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De missie van Smart bestaat in de 
emancipatie van werkers, door hen toe te 
laten zingeving te vinden in hun werk en 
zich hun werk weer eigen te maken.   

Die missie steunt op sterke waarden:

 — Openheid en aanpassingsvermogen: 
Smart is toegankelijk voor 
iedereen, met respect voor 
lokale bijzonderheden;  
 — Democratie: Smart promoot en 
bevordert de participatie van 
iedereen, onder verschillende 
vormen en door middel van een 
gedeeld bestuur; 
 — Autonomie: als een van haar 
belangrijkste prioriteiten ijvert 
Smart voor meer autonomie voor al 
haar leden, zodat zij zich de zin en 
waarde van hun werk kunnen eigen 
maken;  
 — Samenwerking en solidariteit: 
Smart stimuleert, bevordert en 
bewerkstelligt alle vormen van 
interactie en wisselwerking tussen 
haar leden;  

 — Bescherming: de fundamenten 
van Smart zijn verankerd in het 
coöperatieve gedachtegoed en 

het collectieve streven naar de 
veiligheid, bescherming, en dekking 
van risico's voor elk van haar leden;  
 — Innovatie en pragmatisme: 
Smart luistert naar, analyseert en 
anticipeert op zowel de individuele 
als de collectieve behoeften van 
haar leden;  
 — Autonomie, vertrouwen en 
verantwoordelijkheidszin: 
Smart gelooft sterk in de 
capaciteiten en eerlijkheid van de 
personen die betrokken zijn in het 
leven van de coöperatie.

De waarden en missie van Smart geven 
gestalte aan een sterke visie: 

 — Wat is Smart? Een 
optimale autonomie en veiligheid   
 — Hoe? Via een solidaire gedeelde 
onderneming met een Europese 
dimensie   
 — Voor wie? Voor alle werkers die op 
zoek zijn naar meer autonomie in hun 
werk en daarvoor een duwtje in de 
rug nodig hebben. 

De vennoten zoeken die autonomie 
zowel in hun eigen omgeving als in 

de context van Smart en de tools 
die de coöperatie aanbiedt. Ze 
willen niet alleen hun werk zelf 
kunnen bepalen, organiseren en 
beoefenen (meer bepaald ten aanzien 
van de klanten), maar willen ook 
bepalen welke richting de gedeelde 
onderneming uitgaat en op een 
efficiënte manier gebruikmaken van 
de tools die de onderneming ter 
beschikking stelt. Die verschillende 
vormen van autonomie zijn onderling 
rechtstreeks met elkaar verbonden.  

Ook de veiligheid telt verschillende 
facetten. Uiteraard moet het verloop van 
de economische activiteit van de leden 
veiliggesteld worden wat betreft de 
verzekeringen en het wettelijke, fiscale, 
administratieve en financiële oogpunt, 
maar ook hun persoonlijke situatie, 
zowel op economisch als sociaal vlak. 
Ten slotte wordt de veiligheid ook 
gegarandeerd door in te zetten op 
risicopreventie (met inbegrip van het 
risico van zelfuitbuiting of risico’s op het 
vlak van discriminatie), te werken aan de 
materiële, psychologische en ethische 
omstandigheden bij de uitoefening van 
een bepaald beroep, op een specifieke 
markt en in een bepaalde context.  

De solidariteit is een gevolg 
van het feit dat de tools en 
diensten gemeenschappelijk.

gemaakt worden. Door zich als gedeelde 
onderneming te organiseren, is het 
immers mogelijk te profiteren van de 
voordelen van het beste sociaal 
statuut dat bestaat. Het is in zekere 
zin de bedoeling om zowel toegang 
te geven tot gedeelde middelen 
buiten de onderneming (geregeld door 
de overheid in het kader van 
een algemeen systeem van sociale 
zekerheid) als binnen de onderneming 
zelf (geregeld door de coöperatie in 
het kader van een sociaal pact met 
de vennoten).  

