenvoudige, betrouwbare en 
efficiënte manier analyseren? Wat willen toekomstige 
klanten juist? De vorming helpt deelnemers ook om 
hun activiteit in de best mogelijke omstandigheden 
te lanceren. 
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JE PROJECTEN ONTWIKKELEN EN BEHEREN*
Klanten vinden, je doelstellingen en distributiekanalen 
bepalen, juiste prijzen vastleggen, goede financiële 
en commerciële keuzes maken, de kost winnen met 
je passie… Deze vorming vertrekt vanuit de eigen 
professionele praktijk van de deelnemers en stelt 
hen een methode voor die de financiële autonomie 
versterkt. 

EEN KENNISMAKING MET COLLECTIEVE 
INTELLIGENTIE ALS TOOL *
De initiatie geeft deelnemers tools om hun manier 
van handelen te veranderen. De collectieve intelli-
gentie komt helemaal tot haar recht: deze leidt tot 
betrokkenheid, innovatie, geslaagde projecten en 
ontplooiing bij de deelnemers. 

IN HET BUITENLAND WERKEN: LEGALE EN 
ADMINISTRATIEVE ASPECTEN*
Deze vorming richt zich tot wie in het buitenland 
werkt of samenwerkt met mensen die in een ander 
land wonen. De deelnemers denken na over de 
juridische en administratieve aspecten van het vrije 
verkeer van werknemers.

INTERCULTURELE ASPECTEN VAN 
INTERNATIONALE MOBILITEIT*
Deelnemers wisselen ervaringen uit, die theoretisch 
worden gekaderd door de lesgever. Na deze vorming 
kunnen ze beter omgaan met culturele verschillen 
tijdens hun internationale projecten.

JE PROJECT AFSTEMMEN OP JEZELF*
Deze vorming legt de link tussen de ondernemer 
als persoon (met zijn/haar talenten, knowhow en 
geschiedenis) en diens professioneel project (wat 
onderneemt en realiseert de deelnemer, wie zijn de 
klanten, het œuvre/product etc.). 

AUTEURSRECHTEN
De basisregels en -principes worden uitgelegd, in 
combinatie met praktische voorbeelden van gespe-
cialiseerde juristen.

OPLEIDINGEN VOOR EEN BREED PUBLIEK
In 2016 heeft SMart 56 vormingen georganiseerd, of eraan meegewerkt. Dat komt 
neer op 84,5 vormingsdagen en een totaal van 527 uur. Zo gingen er twee cycli door 
op initiatief van le Forem, namelijk in Marche-en-Famenne en in Doornik. SMart gaf de 
sessies mee vorm en zorgde ook voor de begeleiding. Verder onthouden we ook een 
seminarie dat tot stand kwam in samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap en de 
vzw WGF (die de economische promotie in Oost-België op zich neemt). Onze partner 
Technocité organiseerde op zijn beurt tien vormingen, die door medewerkers van ons 
werden gegeven. De andere modules, die door SMart georganiseerd werden, gingen 
door in Brussel, Namen en Luik. 

In totaal schreven 625 deelnemers zich in voor deze vormingen, waaronder leden van 
SMart, vaste medewerkers maar ook niet-leden. Ter vergelijking: voor de 33 opleidingen 
in 2015 ontvingen we 343 deelnemers. Van het ene op het andere jaar is het resultaat 
dus bijna verdubbeld. 

De opleiding over auteursrechten, verzorgd door onze juridische dienst, trok ook veel 
geïnteresseerden. De drie sessies voor fotografen in Antwerpen (met de vzw KOP) en 
Luik over het thema ‘Auteurs- en beeldrechten’ mobiliseerden zo’n zestig deelnemers. 
Bovendien kregen 350 mensen in een van de 26 Franstalige infosessies een basisoplei-
ding over het onderwerp (11 in Brussel en 15 in ons kantoor in Luik, Charleroi, Bergen, 
Namen en Doornik), met de medewerking van een gespecialiseerde, externe advocaat. 

In totaal woonden zo’n 1000 geïnteresseerden, vanuit heel België, een of meerdere 
opleidingen bij. 

Zes kerncijfers

56
opleidingen

527
uren opleiding

1000
deelnemers

30€
per dag voor 
de leden en 
vennoten

40€
per dag voor de 

anderen

9099
uren opleiding 
gevolgd door 

de vaste 
medewerkers
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PARTNERSCHAPPEN

In de Duitstalige Gemeenschap 
SMart organiseerde vier vormingsdagen in samenwerking met de Duitstalige 
Gemeenschap en de vzw WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgiens) die 
steun biedt bij het opstarten van een onderneming. Het thema was de professionali-
sering van creatieve beroepen. Deze vormingen vonden plaats in april 2016 in Eupen. 
SMart begeleidde er de vormingsdag over auteursrechten. Andere thema’s waren: com-
municeren over je project, een website creëren, je professioneel netwerk uitbouwen. De 
vormingscyclus kon rekenen op 25 deelnemers, die alle sessies volgden. 

‘Routes to Employment’
Het project ‘Routes to Employment’ 
liep over twee jaar (van september 
2014 tot september 2016) en werd 
gefinancierd door Erasmus +. Hiervoor 
werkten we samen met het netwerk 
ROOTS&ROUTES, dat in heel wat landen 
waar wij ook actief zijn, aanwezig is (FR, 
UK, SP, DE, NL, IT…). Het project had als 
doel om een Europees opleidingsaanbod 
uit te werken voor opkomende kunste-
naars (uit allerlei disciplines) die van hun 
kunst willen leven. De aangebrachte the-
ma’s waren dan ook op maat gesneden. 

Om de vormingsbehoeften van dit doelpu-
bliek in kaart te brengen, organiseerden 
we in april 2016 een ontmoeting met 
Nederlandstalige spelers in de culturele 
sector. Een jaar eerder gebeurde dit 
ook aan Franstalige zijde. Verschillende 
adviesverleners van SMart zaten dit keer 
samen met onder andere Kunstenpunt, 
Flanders DC en Podiumkunsten.

Daarop werd een vormingscyclus van 
6,5 dagen (39u) uitgewerkt, waaraan 14 
opkomende kunstenaars hebben deelge-
nomen. Het programma zoomde in op 
projectbeheer en de ondernemingsvaar-
digheden die nuttig zijn voor beginnende 
artiesten. De studiedagen waren meteen 
een goede gelegenheid om onze nieuwe 
vormingen te testen, zoals die over de 
communicatiestrategie, een andere over 

de (inter)culturele aspecten van inter-
nationale mobiliteit, begeleid door Pro 
InterCultura vzw, en de module ‘Werken 
in de hedendaagse maatschappij’, door 
onze Italiaanse partner Centro Creazione 
Cultura. 

Bij afloop van dit project konden SMart 
en haar partners terugblikken op een 
geslaagd parcours. Tijdens een ron-
detafelgesprek, dat aansloot bij onze 
algemene vergadering van 28 juni 2016, 
belichtten we deze drie resultaten (zie ook 
www.rootsnroutes.eu/projects). 

 ) Er werden fiches met uitleg over de 
toegang tot de sociale zekerheid 
opgesteld in de verschillende landsta-
len, die ook vertaald werden naar het 
Engels. Iedereen kan deze raadplegen 
op de website van het project. 

 ) Op dezelfde website staat ook een 
catalogus met het vormingsaanbod van 
de verschillende partners. Individuen of 
organisaties die actief zijn in de sector 
van educatie en vorming vinden nu in 
één enkele catalogus alle informatie. 

 ) Er werd een methode ontwikkeld voor 
het ex-post evalueren van de impact 
van een vorming op de inzetbaarheid 
van deelnemers. Deze methode voedt 
het strategisch denken over vormingen 
in het kader van levenslang leren. 

Technocité
Dit competentiecentrum van het Waalse 
Gewest, expert in ICT en digitale media, 
heeft ons gevraagd om vormingen te 
begeleiden. We hebben ingetekend op 
een van hun openbare aanbestedingen 
voor 2016-2018. We werden geselec-
teerd voor vier vormingen: ‘Methodes en 
businessmodellen voor het boosten van 

startups in de creatieve industrieën’, ‘Hoe 
een netwerk opbouwen’, ‘Auteurs- en 
beeldrecht’ en ‘Promotietools voor een 
digitaal project’. In 2016 hebben onze 
medewerkers 10 vormingen gegeven 
voor Technocité, wat neerkomt op 80 uur 
voor een totaal van 120 deelnemers. 

Le Forem
Net zoals in 2015, bundelden SMart en 
het competentiecentrum Forem Tourisme 
de krachten voor de organisatie van twee 
opleidingscycli. In 2016 gingen die door 
in Marche-en-Famenne en Doornik (na 
Luik en Namen in 2015). Deze studie-
dagen richtten zich tot werkzoekenden 
binnen de creatieve beroepen, die op 
hun beurt samen willen werken of hun 
klantenbe-stand willen uitbreiden binnen 
de toeristische sector. Forem brengt hen 

allerlei vaardigheden bij om te werken in 
deze sector. Zo krijgen de deelnemers 
ook het ondernemen in de vingers. 
Werkzoekenden in het Waalse Gewest 
konden gratis inschrijven. In 2016 volgden 
27 mensen (waarvan 16 SMart-leden) het 
hele vormingsprogramma van 150 uur. 
Deze samenwerking wordt verdergezet 
tot 2018 naar aanleiding van een nieuwe 
openbare aanbesteding.

FINANCIERING 
We vragen een bescheiden financiële 
bijdrage aan de deelnemers (€ 30 per 
dag voor leden, € 40 voor niet-leden), 
maar daarmee wordt de totale kost van 
de infosessies niet helemaal gedekt. Er 
zijn de kosten voor de opleiding, maar 
ook verplaatsings- en promotiekosten, 
de huur van een zaal en de catering. Het 
collectieve belang van dit initiatief wordt 
gelukkig steeds meer erkend door ver-
schillende instellingen: in Wallonië werken 
we, zoals eerder vermeld, samen met het 
competentiecentrum Forem Tourisme 

en met Technocité in het kader van 
overheidsopdrachten. Ook het afgelopen 
jaar ontvingen we een subsidie van het 
opleidingsfonds voor de infosessies voor 
werkzoekenden. Het project ‘Routes to 
Employment’ werd op Europees niveau 
gefinancierd door Erasmus+. Dankzij 
deze officiële ondersteuning kunnen 
we onze kosten terugschroeven. De 
komende jaren zijn we van plan om actief 
op zoek te gaan naar bestaande finan-
cieringsinstrumenten die nog onbenut 
blijven. 

Over ICT…
We zoeken voor onze leden naar een uitgebreid vormingsaanbod. Dat doen we door 
samen te werken met verschillende, gespecialiseerde partners, in de eerste plaats 
met de ICT-sector voor informaticadiensten, de ontwikkeling van webtoepassingen en 
gespecialiseerde software. We werken hiervoor samen met partners in Brussel, Bergen, 
Luik en Gosselies. Er kwamen ook twee nieuwe partners bij in 2016, beide expert in het 
domein: het Centre Pi en CEPEGRA. Wij verzekeren de promotie van hun diensten bij 
onze leden, die op hun beurt genieten van een prijsvermindering voor de opleidingen.
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VORMING VAN VASTE MEDEWERKERS 
SMart geeft iedereen de kans om zich professioneel te ontwikkelen en (nieuwe) com-
petenties te verwerven of te versterken. Die taak nemen we heel erg ter harte, zeker nu 
we onlangs een coöperatie zijn geworden. We organiseren dan ook geregeld vormingen 
voor al wie betrokken is bij het SMart-project, ook voor onze vaste medewerkers. Deze 
kunnen deelnemen aan externe vormingen als ze dat nodig hebben. 

We bieden verschillende soorten vormingen aan: 

 ) een cursus voor wie net begint bij SMart;

 ) permanente vorming op maat van specifieke behoeften;

 ) vormingen die openstaan voor alle vennoten, opdat de verschillende stakeholders 
van SMart elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis aan elkaar doorgeven;

 ) externe opleidingen, bij partners of andere vormingsorganisaties. 

In 2016 verbeterden we de basisvorming voor onze nieuwe collega’s, die we grondiger 
willen laten kennismaken met SMart. Onze structuur, het SMart-project, onze uitdagin-
gen, waarden, diensten etc. komen nu uitgebreid aan bod. Van de zes weken die deze 
opleiding duurt, zoomen er drie in op deze thema’s. 

Het afgelopen jaar bleven we ook inzetten op de economische competenties van onze 
adviesverleners, opdat die leden zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het financieel 
beheer van hun activiteit. In dat kader gaf een groepje adviesverleners samen met een 
externe consulent vorm aan een economische opleiding voor alle adviesverleners. Deze 
werd getest in februari 2017. Momenteel zijn we volop aan het evalueren.

Tijdens de permanente vormingen, die intern of extern plaatsvinden, komen volgende 
onderwerpen aan bod:  

 ) workshops over het coöperatief model, begeleid door SAW-B en Febecoop; 

 ) een inleiding op preventie van arbeidsrisico’s en veiligheid op het werk, een EHBO-
cursus voor arbeidsongevallen, een sessie over ‘wat te doen bij brand’; 

 ) sessies over de uitdagingen en de strategie van de coöperatie, vormingen over de 
sociale economie, de sociaaljuridische actualiteit, boekhouding, projectbeheer, de 
zoektocht naar subsidies, het aansturen van een team, talen, bemiddeling, de gen-
derkwestie en gelijkheid mannen/vrouwen in ondernemingen etc. 

We reikten ook andere vormen van begeleiding aan, zoals sessies over collectieve intelli-
gentie voor de medewerkers. Zo leren de teams om zich nog autonomer te organiseren 
en te functioneren. Teamleden wisselden ook goede praktijken met elkaar uit. Verder 
waren er inhoudelijke artikels die aanzetten tot reflectie. 

Het evenement dat er het meest uitsprong, was zonder twijfel het driedaagse seminarie 
dat we in oktober organiseerden in Lyon. Alle adviesverleners van SMart namen hieraan 
deel. Heel wat personeelsleden van andere diensten (juridische dienst, opleiding, com-
municatie etc.) tekenden ook present. Er werden ideeën en ervaringen uitgewisseld en 
vragen gesteld aan elkaar. Het bevorderde de teamspirit en de communicatie binnen en 

tussen de team. De Belgische teams kregen ook de kans om contacten te leggen met 
de zusterorganisaties SMart Frankrijk, Grands Ensemble en Oxalis.

De vorming van onze vaste medewerkers in enkele cijfers:

 ) 166 personeelsleden, oftewel bijna het hele team, volgden minstens één vorming 
(tegenover 104 medewerkers in 2015). 

 ) Totaal aantal vormingsuren: 9099 (tegenover 2503 uren in 2015)

 ) Gemiddeld 54u40 vorming per personeelslid (tegenover 24 in 2015) 

Het grote verschil met vorig jaar valt voornamelijk te verklaren doordat er zoveel collega’s 
bijkwamen. We wierven 28 mensen aan in 2016 tegenover 4 in 2015. Bovendien namen 
heel veel medewerkers deel aan het driedaagse seminarie in Lyon, dat het jaar voordien 
nog niet bestond. Dit seminarie kon rekenen op 94 deelnemers, waaronder adviesverle-
ners en personeel van andere diensten. 

VERENIGDE OPLEIDINGEN
Om zich beter te integreren binnen 
de vormingssector heeft SMart een 
nieuwe structuur opgericht: Verenigde 
Opleidingen. Deze vzw, die van start ging 
op 1 juni 2016, is volledig gewijd aan 
vormingsactiviteiten voor en door SMart 
leden. Leden met opleidingsactiviteiten 
in alle mogelijke materies, disciplines en 
technieken, kunnen via de vzw Verenigde 
Opleidingen gebruikmaken van onze 
diensten. Denk maar aan instructeurs, 
consultants, leerkrachten,… Met de 
vzw willen we een optimale gedeelde 
dienstverlening aanbieden ter begeleiding 
van hun activiteiten. Onze verantwoor-
delijken ‘vorming’ weten wat te doen de 
komende jaren. 

http://smartbe.be/nl/diensten/
opleidingen/



JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

59

JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

58

IV. PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN OPLEIDING
5. ONDERSTEUNING VOOR KUNSTENAARS

IV. PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN OPLEIDING
5. ONDERSTEUNING VOOR KUNSTENAARS

5. Ondersteuning voor kunstenaars

SMart heeft lange tijd kunstenaars en hedendaagse kunst gesteund door middel van 
haar beurzen en kunstcollectie. Dit mecenaat dat exclusief bestemd was voor kunste-
naars, is ondertussen stopgezet. Ons publiek is namelijk erg divers geworden. Een heel 
aantal projecten die van start gingen in 2015, werden afgelopen jaar wel verdergezet.

DE BEURZEN
Onze beurzen waren een duwtje in de rug voor kunstenaars die hun carrière wilden 
ontwikkelen. Concreet werden met deze beurzen bepaalde kosten vergoed die verband 
hielden met hun activiteit, zoals reiskosten of specifieke opleidingen. Sinds 2008 kregen 
meer dan 120 projecten een beurs.

Kandidaten konden een aanvraag indienen voor twee soorten beurzen: 

 ) De begeleidingsbeurzen ondersteunden kunstenaars die een project wilden rea-
liseren tijdens een sleutelmoment van hun carrière en daarvoor nieuwe kennis en 
knowhow moesten verwerven. De beurzen financierden meer bepaald de persoon-
lijke begeleiding bij de realisatie van dit project. Die begeleiding kon bijvoorbeeld 
plaatsvinden in een kunstenaarsresidentie, maar ook bij een onderneming of een 
ngo, aan een universiteit, door deelname aan een workshop of door stage te lopen 
etc. Kunstenaars uit allerlei disciplines kwamen in aanmerking: muzikanten, beeld-
houwers, dramaturgen, fotografen, dansers, circusartiesten, regisseurs van films of 
radioprogramma’s… 

De lijst van projecten die in de loop van die acht jaar ondersteund werden, toont 
de vele gezichten van de hedendaagse kunstcreatie. Deze komen wellicht niet aan 
bod in een academische cursus. Kunstenaars zouden institutionele steun voor een 
vorming op maat goed kunnen gebruiken, bovenop privé-sponsoring.