Die gedeelde middelen hebben 
vooreerst betrekking op ‘algemene 
diensten’, die aanwezig zijn in elke 
onderneming (facturatie, sociale 
en fiscale aangifte, beheer etc.). 
De diensten zijn toegankelijk via 
een onlineplatform. Daarnaast dekt 
Smart (financiële, commerciële en 
arbeidsgerelateerde) risico’s van 
vennoten en biedt ze hun begeleiding 
op maat. Sinds enkele jaren worden 
de productietools zelf, zoals machines, 
apparaten, materiaal, werkruimten enz., 
ook gedeeld, net als de financiering 
van investeringen.

Waarden   

Visie

Missie
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Edito
2021, een jaar vol 
contrasten
Naast de ontwikkeling van projecten en de 
gezondheidsbeperkingen lieten we onze 
stem horen voor een betere inachtneming 
van de behoeften op het vlak van ecologie, 
democratie, welzijn op het werk en sociale 
rechtvaardigheid. De gedeelde onderneming 
hielp ons om er samen doorheen te komen 
door te tonen dat het mogelijk is op een 
andere manier te werken. Bovendien 
konden we rekenen op erkenning van de 
RSZ. De overheidsdienst besliste immers 
om de gemeenschap van Smart-vennoten 
een compensatiepremie toe te kennen 
van bijna 3 miljoen euro in het kader van 
steunmaatregelen voor bedrijven. 

Met de strategie Smart 2025 die door de 
algemene vergadering werd goedgekeurd, 
bleven we verschillende projecten uitvoeren. 
De teams zijn dagelijks bezig met de 
veranderingsprojecten rond de tewerkstelling 
op de lange duur (contracten van onbepaalde 
duur), tools voor een beter kostenbeheer, 
financiering van de investeringen, een 
nieuwe gebruiksovereenkomst om jullie band 
met de gedeelde onderneming Smart te 
verzekeren enz. 

In de loop van het jaar veranderde ook 
het bestuur van de Belgische en Franse 
coöperaties. De Raden van bestuur beseften 

dat het nodig was de verschillende 
dynamieken aan weerszijden van de grens 
te ondersteunen: ontwikkeling in België, 
voortzetting in Frankrijk. Zo keurden 
de Belgische Raden van bestuur een 
ondersteuningsplan goed. 

Voor het participatieve proces Smart in 
Progress ten slotte, was er nood aan een 
nieuwe wind. Om ervoor te zorgen dat 
het relevant blijft, moeten we de nodige 
middelen vrijmaken voor de aanbevelingen 
die elk jaar worden opgesteld. Een groot 
deel ervan diende als basis voor de 
strategie 2025 en binnenkort zullen we 
een manier uitproberen om jullie meer te 
betrekken en het Smart-project te doen 
evolueren. 

Op de volgende pagina’s brengen we 
verslag uit in cijfers en woorden. We 
hebben het over de veranderingsprojecten, 
de gedeelde diensten, begeleiding, de 
gedeelde werkruimten, informatie over 
het lidmaatschap als vennoot, het bestuur 
en de Raad van bestuur en nieuws van de 
Europese partners. 

Veel leesplezier! 

Anne-Laure Desgris 
Maxime Dechesne 
Afgevaardigd bestuur van Smart 
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€ 164.316.020 
omzet  

18.894  
loontrekkenden 

172.349  
arbeidsovereenkomsten 

4.101.304  
gepresteerde uren, 
goed voor 2.072 voltijdsequivalenten 

Gevestigd in

9 steden 

Een coöperatie met 

32.249  
vennoten 

Eén team van vaste medewerkers:

219 
werknemers, 
goed voor 198,3 voltijdse equivalenten

Kerncijfers 2021
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& de 
veranderingsprojecten

STRATEGIE 2025



—Smart 2025  
In 2021 bepaalde Smart haar strategie voor de periode 2021-2025. De Raad van bestuur kreeg in juni 
van dat jaar immers goedkeuring van de algemene vergadering voor zijn voorstel, dat steunde op de 
aanbevelingen van Smart in Progress. De strategie is onderverdeeld in zes pijlers en vormt een kader voor 
de ontwikkeling van de coöperatie in de komende jaren. 

Smart bouwde haar strategie op rond de zogenoemde 
veranderingsprojecten: specifieke, tijdsgebonden, 
prioritaire projecten (zowel op de korte als de lange termijn) 
waarvoor de nodige middelen werden vrijgemaakt. In 
2021 werden vijftien projecten gelanceerd. Sommigen 
zijn al afgerond, anderen worden in de komende jaren 
voortgezet. Meer details over het onderwerp op p.10. 

Daarnaast is de strategie Smart 2025 een leidraad voor het 
dagelijkse werk van alle vaste medewerkers, meer bepaald 
om hun acties te bepalen en een standpunt in te nemen 
ten opzichte van wat er mogelijk is. Neem nu bijvoorbeeld 
het partnerschap met START Construction. In 2021 werd 
er met de activiteitencoöperatie uit de bouwsector een 
dialoog opgestart. Dit partnerschap zal bijdragen tot 
onze strategische doelstelling om onze doelgroepen te 
diversifiëren en ons toelaten een antwoord te bieden op 
de regelmatige vraag om binnen Smart bouwberoepen 
te kunnen uitoefenen. Vandaag is dat immers nog niet 
mogelijk. 

Het jaar 2021 was een overgangsjaar. De vaste 
medewerkers kregen de nodige informatie over de 

strategische doelstellingen, er werden projectteams 
samengesteld en een nieuw projectbeheer opgezet. Het 
was de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen zich de 
strategische doelstellingen konden eigen maken, ook al 
gaat dat ten koste van de efficiëntie op de korte termijn. 
Belangrijker was dat we er samen sterker uitkomen. 

Nog een belangrijke factor is dat de strategie Smart 2025 
oorspronkelijk voor de Frans-Belgische context werd 
bedacht, met teams aan weerszijden van de grens die 
nauw met elkaar samenwerkten. Er werden gezamenlijke 
projecten opgezet rond de begeleiding van leden met 
langlopende contracten of contracten van onbepaalde 
duur (zie p. 32), economische begeleiding (zie p. 33), 
en diensten voor de ervaren, gevestigde activiteiten 
om binnen de coöperatie te zorgen voor een mix aan 
economische profielen. Die projecten werden in 2021 
opgestart en lopen verder in 2022. Door de moeilijkheden 
waarmee Smart in Frankrijk werd geconfronteerd (zie 
p. 61), was het in de zomer 2021 echter nodig om in te 
zetten op reorganisatie en zag Smart in Frankrijk zich 
genoodzaakt om eerst te focussen op het bestendigen van 
de activiteiten. 
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—Smart 2025: 6 strategische pijlers

1 2 3 4 5 6DOELGROEPEN 
DIVERSIFIËREN   
“Smart is er voor 
iedereen die de 
coöperatie nodig 
heeft”  
— 
Deze pijler moet de 
ambitie van Smart 
waarmaken om 
toegankelijk te zijn voor 
iedereen voor wie de 
coöperatie een veilig 
kader kan vormen voor 
optimale professionele en 
sociale voorwaarden (zie 
waarde “Openheid en 
aanpassingsvermogen”). 

HET ONTWERP VAN 
DIENSTEN  
“Smart voor 
iedereen” 
— 
Deze pijler 
weerspiegelt 
de waarden van 
Smart op het vlak 
van openheid en 
aanpassingsvermogen, 
maar ook wat innovatie 
en pragmatisme 
betreft. Met haar acties 
wil de coöperatie 
immers inspelen en 
een antwoord bieden 
op de behoeften 
van haar leden, in 
al hun diversiteit. In 
navolging van pijler 1 
voldoet ze ook aan de 
ambitie van Smart om 
de toegang tot een 
economische activiteit 
te democratiseren en 
het vermogen om te 
handelen te versterken.

DE ECONOMISCHE 
ACTIVITEITEN 
ONDERSTEUNEN  
“Smart in dienst van 
mijn project”  
— 
Deze pijler vertolkt de 
ambitie van Smart om de 
autonomie van haar leden 
te bevorderen en actie 
te ondernemen door 
te steunen op waarden 
als vertrouwen en 
verantwoordelijkheidszin. 