 ) De Saltobeurzen waren er voor kunstenaars die al een echte professionele carrière 
uitgebouwd hadden. De beurzen financierden hun deelname aan een festival, een 
tentoonstelling of eender welk evenement dat hun artistieke praktijk hielp te verdiepen 
en hun naamsbekendheid vergrootte.

Ontvingen een beurs: Eva Evrard (voor een opleiding in desktoppublishing), Klaas 
Boelen (regisseur), Margaret Hermant (muzikante, strijkkwartet MP4), Valérie Berteau 
(fotografe), Florian Kiniques (beeldend kunstenaar) en Kimberley Verthé (video) hadden 
in 2015 een begeleidingsbeurs ontvangen en hebben die projecten in 2016 verdergezet, 
net zoals fotografe en videokunstenares Elisabeth Ida Mulyani, die een Saltobeurs kreeg. 

EEN COLLECTIE HEDENDAAGSE KUNST 
In 2008 begon SMart ook met een 
kunstcollectie. De rode draad ervan is het 
thema Kunstenaarsportretten dat nauw 
aansluit bij onze missie en doelstellingen. 
Verschillende facetten van dit thema 
worden belicht: de relatie tussen de 
kunstenaar en de maatschappij, “fictieve 
kunstenaars”, citaten en herinterpretaties 
van bestaande kunstwerken,...

In de verzameling, die vandaag meer dan 
300 werken telt, vindt men werken terug 
van kunstenaars uit meerdere generaties 
en disciplines (schilder- en beeldhouw-
kunst, installaties, fotografie, tekenkunst, 
illustratie, strip, video, collages,…). Naast 
de beeldende kunsten gaat de collectie 
ook dieper in op de muzikale wereld, 
met muzikale portretten van verdwenen 
muzikanten.

Sommige werken werden op bestelling 
gemaakt, zoals het project Portraits 

Flipchart door Benoit Piret, waarin alle 
kunstenaars uit de collectie worden 
afgebeeld. 

Om de kunstwerken in de best mogelijke 
omstandigheden te kunnen bewaren, 
werkt SMart op regelmatige basis samen 
met een restauratrice om eventuele be-
schadigingen te laten herstellen.

Met deze initiatieven kon SMart haar 
zichtbaarheid in de wereld van de beel-
dende kunsten verhogen. Dit leidde onder 
meer tot uitnodigingen vanuit de institu-
tionele wereld zoals  een symposium over 
bedrijfssponsoring, georganiseerd werd 
door la Fondation Collectiana en le Lasco 
(Laboratoire d’Analyse des Systèmes 
de Communication des Organisations): 
‘Collections et communication d’entre-
prise’ (Brussel, 22 maart 2016). 

EEN COLLECTIE ÉN TENTOONSTELLINGEN
Het volstaat niet om alleen een collectie op te bouwen. Ze moet ook getoond kun-
nen worden. SMart maakt hier actief werk van, onder andere via een consequent 
tentoonstellingsbeleid.

Allereerst zijn de werken zichtbaar in onze hoofdzetel te Sint-Gilles. Andere kunstwerken 
bevinden zich in onze regionale of buitenlandse kantoren.

In Bergen werden werken opgehangen in het Centre de Création des Belneux, waar 
we een kantoor hebben. Het waren onze Henegouwse collega’s die de werken kozen. 
Bezoekers konden deze bewonderen van 8 juni tot 8 september 2016. 

SMart Charleroi wijdde in februari 2017 de nieuwe gedeelde werkruimte Audent in. 
Dat was meteen een mooie gelegenheid om werken uit de collectie tentoon te stellen. 
Leden-kunstenaars konden zelf ook voorstellen doen. 

Ook op diverse externe evenementen werd onze collectie voorgesteld. Van 4 februari 
tot 13 april 2016 vielen in het Luiks cultuurcentrum Les Chiroux heel wat stukken uit 
onze collectie te bewonderen, meer bepaald in het kader van de tentoonstelling ‘De 
profil et de face’.

4 Deze problematiek komt aan bod in onze studie ‘Formation professionnelle et formateurs en 
Belgique. Enjeux et perspectives’, Uitg. SMart, coll. Les Cahiers, 2016.
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IV. PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN OPLEIDING
5. ONDERSTEUNING VOOR KUNSTENAARS

Geregeld geven we ook werken in bruikleen aan andere organisaties voor tijdelijke 
evenementen: 

Van 5 maart tot 17 april werd een serie van zes foto’s, genaamd ‘Objets’ en uitgevoerd 
door Tatiana Bohm, opgehangen in de galerij 100 Titres (Brussel). De foto’s maakten er 
deel uit van een tentoonstelling over de verbanden tussen textielkunst en gender. 

Voor de tentoonstelling ‘Van Broothaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende 
kunst’, verhuisde de installatie van Jacques Lennep ‘Enzo Bucci, supporter’ naar het 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (het M KHA). Het werk bleef er van 13 
oktober 2016 tot 5 februari 2017.

DE AANWINSTEN VAN 2016
De collectie is in 2016 voornamelijk 
uitgebreid met vier ‘FlipchArt’-portretten, 
die de serie van Benoît Piret aanvullen 
(Portretten van Johan Muyle, Sophie 
Langohr, Jean Le Gac en Boris Thiebaut).

Om de zichtbaarheid van hedendaagse 
kunst te bevorderen, werd in de herfst van 
2014 een nieuw project opgestart: een 
artotheek met hedendaagse kunstwer-
ken. Die moest meer bescheiden werk 
opnemen dan die van de collectie 
‘Kunstenaarsportretten’, maar wel binnen 
dezelfde thematiek. Dit project werd 
ondertussen stopgezet. De werken die 
voor de artotheek werden aangekocht, 
vullen nu de collectie aan. Deze bevat 
sinds 2016 ook drie tekeningen op papier 
van Dany Danino en portretten gemaakt 
in balpen en stift door drie gerenom-
meerde beeldende kunstenaars: Berlinde 
de Bruyckere, Jörg Immendorf en Avigdor 
Ahrika. Benoit Piret, FlipchArt portrait « Sophie 

Langohr », 2016, coll. SMart.
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V. Evenementen en partnerschappen 

1. Territoriale ontwikkeling

Vijf medewerkers staan in voor de territoriale ontwikkeling. Ze verdelen het werk per 
geografisch gebied (Brussel, Vlaanderen, Henegouwen, Oost- en Zuid-Wallonië en de 
Duitstalige Oostkantons). Hun voornaamste doelstellingen: 
1. de drijvende kracht zijn achter de gemeenschap van leden en klanten;
2. partnerschappen ontwikkelen, netwerken, evenementen organiseren;
3. de adviesverleners helpen om zich in hun eigen stad te integreren. 
Deze missies zetten hen ertoe aan om contacten te leggen met talrijke economische 
en culturele partners.

In Brussel zetten we mee de schouders onder initiatieven van de gemeente Sint-Gillis. 
Zo hebben we een lokaal werkgelegenheids- en vormingspact ondertekend, dat geor-
ganiseerd werd door Pour la Solidarité in opdracht van de schepen voor sociale cohesie, 
tewerkstelling en vorming. Dit pact wil tegemoetkomen aan de vraag van jobbegeleiders 
en vorminggevers, die rekening willen houden met de realiteit van werkzoekenden en 
die van ondernemingen. SMart nam in april ook deel aan de St’art Job, een info- en 
uitwisselingsdag over artistiek en creatief werk. Het was een ideale gelegenheid om 
professionals uit de sector te ontmoeten.

In september hebben we, tijdens het Brussels Creative Forum, een debat in goede 
banen geleid: ‘De creatieve beroepen, het DNA van SMart en voorlopers van nieuwe 
vormen van werk’. De sprekers gingen onder andere in op de vraag hoe we projectlei-
ders kunnen aanmoedigen om middelen, goederen en diensten te delen onder elkaar.

We namen ook deel aan de lancering van het Brussels Creative Forum in Bozar. Dit twee-
talig forum verenigt culturele en creatieve industrieën van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Een van de doelstellingen is om de economische activiteit die met cultuur 
is verbonden, verder te doen groeien in een sfeer van uitwisseling. De sector van de 
Culturele en creatieve industrieën is een economisch zwaargewicht in de hoofdstad. 
Niet alleen bedraagt de omzet er 12,9 miljard euro, de sector staat ook garant voor 
45.000 jobs en vertegenwoordigt daarmee 6,5% van de werkgelegenheid in Brussel. 
De creatieve en culturele sector willen nu samen evolueren volgens een gezamenlijke 
strategie voor het gewest. (www.brusselscreative.be)

In november bemanden we een infostandje op de tweede editie van Job Cinema Day, 
een beurs gewijd aan beroepen uit de audiovisuele sector, waaronder cinema. 

WALLONIË
In Luik droegen we ons steentje bij aan 
het project ‘Summer StartUp’, een initia-
tief van VentureLab. Tijdens dit project 
leerden jongeren de kneepjes van het 
ondernemen. Met die kennis konden ze 
dan hun eigen studentenjob creëren. 

We hebben ook deelgenomen aan een 
rondetafelgesprek van SAW-B (Solidarité 
des alternatives wallonnes et bruxelloises) 
rond het thema ‘Werk en engagement, 
een mogelijk en wenselijk duo?’.  
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V. EVENEMENTEN EN PARTNERSCHAPPEN 
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V. EVENEMENTEN EN PARTNERSCHAPPEN 
1. TERRITORIALE ONTWIKKELING

Het feit dat we een kantoor hebben 
in Eupen laat ons toe om contacten 
aan te knopen met de institutionele 
verantwoordelijken van de Duitstalige 
Gemeenschap. Zo bijvoorbeeld met het 
ministerie van Cultuur, het Arbeitsamt 
(openbare dienst voor werkgelegenheid 
en vorming in Wallonië, equivalent van 
le Forem en VDAB), de Wfg (die steun 
biedt bij het opstarten van een onder-
neming in het oosten van België),… Op 
de jobbeurs Talentum Eupen hebben 
we SMart voorgesteld aan potentieel 
geïnteresseerden.

Nu we ook een uitvalbasis hebben in 
Louvain-la-Neuve, kunnen we ook 
daar samenwerkingen aangaan met de 
Universiteit en met regionale partners 
bevoegd voor socio-professionele 
integratie/arbeidsbemiddeling.

In Charleroi hebben we sinds twee jaar 
goede contacten met Microstart, een 
onderneming die microkredieten verleent 
aan ondernemers. Dit leidde concreet 
tot een uitwisseling van ervaringen. Een 
adviesverlener van SMart heeft deelge-
nomen aan twee interviews met kandi-
daat-leners in het bureau van Microstart. 
Een werknemer van Microstart heeft op 
haar beurt enkele afspraken met onze 
leden gevolgd. Deze ervaring geeft beide 
partijen inspiratie voor het beheer en de 
begeleiding van projecten.

Verder hebben we op het eerste Forum 
Belge Francophone des Sciences 
Sociales in Charleroi, onze transformatie 
naar een coöperatieve vennootschap 
en het participatieve proces toegelicht 
tijdens een rondetafelgesprek over demo-
cratisch bestuur in organisaties.  

In Bergen hebben we regelmatig over-
leg met ‘Creative valley’, een hub waar 
verschillende creatieve bedrijven en 
disciplines uit de streek rond Bergen-
Borinage en het Centrum samenkomen. 
Dankzij deze samenwerking kunnen we 
ons sterker positioneren als economische 
speler. We hebben ook onze banden 
met le Manège Mons bestendigd, die 
omgedoopt werd tot ‘Mars’ (Mons Arts 
de la Scène) en die ons uitnodigde op 
de themadag ‘Passeur de culture’. Deze 
bijeenkomst stond in het teken van 
cultuur als motor van maatschappelijke 
en professionele integratie. We hebben 
er onze diensten voorgesteld, en een 
van onze leden heeft getuigd over haar 
SMart-Activiteit. In 2017 zullen we, voor 
het eerst sinds onze samenwerking, 
opgenomen worden in het officieel pro-
gramma van Mars.  

Onze stevige verankering in lokale 
netwerken maakt dat we in de raad van 
bestuur zetelen van diverse instellingen 
met een culturele of economische mis-
sie. Zo is SMart vertegenwoordigd in de 
Raad van Bestuur van Comptoirs des 
Ressources Créatives van Luik en 
Namen, het Cultureel Centrum van 
Charleroi, het Maison de la Culture en 
de Wap’s Hub van Doornik. Met deze 
laatste partner organiseren we om de drie 
maanden creatieve ontmoetingen (www.
rencontrescreatives.be).

In het kader van onze territoriale ontwik-
keling in Wallonië, willen we nog meer voet 
aan wal krijgen in de provincie Luxemburg 
en hopen we een dicht netwerk uit te 
bouwen in Henegouwen, meer bepaald 
in de steden Ath en Enghien. 

VLAANDEREN
In Vlaanderen wordt SMart nog altijd 
geassocieerd met de louter artistieke 
beroepen. In onze communicatie hebben 
we daarom ook andere freelancers pro-
beren aan te spreken. 

In Antwerpen en Gent hebben de 
adviesverleners hun netwerking opge-
dreven en contacten gelegd met econo-
mische organisaties, in het bijzonder uit 
de sociale economie. Ze hebben bijvoor-
beeld relaties aangeknoopt met de vzw 
Compaan (schoonmaak, catering) en met 
Co-searching, een groep jonge werkzoe-
kenden die ‘lotgenoten’ bijeenbrengt om 
te netwerken, ervaringen te delen en bij te 
leren over solliciteren. De adviesverleners 
legden ook contacten met verschillende 
Creative Hubs. 

SMart en haar gedelegeerd bestuurder 
staan zeer dicht bij Michel Bauwens, pio-
nier van de peer-to-peer economie. Michel 
Bauwens zal gedurende drie maanden 
een onderzoeks- en participatieproject 
voeren in Gent over de ‘commonsstad van 
de toekomst’. Het onderzoek moet resul-
teren in een ‘Commons Transitie Plan’, 
dat de mogelijkheden en rol van de Stad 
Gent (als lokale overheid) zal beschrijven 
voor het versterken van burgerinitiatieven. 
Dit onderzoek biedt ons de kans om onze 
ervaringen te delen. 

Vergeten we in dit – allerminst volledige – 
overzicht ook niet het proces van SMart In 
Progress, die de regionale antennes mee 
vorm gaven. De lokale adviesverleners 
organiseerden vormingen, ontmoetingen, 
debatten of andere events over het thema 
coöperatie (zie supra p. 11). 

2.  Partnerschappen en het lokale culturele 
leven 

In alle plaatselijke kantoren zijn de adviesverleners betrokken bij het culturele en vere-
nigingsleven in hun streek. Ze stellen projecten voor om nieuwe banden te creëren – of 
de bestaande banden beter aan te halen – met de plaatselijke artistieke, culturele en 
economische gemeenschap. Op deze manier werden er heel wat partnerschappen 
afgesloten. Deze nemen verschillende vormen aan: van hulp bij de organisatie van een 
evenement tot financiële of materiële steun. 

Bovenop deze tijdelijke partnerschappen, is SMart ook betrokken bij langlopende 
projecten die het lokale creatieve netwerk helpen structureren. In Luik droeg SMart 
bij tot de oprichting van de vastgoedcoöperatie DynamoCoop. Die heeft ondertussen 
verschillende gebouwen opgekocht en gerenoveerd, zodat creatieve ondernemers ook 
in de toekomst toegang krijgen tot infrastructuur tegen een betaalbare prijs. 

Na de Espace Dony, met werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers, 
renoveerde DynamoCoop ook de gebouwen van het voormalige Cirque Divers in de rue 
Roture. De lokalen werden omgetoverd tot ‘l’Espace Kultura’ en staan nu open voor de 
creatie en verspreiding van pluridisciplinaire kunstvormen. Daarmee neemt de plek al 
meteen een eigen plaats in binnen het culturele leven van de stad. DynamoCoop kreeg 
voor haar verdienstelijk project de prijs van de Sociale Economie 2016 en de prijs van 
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de Fondation Mady Andrien, een vermaard kunstenares uit Luik die haar bekendheid ten 
dienste stelt van projecten die creatieven ondersteunen. 

Naar het voorbeeld van Luik, nam SMart Namen mee het voortouw in de opstart van een 
Comptoir des Ressources créatives. Deze kwam er ook effectief in januari 2016 onder de 
naam ‘La Factory’. SMart denkt mee na over een gelijkaardig project in Charleroi. 

VLAANDEREN 
In Antwerpen ondersteunt SMart uiteen-
lopende organisaties en evenementen uit 
de culturele sector:

 ) Het tijdschrift Rekto-Verso, waarvan 
we ook een verdeelpunt zijn;

 ) Studio Start, een gedeelde werkruimte 
voor kunstenaars en creatieve onder-
nemers. SMart heeft de jaarlijkse prijs 
STRT Shot gefinancierd. Deze bekroont 
kunstenaars die net afgestudeerd zijn 
aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten of de Hogeschool 
Sint-Lucas.

 ) De vereniging Kop (Kunstenaars 
Ondersteunend Platform), een multi-
disciplinair platform dat kunstenaars 
ondersteunt en vertegenwoordigt en 
daarbij vooral aandacht besteedt aan 
starters; 

 ) BarVizart: een centrum dat startende 
kunstenaars ondersteunt en werk-
ruimtes ter beschikking stelt. 

 ) De Invasie: een platform voor design 
dat opkomend talent promoot. In 2016 
mochten tachtig jonge ontwerpers 

alias “de strijders” hun werk voorstellen 
aan het grote publiek. Dat werk neemt 
verschillende vormen aan, van mode 
en design naar illustratie, tot zelfs voe-
ding en dranken. 

In Gent ondersteunden we de projecten 
van het kunstenaarscollectief Zwart 
Wild, dat tentoonstellingen en concerten 
organiseert. We werkten ook mee aan het 
pluridisciplinair festival Zaradi Tebe, waar 
artistieke expressie en sociale reflectie 
hand in hand gaan. SMart knoopte verder 
een partnerschap aan met het collectief 
Muts en de illustratrice Eva Neirynck. 

In Kortrijk sloot SMart zich aan bij de 
vzw Design Regio Kortrijk, die de design- 
en ontwerpwereld in de regio stimuleert 
met tal van initiatieven. Het platform 
lanceerde een ‘open call’: twee grote 
vitrines moesten zó ingericht worden dat 
voorbijgangers meteen de missie van de 
vereniging begrijpen. De vitrines toonden 
creaties die verwezenlijkt waren met de 
steun van de vzw. 