DE ONDERNEMING 
DELEN   
“Smart als 
democratische 
en participatieve 
ervaring”  
— 
Deze pijler biedt 
een antwoord op de 
ambitie van Smart om 
vorm te geven aan een 
veeleisende, sterke, 
efficiënte en creatieve 
democratische 
en participatieve 
ervaring. Waarden als 
openheid, autonomie 
van personen 
en pragmatisme 
mogen niet als 
een belemmering 
beschouwd worden, 
maar moeten bijdragen 
tot een rijkgevuld, 
collectief leven. 

EEN POLITIEK 
PROJECT UITDRAGEN   
“Smart als motor van 
sociale verandering”  
— 
De missie van Smart 
om te zorgen dat 
werkers sterker in hun 
schoenen staan, maakt 
deel uit van een politiek 
project voor sociale 
verandering. Deze pijler 
moet die opdracht in 
de hand werken. 

HET ECONOMISCH 
MODEL VERSTERKEN 
EN BESPREKEN   
“Een solide 
onderneming als 
draagvlak voor het 
gemeenschappelijk 
project”  
— 
Smarts ambities 
zouden niet realistisch 
zijn als de coöperatie, 
als gedeelde 
onderneming, niet zou 
steunen op een sterk, 
stabiel en coherent 
economisch model. 
Dankzij dat model, 
waartoe de vijf eerste 
pijlers bijdragen, 
kunnen immers de 
nodige middelen 
worden vrijgemaakt 
om ze in de praktijk 
om te zetten. Deze 
transversale zesde 
strategische pijler moet 
de positieve evolutie 
dus nog versterken.

STRATEGIE 2025 & DE VERANDERINGSPROJECTEN STRATEGIE 2025 & DE VERANDERINGSPROJECTEN



—Prioritaire projecten als uitvoering van de strategie 
De uitvoering van de strategie 2021-2025 neemt verschillende vormen aan. Zo werden er 15 projecten 
opgestart die de inzet van tientallen vaste medewerkers vereisen. Een blik op die projecten, hun kader en 
de vooruitzichten. 

De prioritaire projecten verwijzen naar de 
veranderingsprojecten (nieuwe tools, nieuwe 
diensten, belangrijke veranderingen in de organisatie 
of de manieren van werken) die verschillende teams 
voor een lange periode bezighouden. Omdat ze 
prioriteit krijgen, is de toegang tot interne middelen 
verzekerd en worden ze grondiger opgevolgd binnen 
de structuur. De projecten die begin 2021 van start 
gingen, helpen de strategie voor de periode 2021-
2025 te verwezenlijken. 

Bepaling van de prioriteiten 
Begin 2021 werd een seminarie georganiseerd met vaste 
medewerkers uit verschillende directies, elk met hun 
eigen profiel en expertise. Het doel: met alle directies 
samen de veranderingsprojecten voor 2021-2022 
selecteren en een volgorde van prioriteit bepalen. Vóór 
het tweedaagse seminarie werd een lijst met projecten 
opgemaakt op basis van de aanbevelingen van de 
vennoten uit de werkgroepen van Smart in Progress, 
maar ook op basis van de noden van de directies en 
de teams op het terrein. Zo konden de deelnemers 
hun keuze voor bepaalde prioriteiten beargumenteren 
en samen de doelstellingen, resultaten en verwachte 
uitkomst van die projecten bepalen, net als de nodige 
middelen om ze tot een goed einde te brengen. 

Een nieuw beheer 
De deelnemers aan het seminarie bepaalden ook 
een nieuw beheer van de projecten. Ze dichtten 
de projectteams meer autonomie toe en riepen een 
specifieke begeleiding van de projectteams in het 
leven. Het onderliggende idee is dat de projecten 
vanaf het begin een breed draagvlak moeten 
hebben binnen de teams van vaste medewerkers en 
moeten zorgen voor een betere onderlinge kennis en 
samenwerking.  
De methodologische begeleiding en opvolging van de 
projecten bestonden de vorige jaren al, maar werden 
verder uitgebouwd binnen het Centre de Ressources 
et d'Animation om de voortgang en samenhang van de 
projecten onderling en met de andere projecten binnen 
de structuur te bevorderen.