BRUSSEL
Aan cultuur geen gebrek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met LaVallée en de 
BAF (zie p. 39) hebben we tal van events op poten gezet. We hebben het afgelopen jaar 
ook banden gesmeed met andere organisaties in Brussel. Zo helpen we mee aan het 
Festival International du Film de Bruxelles (FIFB) en de bijhorende Jobs Cinema Days. 
Op het Festival des Libertés reiken we elk jaar de prijs uit voor de beste documentaire. 
In 2016 overhandigden we die aan de Iraanse regisseur Mehrdad Oskouei, voor zijn 
documentaire Starless Dreams. In juni stond het festival ‘supermouchesupervlieg’ op 
onze agenda: samen met andere sociale, culturele en artistieke organisaties van Sint-
Gillis en Vorst hebben we er een (h)eerlijk stadsfestival van gemaakt. Het decor bestond 
uit gerecycleerde materialen, de catering werd verzorgd door bedrijven uit de sociale 
economie en in de ‘Superbuvette’ konden de festivalgangers een fair trade drankje 
nuttigen. Kortom, duurzame ontwikkeling op haar best. 

WALLONIË
Het kantoor in Namen heeft een grote vitrine waar geregeld kunstwerken van onze 
leden te bewonderen zijn. We hebben trouwens onze samenwerking met events als 
‘Musiques à tous les étages’ opgedreven. We organiseerden dit jaar zelf een concert in 
ons kantoor. Het nieuwe festival ‘Art-troc’, waar bezoekers allerlei soorten kunst ruilen 
onder elkaar, kon ook op onze enthousiaste medewerking rekenen. 

In augustus organiseerde SMart Charleroi in het kader van het ‘Kino Carolo filmfes-
tival, een Meet&Connect rond documentairemaker Thierry Michel. Hij belichtte zijn 
professioneel parcours en gunde het publiek een blik achter de schermen van zijn 
beroep. Voor ‘les Fêtes de la Musique’, werkten we samen met het collectief Balaise en  
produceerden we een interactieve muzikale performance, het ‘Piano Projeté’. Tijdens dit 
optreden verschijnt bij elke noot een grafische animatie op het groot scherm.  

Voor het achtste jaar op rij zorgde ons team uit Bergen voor een wervelend theaterpro-
gramma op maat van jongeren, die tijdens het festival ‘Théâtre en rue’ helemaal aan hun 
trekken kwamen. Zo stond het project (en tevens SMart-Activiteit) ‘akro percu’ op de 
affiche. We hebben daarnaast onze hulp verleend aan het Cultuurhuis van Quaregnon, 
voor de tentoonstelling ‘Amour foot’. Tijdens die expo reikten we de SMart prijs uit aan 
de Franse kunstenares Lorena Matyjaszczyk.

In Bergen en Charleroi werken we al geruime tijd samen met le Centre d’Action 
Laïque, voor de organisatie van muziekwedstrijd Volta. Het platform Volta begeleidt en 
ondersteunt opkomende groepen. Het is vooral gericht op muzikale undergroundpro-
jecten. De winnaar van deze editie was de “geometrische post-rock” groep Rince-doigt, 
die een opname in de studio en een tournee in de wacht sleepte. 

Ook in Luik gingen we in zee met lokale partners voor de organisatie van events. We 
lichten er enkele uit:

 ) de organisatie van een debat en een vorming tijdens het colloquium ‘Copirate: 
l’artiste, le clic et le juridique’, over intellectueel eigendom in een digitale omgeving. 
Het debat en de vormingssessie kwamen tot stand in samenwerking met bibliotheek 
Chiroux en de cultuurdienst van de provincie Luik.  

 ) deelname aan ‘Jungle’. Dit uniek festival, dat in het teken staat van hedendaagse 
beeld- en jongerenliteratuur, kleurde de maand april.

 ) voortgezette samenwerking met Space collection, waarvan ons kantoor verschillende 
werken aan de muur heeft hangen. 
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VI. SMart in Europa

Kunstenaars en andere freelancers zijn tijdens hun loopbaan almaar meer op het buiten-
land aangewezen om hun activiteiten en projecten te ontwikkelen. Ook figuurlijk werken 
ze grensoverschrijdend, want ze organiseren hun werk op een heel eigen manier, buiten 
het vertrouwde kader om. Ze spelen dan ook een pioniersrol inzake mobiliteit. Het 
wordt dus cruciaal om ook dit aspect van hun werk veilig te stellen en oplossingen uit 
te werken op Europese schaal.

Om maar een cijfer te geven: de bedragen die leden hebben gefactureerd in landen van 
de Europese Unie buiten België zijn goed voor 12,4 miljoen euro, zowat 10% van de 
omzet van SMart. Daar komt nog eens 1,9 miljoen euro bij van facturen uit zo’n zestig 
andere landen wereldwijd. Onze leden zijn dus duidelijk actief op internationaal vlak. 

Vijf landen tellen het grootste aandeel (90%) aan gefactureerde bedragen binnen de 
Europese Unie. Frankrijk realiseert op zichzelf al 60%., met een factuurbedrag van 
7.380.105€. Het wordt gevolgd door Luxemburg, Nederland en Duitsland (telkens 
ongeveer 1 miljoen euro aan facturen) en tenslotte het Verenigd Koninkrijk. Buiten de 
Europese Unie zien we nauwe relaties met de Verenigde Staten en Zwitserland: meer 
dan 500.000€ gefactureerd aan elk van deze landen. 

Deze internationale bedrijvigheid zette ons ertoe aan om in Europa zusterorganisaties 
op te richten van SMart België, met een tweeledige doelstelling: 

 ) bijdragen aan de creatie van een sociaal en reglementair kader dat de beroeps-
loopbanen van de gebruikers veiliger moet maken; 

 ) de inzetbaarheid van kunstenaars en andere projectwerkers faciliteren. Dit vraagt om 
maatregelen die de integratie op de arbeidsmarkt en de mobiliteit van kunstenaars en 
creatieve ondernemers in Europa een duwtje in de rug geven.

Onze territoriale ontwikkeling in Europa gaat sinds een paar jaar in volle vaart. We 
werken hiervoor samen met lokale organisaties die al actief zijn in de professionele 
creatieve sectoren en in de sociale economie.

Met ons Europees programma verspreiden we onze solidaire waarden en werking op 
een steeds grotere schaal.

1. Een internationale groep

De acht entiteiten van SMart die actief zijn 
in Europa hebben zich verder ontwikkeld, 
elk op hun eigen ritme. De ontwikkeling 
hangt vaak af van de nationale wetge-
ving, die in meer of mindere mate de 
speelruimte bepaalt. Elk land heeft zo zijn 
eigen wettelijk en reglementair kader voor 
werk en sociale zekerheid van freelancers. 
Europese verordeningen voorzien hooguit 

in de coördinatie van de verschillende 
regelingen van sociale zekerheid. 

Ondanks die nationale verschillen, 
ontstaat er toch langzamerhand een 
gezamenlijk project rond een gedeelde 
doelstelling: de projectwerker begeleiden 
in de complexe werkomstandigheden 
eigen aan het freelance werk en daarbij 
zijn loopbaan veiligstellen. 
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FRANKRIJK
SMart Frankrijk werd opgericht in 2008 en ging twee jaar later effectief van start in Lille, 
Montpellier en Parijs. Stap voor stap kwamen daar ook 14 andere regionale kantoren 
gespreid over Frankrijk bij en 5 permanenties (Dijon, Limoges, Grenoble, Gap, Nice). 
De laatste nieuwe kantoren in Amiens, Arras, Béthune, Bordeaux, Dijon en Grenoble 
openden hun deuren in 2016. De coöperatie bereikt momenteel bijna 11.000 leden, 
waaronder kunstenaars, creatieve ondernemers en andere freelancers. Deze kantoren 
organiseren geregeld infosessies voor wie geïnteresseerd is in hun  dienstverlening. In 
2016 factureerden de leden van SMartFr voor een totaal van meer dan 8 500 000 €.

SMart Frankrijk heeft haar rol in de sociale en solidaire economie versterkt door toena-
dering te zoeken tot Grands Ensemble, een groep ondernemers uit Lille. De organisatie 
mikt op het mutualiseren van de uitbetaling en de lancering van een gedeeld aanbod 
van diensten, bestemd voor zowel individuen als teams van ondernemers in loondienst. 
SMart sluit zich in heel Frankrijk aan bij grootschalige evenementen, in de culturele 
sector, zoals de Biennales internationales du Spectacle in Nantes, en in de sociale 
economie zoals de deelname van  30 leden van Grands Ensemble en van SMart aan het 
“Carrefour des métiers” georganiseerd door Oxalis om ontmoeting en samenwerking te 
bevorderen. 

DUITSLAND
Eind december 2015 maakte SMart 
Duitsland de overstap naar een coöpe-
ratieve vereniging. Ondertussen verwel-
komde ze al meer dan 400 vennoten in 
het kantoor van Berlijn en Bremen. De 
projectleiders die zich bij SMart Duitsland 
hebben aangesloten, factureerden in 
2016 samen 122.000 €. 

SMart  Duitsland zette haar partnerschap-
pen en adviesverlening verder. In het 
kader van ‘Touring Artists +’ adviseerde 
de vereniging meer dan 300 kunstenaars. 
Dit project biedt ondersteuning aan Duitse 
professionals met een creatief beroep 
die voor hun werk reizen. Het initiatief 
kwam tot stand met medewerking van de 
International Association of Art (IGBK) en 
de International Theatre Institute (ITI). 

SMart  Duitsland nam in 2016 deel aan 
verschillende evenementen. We lichten er 
enkele uit:

 ) het rondetafelgesprek ‘Platform 
Cooperativism: Das Kooperative 
Internet Gestalten’, ter gelegenheid 
van de conferentie re:publica, die 
o.a. Platform Cooperativism Berlin, 

Fairmondo en CZY WRK bij elkaar 
bracht

 ) samenwerking met Most wanted: 
Music 2016, een workshop voor 
professionals uit de muzieksector, 
georganiseerd door de Berlin Music 
Commission (professioneel netwerk 
van de muziekscène in Berlijn)

 ) meerdere workshops verspreid over 
het hele jaar, in samenwerking met 
partners als Music Pool Berlin, het 
aanspreekpunt voor informatie en vor-
mingen in de Berlijnse muzieksector, 
en Noize Fabrik, een multifunctionele 
coworking ruimte. 

 ) deelname aan de bijeenkomst ‘Platform 
Coop – Start your own’, georganiseerd 
door Supermarkt Berlin in december 
2016.

SMart  Duitsland sloot partnerschappen 
met een aantal organisaties en versterkte 
reeds bestaande banden, onder meer 
met Club Commission, Kulturförderpunkt 
Berlin, Urban Spree en Supermarket 
Berlin. 

OOSTENRIJK
In Oostenrijk is de coöperatie ‘SmartAt e.Gen’ operationeel sinds oktober 2015. Dankzij 
haar diensten kunnen individuen en verenigingen hun projecten op een gemakkelijke 
manier beheren. Eind 2016 telde SMart meer dan 100 gebruikers, waarvan de helft 
leden, die samen voor 180.000€ gefactureerd hebben. 

De coöperatie werkt aan een informatieportaal over internationale mobiliteit. Dit project 
haalt zijn inspiratie bij SMart Duitsland, dat ervaring heeft op dit vlak, en wordt gefinan-
cierd door het Oostenrijks Ministerie van Cultuur. De website zou gelanceerd worden 
in 2017.

In 2016 zette ze een samenwerking op met de coöperatieve koepelorganisatie 
Rückenwind.

SPANJE
Eind 2016 telde SMart Ibérica rond 
de 2100 leden, goed voor een totale 
omzet van bijna 7.000.000 €. Naast de 
diensten en tools die ze aanbiedt, sluit de 
coöperatie ook deals met commerciële 
partners, waardoor leden korting krijgen 
op bepaalde producten en diensten. 
SMart Ibérica heeft een nieuwe structuur 
opgericht (SMart Gestión de actividades) 
om freelancers – in de ruime zin van het 
woord, dus ook buiten het artistieke en 

creatieve milieu – te begeleiden. Er werd 
ook een financieel directeur aangesteld. 
Met het nieuwe kantoor in Mallorca heeft 
Spanje nu al acht vestigingen. 

SMart heeft het afgelopen jaar deelge-
nomen aan het evenement OuiShare 
en aan een aantal conferenties over de 
collaboratieve economie en het sociaal 
ondernemerschap. 

ITALIË
SMart Italië ging van start als sociale coöperatie in de zomer van 2014. Ze heeft een 
garantiefonds, waardoor leden hun loon al uitbetaald krijgen tegen de 10de van de 
maand volgend op de opdracht. Eind vorig jaar telde SMart er bijna 500 leden. De 
omzet bedroeg meer dan 780.000€. 

Na Milaan, opende de coöperatie in 2016 een tweede kantoor in Rome. Tegelijkertijd 
ontwikkelde ze haar activiteiten om autonome werkers nog beter te begeleiden.

Twee nieuwe diensten werden het afgelopen jaar met succes getest: het beheer van 
de uitbetaling van auteursrechten, waarop de coöperatie 5% heft van de gefactureerde 
bedragen in plaats van de gebruikelijke 8,5%; en SMartIt Up, een open call voor projec-
ten die, eenmaal geselecteerd, een voorschot ontvangen voor de financiering van hun 
productiekosten. Dit initiatief wordt volgend jaar herhaald.

SMart Italië bestendigde haar bestaande partnerschappen en vond ook nieuwe part-
ners. Zo werkt de coöperatie samen met het Festa della Musica van Turijn, het Reset 
festival, Mare culturale urbano (centrum voor artistieke productie in Milaan), ACTA (de 
Italiaanse vereniging voor autonome werkers), Artisti 7607 (vereniging voor uitvoerende 
kunstenaars), BeCrowdy (Italiaans crowdfunding platform voor culturele en artistieke 
projecten), Campo Teatrale en ook SIAE (Italiaanse vereniging voor auteurs en uitgevers). 
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HONGARIJE
SMart is in Hongarije operationeel sinds eind 2014, met een vestiging in Boedapest. 
In de loop van 2016 heeft de organisatie haar zichtbaarheid verhoogd bij potentiële 
gebruikers, klanten en partners. De kantoren werden ook heringericht om plaats te 
maken voor een coworkingruimte. 

Hoewel SMart er nog een kleine organisatie is, met slechts twee vaste medewerkers, 
kunnen leden bij onze Hongaarse partner terecht voor een complete dienstverlening. 
Het kantoor beheert hun contracten en activiteiten, maar heeft daarnaast ook een 
loongarantiefonds. Eind 2016 bedroeg het totaal gefactureerde bedrag nog een 
bescheiden 15.000 €.

NEDERLAND
Voor SMart Nederland was het een 
bewogen jaar met drie belangrijke 
evoluties: 

 ) het afronden van de dienst 
‘productiehuis’;

 ) de begeleiding van leden op het vlak 
van budgettair beheer en projectwerk;

 ) de verdere ontwikkeling van een 
beheertool waar alle Europese partners 
van SMart in de toekomst mee kunnen 
werken. 

In totaal factureerden de leden in 
Nederland zo’n 67.000 €. De organisatie 
boekt daarmee een lichte vooruitgang 
tegenover het jaar daarvoor. 

ZWEDEN
In 2014 startte SMart Zweden met een dienst ‘Activiteiten’, die sindsdien alleen maar is 
uitgebreid. Het ledenaantal is blijven stijgen. Het kantoor in Zweden heeft ondertussen 
de kaap bereikt van 1.000 leden, en draait een omzet van 1.100.000 €. 

2016 was een boeiend jaar met succesvolle evenementen en partnerschappen. De 
samenwerking met Theatre & Film Union is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast 
organiseerde SMart Zweden. de Dance & Cirkus University en ontmoetingen over het 
thema mobiliteit (Users’ Mobility meetings).

2. Samenwerken in verscheidenheid

Het oorspronkelijke initiatief voor de oprichting van andere nationale kantoren komt van 
SMart België. Het is ook België dat instaat voor de financiering van hun ontwikkeling. 

De activiteiten van de zusterorganisaties verschillen naargelang de plaatselijke 
gebruiken, de structuur van de creatieve sectoren en wat de nationale wetgeving als 
speelruimte toelaat. Ook het doelpubliek varieert: werknemers, zelfstandigen, collectie-
ven, organisaties. 

Deze verschillen hinderen noch de samenwerking noch de uitwisseling van info tussen 
de teams, zoals we verder zullen zien. Van Stockholm naar Malaga, langs Nantes en 
Budapest, tot bij Bremen, Luik, Gent of Milaan, in een veertigtal steden bouwen onze 
partners mee aan ons Europees project, elke dag opnieuw.

In onderstaande tabel staan de belangrijkste kenmerken van de acht Europese entitei-
ten die in 2016 actief waren.



JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

75

JA
A

R
V

E
R

S
LA

G
 2

01
6 

 
 

V
O

O
R

U
IT

ZI
C

H
TE

N
 2

01
7

74

 Frankrijk Zweden Spanje Italië

Onderneming SMartFr Coopérative 
d’accompagnement et 
de gestion de projets 
créatifs

SMartSe AB SMartIb Cooperativa de 
Gestión de Proyectos 
Artísticos y Culturales

SMarIt Società 
Mutualistica per Artisti

Juridische vorm Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC)

Vennootchap met be-
perkte aansprakelijkheid

Cooperativa de Impulso 
Empresarial

Società Cooperativa 
Impresa Sociale

Datum oprichting 2008 2012 2013 2013

Operationeel 
sinds

2010 nov. 2012 mei 2013 jan. 2014

Diensten Volledige ondersteuning 
van de administratieve, 
boekhoud kundige en 
financiële aspecten van 
de projecten.

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer voor 
zelfstandigen, collectie-
ven en organisaties. 

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer van 
de activiteit en het 
project (fysieke en 
rechtspersonen) 

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer van 
de activiteit en het 
project (fysieke en 
rechtspersonen) 

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Uitbetaling binnen de 7 
dagen na de prestatie.

Uitbetaling binnen de 7 
dagen na de prestatie.

Uitbetaling de 10de 
van de maand na de 
prestatie.

Uitbetaling de 10de 
van de maand na de 
prestatie.