Overzicht van de projecten
In 2021 kwam een nieuwe dynamiek tot stand in 
een werkomgeving die nog altijd te lijden had onder 
de coronacrisis (telewerk, deeltijdse werkloosheid 
enz.). Verschillende projecten werden afgerond: 
een beter beheer van de verlaagde btw-tarieven, 
consolidering van de overeenkomsten tussen de 
verschillende entiteiten van Smart, een onderzoek in 

samenwerking met het Centre Socialiste d’Éducation 
Permanente (CESEP) en de UCLouvain naar onze 
werkmethoden en een betere opvolging van onze 
talrijke aangiftetermijnen. De meeste projecten 
worden in 2022 voortgezet: invoering van een nieuwe 
gebruiksovereenkomst, samenstelling van een gids 
voor het gebruik van onze tools, versterking van 
onze aangifteprocedures, samenstelling van een 
opleidingscatalogus met bijdragen van onze lesgevers, 
een betere begeleiding van de leden met een contract 
van onbepaalde duur, analyse en transparantie van ons 
economisch model.    

Naast die projecten worden er in 2022 nog andere 
projecten gelanceerd, zoals de hervorming van het 
werk van de teams van adviesverleners. Bovendien 
zullen we een nieuwe prioriteringsoefening houden om 
te bepalen welke projecten in 2023-2024 gerealiseerd 
zullen worden. 
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—RSZ-premie: meer erkenning voor ons gedeelde 
ondernemingsmodel 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kende Smart en haar gemeenschap van leden met een 
Activiteit een compensatiepremie van bijna 3 miljoen euro toe in de vorm van een terugbetaling van 
werkgeversbijdragen. De premie maakte deel uit van een steunmaatregel voor ondernemingen in de 
sectoren die het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis. 

Deze beslissing van een historische instelling is het bewijs 
dat het model van de gedeelde onderneming eindelijk 
wordt erkend. Omdat de premie bestemd was om de 
economische activiteit en tewerkstelling te stimuleren, 
wilden de RSZ en Smart dat een deel ervan zou 
terugvloeien naar de Activiteiten die getroffen waren door 
de crisis en steun nodig hadden. De aanvraag overlapt 
trouwens het engagement van Smart bij de uitwerking van 
het Coronaplan (in 2020) om de ingezamelde hulp zoveel 
mogelijk naar de betrokken entiteiten door te rekenen.  

Gezien de uitzonderlijke financiële maatregel en met het 
oog op een goede transparantie en de naleving van de 
participatieve processen waren het de Raden van bestuur 
(SmartCoop en de Stichting) die besloten hoe het bedrag 
werd verdeeld. Ze keurden een verdeelscenario goed 
dat eerlijk en solidair zou zijn voor de hele gemeenschap 
en bijdraagt tot de relance van de entiteiten die werk 
genereren.   

40% van de premie werd binnen de gedeelde 
onderneming geïnvesteerd in het gezamenlijke project 
ten gunste van iedereen. 60% van de premie vloeide 
terug naar bijna 6.800 Activiteiten in verhouding met hun 
brutoloon in 2019 en 2020. 

FOCUSSTRATEGIE 2025 & DE VERANDERINGSPROJECTEN
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—De leden en hun activiteiten
Smart verloonde 

18.894 
personen in 2021 
(+ 7 % ten opzichte van 2020) 

Van wie 4.764  
nieuwe leden
(+36 % ten opzichte van 2020) 

8.877 
(47 %)

10.017 
(53 %)

Van 15 tot 84 jaar

225 
�buiten België  

(1 %)

7.456 
in Wallonië  
(41,5%)

2.420 
in Vlaanderen  
(13,5 %)

8.793 
in Brussel (44 %)

< 26 jaar

11,5%
 26-45 jaar

66,3%
 > 45 jaar

22,2%

OVER CIJFERS EN MENSEN

172.349
arbeidsovereenkomsten

576.953
werkdagen

4.101.304
werkuren (+ 21 % sinds 2020), 

goed voor 2.072 voltijdsequivalenten

Samen waren ze goed voor

50 % van de leden gaf meer 
dan 5 contracten in

50 % van de leden gaf meer 
dan 84 uur werk aan 
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 Axelle Minne 

Cultureel ondernemer, 
kunstenares en dichteres 

Ze heeft nog maar net de kaap van de dertig gerond, maar 
is al vijftien jaar actief op de arbeidsmarkt. Intussen weet ze 
perfect hoe ze wil werken. Waarden uitdragen, menselijke 
relaties bevorderen en het systeem uitdagen waarin we zo 
vastzitten op het vlak van werk.   