Rechtsbijstand Rechtsbijstand Rechtsbijstand Rechtsbijstand

Beheerskost 
SMart (excl. BTW)

8,50% (individuele 
leden) 6,5% (juridische 
personen)

6,5% 7,5% 8,5%

Kantoren Amiens Arras Béthune 
Bordeaux Clermont-
Ferrand Lille Lyon 
Marseille Montpellier 
Nantes Paris Rennes 
Strasbourg Toulouse
Permanences : Dijon 
Gap Grenoble Limoges 
Nice

Stockholm Granada 
Sevilla 
Madrid 
Málaga 
Jerez 
Zaragoza 
Mallorca 
Barcelona

Milano 
Roma

Aantal gebruikers 
van de diensten

 10.000 à 20.000  100 à 1.000  1.000 à 10.000 100 à 1.000 

Nederland Oostenrijk Duitsland Hongarije

Stichting SMartNL Work SMartAt SMartDe SMartHu Non-profit Kft. Onderneming

Stichting Coöperatie Coöperatieve 
vennootschap 

Bvba zonder 
winstoogmerk

Juridische vorm

2013 2013 Okt 2013 2014 Datum oprichting

nov 2013 jan. 2014 dec. 2015 Okt 2014 Operationeel 
sinds

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer 
voor zelfstandigen en 
collectieven. 

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer van 
de activiteit en het 
project (fysieke en 
rechtspersonen) 

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer van 
de activiteit en het 
project (fysieke en 
rechtspersonen) 

Administratief, 
boekhoudkundig en 
financieel beheer 
voor zelfstandigen en 
collectieven. 

Diensten

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

Een garantiefonds bij 
niet-betaling.

 Uitbetaling binnen de 7 
dagen na de prestatie.

Uitbetaling binnen de 7 
dagen na de prestatie.

Uitbetaling de 10de 
van de maand na de 
prestatie.

Rechtsbijstand Rechtsbijstand Rechtsbijstand
Helpdesk mobiliteit: 
« Touring artists »

Rechtsbijstand

6,5% 7,5% 7,0% 8,5% Beheerskost 
SMart (excl. BTW)

Amsterdam 
Rotterdam

Wien Berlin 
Bremen

Budapest Kantoren

10 à 100 10 à 100 100 à 1.000 100 à 1.000 Aantal gebruikers 
van de diensten
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4. Actief in Europa

Zowel in België als in Europa ontwikkelt SMart 
met diverse partners lobby- en netwerkacties 
ten overstaan van de Europese overheden. Onze 
verwoede inspanningen beginnen hun vruchten af te 
werpen. We worden geregeld uitgenodigd om onze 
standpunten over de evolutie van de arbeidsmarkt 
en mogelijke oplossingen uit de doeken te doen. 
Sinds vele jaren zoeken we immers naar manieren 
om zoveel mogelijk mensen een gedegen sociale 
bescherming te garanderen. We zijn ingegaan op een 
oproep van de Europese Commissie tot discussiebi-
jdragen gerelateerd aan het sociaal recht in Europa. 
We hebben aangekaart dat zowel werkenden als 
werklozen moeilijk toegang krijgen tot de sociale 
zekerheid, zonder daarom de basisprincipes in vraag 
te stellen. Het systeem van sociale zekerheid houdt 
niet genoeg rekening met nieuwe vormen van werk, 
maar blijft steken in de werkvormen uit het industriële 
Fordistische tijdperk. 

We kregen de gelegenheid om onze ervaringen en 
opvattingen voor te stellen tijdens internationale 
bijeenkomsten.

Zo hebben we op 23 en 24 januari een uiteenzetting 
gehouden op de conferentie ‘The Deconstruction of 
Employment as a Political Question: Employment as 
a Floating Signifier’, georganiseerd door de universi-
teit Complutense van Madrid. De conferentieteksten 
worden in 2017 gepubliceerd. We hebben ook het 
woord genomen tijdens de ‘Peer Value Conférence’ 
van 3 september in Amsterdam, die duurzaamheid in 
de collaboratieve economie als centraal thema koos.

We waren co-organisator van de conferentie ‘Vers 
une économie collaborative équitable et participative: 
le rôle et la place des plateformes coopératives’ bij 
het Europees Economisch en Sociaal Comité (EECS) 
op 5 december. Deze conferentie bracht sprekers uit 
verschillende domeinen samen (de sociale econo-
mie, commons, studiecentra die in opdracht werken 
van vakbonden, de coöperatieve wereld, publieke 

overheden,…). We hebben er onder meer de werking 
van de coöperatie DynamoCoop toegelicht, waarvan 
we medeoprichter zijn. 

Ook zetelen we in werkgroepen, waar we onze 
expertise delen met politieke instanties, vakbonden 
en burgerbewegingen. 

Samen met een groep syndicalisten, onderzoekers 
en experten in digitale (werk)platformen in de gig 
economy, waren we te gast op de ‘Digital Labour and 
Platform’-dag, op 20 september in Brussel. Dit was 
een initiatief van het European Trade Union Institute 
(ETUI), dat de uitwisseling in 2017 wil verderzetten. 

SMart sloot zich aan bij de burgerbeweging Hart 
boven Hard - Tout Autre Chose. We namen actief 
deel aan hun thematische werkgroep ‘waardig 
werk’, die de collectieve arbeidsduurvermindering 
op de agenda zette. SMart heeft een ontmoeting 
georganiseerd om na te gaan wat de impact van zo’n 
maatregel zou zijn voor freelancers. 

Coop des Communs verenigt activisten uit de wereld 
van de commons, onderzoekers, militanten en 
ondernemers uit de sociale en solidaire economie, 
maar ook publieke actoren die willen bijdragen tot 
een ecosysteem waarin commons kunnen gedijen. 
We hebben binnen deze context deelgenomen aan 
de werkgroep ‘Sociale zekerheid en Commons’. 

SMart is partner van het project i-wire (Independent 
Worker and Industrial Relations) gefinancierd door 
de Europese Commissie (VS/2016/0149). Dit onder-
zoeksproject heeft als doel om het fenomeen van de 
“nieuwe autonome werkers” beter te begrijpen (of ze 
nu zelfstandig of loontrekkend zijn) en te analyseren 
hoe de vertegenwoordiging van deze groep werkers 
door de vakbonden, semi-vakbonden en andere 
tussenpersonen op de arbeidsmarkt gebeurt. Meer 
info: www.i-wire.eu 

3. Projecten over de grenzen heen 

Terwijl deze organisaties zich over heel Europa verder ontwikkelden, zaten we natuurlijk 
niet stil. We hebben ons aangesloten bij verschillende grensoverschrijdende projecten. 

Via onze kantoren in Eupen en Genk zijn we betrokken bij initiatieven in de Euregio 
Maas-Rijn. We hebben mee de Creative Hub Euregio (CHE) opgericht en onderhouden 
regelmatige contacten in Hollands Limburg (Maastricht) en de Duitse regio Aken.  

Centraal in deze uitwisselingen staat de mobiliteitskwestie, die al leidde tot de oprichting 
van de helpdesk ‘Touring Artists’ door SMart Duitsland, en het ‘Grenz Info Punkt’ in 
Aken, waarmee we regelmatig samenwerken. Daarnaast houden ook andere thema’s 
ons bezig, zoals het cultuurbeleid, de financiering van grensoverschrijdende cultuurpro-
jecten of ook de plaats van de creatieve economie in de ontwikkeling van de Euregio. 

In Bergen hebben we, in samenwerking met de Vereniging van Europese grensregio’s, 
een actieve rol gespeeld in het Europees colloquium «Task Force Cross-Border Culture 
conference 2016 », dat plaatsvond van 27 tot 29 april en inzoomde op, jawel, het thema 
‘mobiliteit van culturele spelers’. 

De samenwerking tussen de SMart kantoren in de verschillende landen wordt almaar 
intenser, vooral met Frankrijk, waarmee we onze ervaringen geregeld uitwisselen. Dat 
heeft al tot concrete resultaten geleid. Onze zusterorganisaties SMart Frankrijk en 
Grands Ensemble moedigen ondernemers die in hetzelfde vakgebied werken aan om 
zich te organiseren in een netwerk. Bepaalde sectoren zijn zich inderdaad beginnen 
verenigen. Ze wisselen hun materiaal en expertise met elkaar uit, waardoor ze hun markt 
kunnen verbreden. Voor ons zijn hun bevindingen uiteraard zeer leerzaam, aangezien 
we vanaf 2017 zelf willen overgaan tot een organisatie per vakgebied.