“De vorm geeft betekenis aan de inhoud. Ik ben echt 
geïnteresseerd door de verschillende mediavormen die het 
mogelijk maken om diverse content te delen. Ik kom vooral 
tussen op conceptueel en strategisch vlak. Ik doe een 
beetje techniek, maar sta vooral in voor de coördinatie van 
projecten.   

De politiek en de politieke context zijn onlosmakelijk 
verbonden met wat ik later wil doen. Er zijn eigenlijk maar 
weinig profielen zoals het mijne. Als ik er een identiteit op 
moet plakken, van queer persoon, dikke persoon, vrouw, 
arme persoon enz. zie ik eerlijk gezegd maar weinig mensen 
zoals ik in de openbaarheid. Het is dus echt tijd dat de 
modellen veranderen.   

Vroeger was ik geïnteresseerd in de managementkant van 
de dingen, van de onderneming. En hoewel ik die dingen 
zou kunnen, ben ik me ervan bewust dat ik daar mijn 
energie helemaal niet aan wil verspillen. Het model van de 
gedeelde onderneming interesseert me dus enorm, en dan 
vooral de waarden waarvoor ze staat.” 

Vrije vertaling uit de podcast ‘Sacré travail !’.“Het is echt tijd dat de 
modellen veranderen”
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—Activiteiten van de leden, terug naar de situatie vóór corona  
Aan de hand van hun werkbudget en de factuurbedragen kende de economische activiteit van de leden in 
2021 een goed herstel naar het niveau van vóór de pandemie. 

LEXICON 

 — Factuurbedragen: bedragen die gefactureerd worden aan de klanten, 
op initiatief van de leden. 
 — Werkbudget: brutoloon vermenigvuldigd met de coëfficiënt 
(behalve uitzendcontracten, 1,09 voor studentencontracten, 1,57 
voor werknemerscontracten voor artistieke prestaties, en 1,55 voor 
werknemerscontracten). De coëfficiënt is een element van het 
economisch model van Smart. Meer info op onze website.
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WERKBUDGET EN FACTUURBEDRAGEN 

Vaststelling: 
 — In 2021 heeft Smart 18.894 personen 
verloond (+ 7 % ten opzichte van 
2020). Na een moeilijk jaar 2020 met 
minder groei benaderen we eindelijk 
de situatie van vóór de pandemie 
(20.404 loontrekkenden in 2019). 

 — Het werkbudget van alle 
loontrekkenden is met 26 % gegroeid 
ten opzichte van 2020 en bedraagt 
bijna 117,5 miljoen euro.  

 — Dat bedrag is sterker gegroeid 
(+26 %) dan het aantal 
loontrekkenden (+7 %), wat betekent 
dat het gemiddelde werkbudget 
per loontrekkende gestegen is, 
van 5.279 euro naar 6.215 euro per 
persoon (+18 %).  

 — De factuurbedragen en het aantal 
Activiteiten (die een factuur hebben 
uitgegeven) zijn respectievelijk met 
24 % en 5 % gestegen. Dat betekent 
dat het gemiddelde factuurbedrag 
per Activiteit sterk gestegen is, van 
7.550 euro tot 8.979 euro (+19 %).
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Vaststelling: 
 — De beroepen die het sterkst groeien (op het vlak van 
werkbudget), zijn Welzijn en Gezondheid (+51 %); 
Muziek en Zang (+43 %) en beroepen in verband met 
beeld, geluid en podia (+40 %). Opvallend is dat de 
twee laatste sectoren het sterkst waren gedaald in 2020. 
In 2021 is de economische activiteit dus hersteld. Het 
gemiddelde werkbudget per loontrekkende van de 
beroepen in verband met beeld, geluid en podia is zelfs 
met 20 % gestegen (van 4.772 euro naar 5.736 euro).  
 — De artistieke beroepen en ambachten zijn goed voor 
45 % van het werkbudget. De artistieke sector is dus 
historisch gezien sterk vertegenwoordigd. Hoewel die 
laatste in 2020 bijzonder hard door de crisis getroffen 

werd, heeft de sector bijna het niveau van vóór de 
pandemie (2019) bereikt. Het werkbudget steeg met 
+21 % en het aantal loontrekkenden met +6,5 %. Het 
gemiddelde werkbudget per loontrekkende is sinds 
2020 met 14 % gestegen, van 4.554 euro naar 
5.199  euro in 2021 (of +1 % sinds 2019).  
 — De niet-artistieke beroepen die in verhouding minder 
door de crisis getroffen werden (-9 % in 2020), blijven 
groeien binnen de coöperatie (+27 % qua werkbudget). 
Op twee jaar tijd steeg het gemiddelde werkbudget per 
loontrekkende met 1.000 euro, van 5.166 (in 2019) naar 
6.124 euro (in 2021).   

 — Bij de niet-artistieke beroepen zijn de functies op het 
vlak van informatica, grafisch ontwerp, taal en schrift het 
lucratiefst: het gemiddelde werkbudget per contract 
steeg met 1.000 euro per jaar tussen 2019 en 2021 (van 
960 euro tot 1.165 euro in 2021). De niet-artistieke 
beroepen hebben trouwens als enige het niveau van 
2019 overschreden wat het werkbudget betreft (+16 % 
sinds 2019). Die stijging toont aan dat het een goede 
keuze was van de coöperatie om nieuwe doelgroepen 
aan te trekken. 

Beeld, geluid en podia 
€ 13.841.332
12%

Kostuums, make-up,
decor en accessoires 

€ 3.862.557
3%

Informatica, grafisch ontwerp,
taal en schrift 
€ 12.742.298
11%

Opleiding, onderwijs 
€ 8.828.929

8%

Welzijn en gezondheid 
€ 3.162.866
3%

Andere beroepen  
€ 15.457.216
13%

Muziek, zang 
€ 4.658.375

4%

Audiovisuele sector 
€ 8.430.170

7%

Beeldende en grafische kunsten
en kunstambachten  
€ 21.590.798 
18%

Podium- en literaire kunsten 
€ 11.184.528€

10%

Architectuur, mode, design, decoratie 
€ 6.479.705

6%
Functies gerelateerd aan artistieke beroepen 

€ 7.192.638
6%

WERKBUDGET 
PER BEROEP 

Beeld, geluid en podia
2.413
11%

Kostuums, make-up,
decor en accessoires
773
3%

Informatica, grafisch ontwerp,
taal en schrift
1.568
7%

Opleiding, onderwijs
1.891
8%

Welzijn en gezondheid
807 
4%

Andere beroepen
2.687
12%

Muziek, zang
1.852
8%

Audiovisuele sector
1.476
6%

Beeldende en grafische kunsten
en kunstambachten 

4.009 
18%

Podium- en literaire kunsten
2.468
11%

Architectuur, mode, design, decoratie
1.059
5%

Functies gerelateerd aan artistieke beroepen
1.546
7%AANTAL 

LOONTREKKENDEN 
PER BEROEP 

—Sectoren  
De diversificatie van de doelgroepen die bij de onderneming terechtkunnen, is niet alleen een strategische 
doelstelling maar biedt ook een antwoord op een behoefte van haar gemeenschap. Zo beslaat Smart elke dag 
meer en meer sectoren.
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Christian Yde 
Organisator van voorstellingen, 
impresario

Christian Yde is 70 jaar oud en beoefende veel verschillende 
jobs in zijn leven. Hij was ooit barman, antiekhandelaar, 
krantenman, verkoper van Franse wijnen, eigenaar van een 
kledingwinkel, schilder in de bouwsector … tot hij bij een 
gemeentebestuur aan de slag kon in een culturele functie, 
die zijn hele loopbaan veranderde.  