Aan de zijde van onze Franse collega’s hebben we deelgenomen aan diverse eve-
nementen in Frankrijk, zoals de Biennales Internationales du Spectacle van Nantes 
(januari). We woonden ook enkele van hun ontmoetingen bij (zoals een seminarie voor 
managers in Montpellier, dat plaatsvond in april, en twee maanden later de algemene 
vergadering in Marseille). Tegelijkertijd hebben leden van de Franse teams deelgenomen 
aan enkele sleutelmomenten van onze organisatie. Zo kwam een grote delegatie uit Lille 
naar Brussel voor onze laatste algemene vergadering. We vinden elkaar ook in tijdelijke 
initiatieven. Denken we bijvoorbeeld aan het artistieke uitwisselingsprogramma dat tot 
stand kwam in samenwerking met onze Italiaanse collega’s: “SMart Ways. La musica ti 
porta lontano” (de muziek voert je ver weg). Naar aanleiding van de Fêtes de la Musique, 
werd een open call gelanceerd in België: één muzikant (of duo) kreeg de kans om een 
concert te geven in het Italiaanse Turijn, een andere muzikant mocht in Luik spelen. De 
twee concerten gingen door op hetzelfde moment, namelijk op 18 juni 2016.
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UNE ENTREPRISE 

SOLIDAIRE 

SMART EN EUROPE
4. UNE ACTION EUROPÉENNE

VII. Onze partners 

In 2016 zijn we in de steden in Brussel, Vlaanderen en Wallonië waar we onze kantoren 
hebben niet minder dan 250 partnerschappen aangegaan met artistieke, socioculturele 
en socio-economische partners. We werkten ook samen met verschillende publieke 
organisaties. Er werden ook partnerschappen op Europees vlak gesloten. Het is onmo-
gelijk om iedereen op te noemen. We beperken ons hier dus uitsluitend tot een aantal 
geprivilegieerde partners.

ACTA (Associazione Consulenti del Terziario Avanzato).  Eerste vereniging in 
Italië die werd opgericht om autonome werkers uit de brede tertiaire sector (docenten, 
onderzoekers, creatieven, consultants,…) te vertegenwoordigen.

The Association of European Border Regions (AEBR). heeft als missie de 
samenwerking tussen de Europese regio’s te initiëren, ondersteunen en coördineren.  

AURA – Empresa de Trabajo Temporal biedt een uniek model dat beantwoordt aan de 
noden van werkers met contracten van korte duur. Verankerd in de sociale economie 
wil deze arbeidscoöperatie met sociaal oogmerk en zonder winstoogmerk de stabiliteit 
van werk en de competenties van werkers bevorderen. 

Bigre ! In Frankrijk verenigden SMart, Coopaname, Oxalis, Grands Ensemble en 
Vecteur Activités zich om deze eerste werkmutualiteit op te zetten. We onderhouden 
nauwe contacten met de organisatie.

CESEP. Het Centre socialiste d’éducation permanente is een van onze partners voor 
ons programma rond permanente vorming. Ze voeren een academische studie uit in 
samenwerking met het CRIDIS over onze organisatieverandering als gevolg van onze 
omschakeling naar een coöperatie. 

Confrontations Europe. Deze Europese think tank wil concrete voorstellen uitwerken 
voor een humanistischer, competitief en solidair Europa. 

Coopkracht. We zijn lid van de vereniging die de koepel vormt van coöperatieve onder-
nemingen in Vlaanderen. 

La Coop des Communs verenigt activisten uit de wereld van de commons, onderzoe-
kers, militanten en sociale ondernemers evenals publieke actoren, met als doel bij te 
dragen tot het ontwikkelen van een gunstig ecosysteem voor de commons.  

Sinds 2016 werkt Coopcity vanuit haar nieuwe kantoor en de gemeenschappelijke 
onthaalruimte KOP. De organisatie ondersteunt via verschillende programma’s startende 
ondernemers om hun ideeën te realiseren. Ze willen toekomstige ondernemers ook 
informeren, sensibiliseren en inspireren met betrekking tot sociaal ondernemerschap in 
Brussel en een alternatieve economische visie uitdragen. 

CRIDIS. Le centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, 
Subjectivités, van de Université Catholique de Louvain (UCL) heeft een studie opgezet 
over onze coöperatieve organisatieverandering. De studie combineert een sociolo-
gische en juridische benadering. 
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VII. ONZE PARTNERSVII. ONZE PARTNERS

De vereniging Culture & Démocratie is een platform voor reflectie, uitwisseling en 
sensibilisering over wat cultuur en democratie met elkaar verbindt. Naast ad hoc 
samenwerking, hebben we een gemeenschappelijk documentatiecentrum gespecia-
liseerd in culturele thema’s.

Febecoop is een vereniging die de ontwikkeling van het coöperatief model wil bevor-
deren en haar waarden en principes verspreiden. Doel is bij te dragen aan de transitie 
naar een menselijke en duurzame economie via een coöperatief business model. Ze 
ondersteunt ons in onze transformatieprojecten.

InitiativesETcité is een naamloze vennootschap met coöperatieve vorm die een aantal 
ondernemingen groepeert gespecialiseerd in consultancy, opleiding en communicatie 
voor duurzame lokale ontwikkeling.

LENTIC. Onderzoeks- en interventiecentrum van de Universiteit van Luik, gefocust op 
innovatieve organisatieprocessen.

Microstart. Deze organisatie is actief in het verschaffen van microkrediet in België. We 
werken met hen samen voor de studie en ontwikkeling van gedeelde werkmiddelen. 

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS is een onafhankelijke ‘Europese think & do tank’ die zich 
inzet voor een inclusief en duurzaam Europa. In 2015 hebben SMart et PLS samen twee 
studies uitgegeven over de banden tussen cultuur en sociale economie, in Frankrijk en 
Wallonië.

Roots&Routes. internationaal netwerk voor de promotie van de sociale en culturele 
diversiteit in de podiumkunsten en de media.

Dynamo Coop. SMart maakt deel uit van de oprichters van deze vastgoedcoöperatie 
met artistiek doel. DynamoCoop verzamelde de nodige fondsen om twee gebouwen 
aan te kopen en te renoveren en ze ter beschikking te stellen van creatieven in 2016. 

SAW-B wil een solidaire economie stimuleren. SMart neemt mee deel aan het bestuur 
van SAW-B. (algemene vergadering en raad van bestuur). SAW-B ondersteunt SMart in 
Progress onder meer door expertise te leveren bij de vragen over het coöperatief model. 
SMart en SAW-B werkten samen op tal van projecten in het kader van ‘l’éducation 
permanente’ (permanente vorming).

De gemeente St-Gillis en het jobhuis (Maison de l’emploi) waarmee we onder meer 
St’art job organiseerden.

The Shift is een Belgisch duurzaamheidsnetwerk dat een transitie naar een duurzamere 
maatschappij en economie wil realiseren. 

Starterslabo. We werken samen in het kader van het project AZO, dat vluchtelingen 
helpt om hun eigen onderneming te starten. 

Vereniging van SCOPs Wallonië- Brussel: een netwerk van Belgische onderne-
mingen die vanuit dezelfde waarden vertrekken: participatie van de werk-nemers, 
democratie, rechtvaardigheid en engagement.

Wap’s Hub Doornik. Sinds de opening in 2015 werken we samen met deze creatieve 
Hub in Waals Picardië. Doelstelling is om de transitie naar een creatievere, meer open 
economie met aandacht voor uitwisseling, samenwerking en co-creatie mogelijk te 
maken. 
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Antwerpen 
+32 3 226 21 08

antwerpen@smartbe.be
Lange Winkelhaakstraat 26 | 2060 Antwerpen

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Bruxelles
rue Emile Féron | 70 1060 Bruxelles

Ouvert tous les jours de 9h à 17h 
et deux soirs/mois jusqu’à 19h30 
lors des sessions d’info en soirée

Cinq équipes pour un service 
de toutes les couleurs

GREEN
+32 2 543 77 14 

bruxellesgreen@smartbe.be
PURPLE

+32 2 543 77 13 
bruxellespurple@smartbe.be

YELLOW
+32 2 543 77 15 

bruxellesyellow@smartbe.be
BLUE

+32 2 543 77 12 
bruxellesblue@smartbe.be

TURQUOISE
+32 2 543 77 11 

bruxellesturquoise@smartbe.be

Charleroi
 +32 71 58 52 41

charleroi@smartbe.be
Boulevard Audent 18 | 6000 Charleroi

Ouvert lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Eupen
+32 474 74 50 02

eupen@smartbe.be
Chudoscnik Sunergia Rotenbergplatz 19 | 

4700 Eupen
Ouvert tous les mardis 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
t. +0474 74 50 02

Genk
+32 492 46 66 28
genk@smartbe.be

C-mine Crib
Evence Coppéelaan 91 | 3600 Genk

Ouvert le jeudi de 9 à 12h30 
et de 14 à 17h ou sur rendez-vous

Gent
+32 9 233 51 90

gent@smartbe.be
Sint-Salvatorstraat 18 bus 102 | 9000 Gent

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Kortrijk
+32 470 98 31 00

kortrijk@smartbe.be
Graaf Karel De Goedelaan 38 | 8500 Kortrijk

Ouvert le jeudi sur rendez-vous de 9 à 16h

Liège
+32 4 342 71 15

liege@smartbe.be
Quai des Tanneurs 2 | 4020 Liège

Ouvert tous les jours 
(sauf jeudi après-midi) 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Louvain-la-Neuve
+32 10 24 55 10

louvainlaneuve@smartbe.be
Place de l’Université 16, Bâtiment Le Parc, 

2e étage, 1348 Louvain-la-Neuve

Mons
+32 65 31 92 21

mons@smartbe.be
Rue des Belneux 12 | 7000 Mons

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Namur
+32 81 58 12 60

namur@smartbe.be
rue du Beffroi 11 | 5000 Namur

Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 
et 14h à 17h | fermé le mardi matin

Tournai
+32 69 23 21 76

tournai@smartbe.be
Quai Saint Brice 35, 7500 Tournai
Rue des Belneux 12 | 7000 Mons

Ouvert mardi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
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