“Ik hield er niet van ergens te blijven zonder iets te doen. Dat 
was zeker niet de bedoeling. Ik wilde vooral iets waardevols 
doen ondanks het feit dat ik weinig had gestudeerd. Ik ben 
vertrokken van nul en ben op zoek gegaan naar dingen die ik 
graag deed. En daar ben ik fier op.”

Organisator? 
“Ik ben graag ter plaatse omdat ik de voorstelling bekijk. Ik 
bekijk het resultaat van wat ik op poten heb gezet, het plezier 
dat kinderen hebben, het plezier van de derde leeftijd. Het 
is niet eens een kwestie van geld, want er zijn contracten 
waarmee ik niet veel verdien, maar ik doe tenminste wel wat 
ik graag doe.”  

“Stress is enkel een probleem als je je werk niet graag doet. 
Dan heb je stress. Maar anders heb je daar geen last van. Je 
doet je werk op ‘t gemak, je bent georganiseerd enz. Ik denk 
dat het van fundamenteel belang is om als werk iets te doen 
dat je graag doet.” 

En Smart?  
“Ik vul mijn eigen contract in, maar ook de contracten van de 
artiesten die ook lid zijn van Smart. Smart is voor mij al acht 
of negen jaar een zekerheid. Je voelt je beschermd, omdat er 
een hele dienst is die de artiesten en andere beroepen volgt.”  

Vrije vertaling uit de podcast ‘Sacré travail !’.

“Werken en tegelijk iets 
doen dat je graag doet, 
is van fundamenteel 
belang”

17OVER CIJFERS EN MENSEN
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—De entiteiten
Om de ambities van het project waar te maken, heeft Smart zich georganiseerd rond een aantal 
juridische entiteiten* waarin de activiteiten van haar leden zijn ondergebracht: Verenigde Producties, 
Verenigde Opleidingen en het Interimpaleis.

Vaststelling: 
 — Meer dan 90% van de activiteit van Smart wordt 
gerealiseerd via de entiteit Verenigde Producties, 
die zich richt tot een brede waaier van activiteiten: 
commercieel, artisanaal, artistiek of niet-artistiek. 
In 2021 was de entiteit goed voor 93,5 % van het 
werkbudget (ten opzichte van 91 % in 2017) en 
95 % van de factuurbedragen (ten opzichte van 
92 % in 2017). Bovendien zijn zowel het gemiddelde 
werkbudget als de gemiddelde factuurbedragen 
gestegen.  

 — Het herstel van Verenigde Opleidingen valt 
te nuanceren: hoewel het werkbudget en de 
factuurbedragen gestegen zijn, stellen we een 
daling vast van het gemiddelde werkbudget (-8 %), 
de gemiddelde factuurbedragen (-9 %) en het 
gemiddelde aantal contracten (-2,8 %), en het 
gemiddelde aantal verkoopfacturen (-3,8 %).  

 — Het Interimpaleis heeft het moeilijk om de crisis te 
boven te komen. De stijging van het werkbudget 
en de factuurbedragen ligt immers lager dan 1 %. 
Via het Interimpaleis is het mogelijk om in het kader 
van een uitzendcontract een dienst aan te bieden in 
uiteenlopende sectoren. 

* Meer informatie over de entiteiten in de bijlage.

Juridische 
entiteiten

# facturerende 
Activiteiten Factuurbedragen  

Stijging 
factuurbedragen  

Aantal 
facturen  

Aantal 
klanten  

Verenigde 
Opleidingen  1.070 € 5.319.495 8,36%  7.417  741 

Interimpaleis 1.011 € 3.249.302 0,57%  4.903 625 
Verenigde 
Producties  16.839 € 152.866.136 25,71%  167.558  28.757  

FACTUURBEDRAGEN PER ENTITEIT 

Juridische 
entiteiten

# 
loontrekkenden Werkbudget 

Stijging  
werkbudget  # contracten  

Verenigde 
Opleidingen  1.064 € 4.715.444 € 10,01% 7.139  

Interimpaleis 963 € 2.832.258 0,74% 4.735 
Verenigde 
Producties  17.799 € 109.883.710 27,84%  160.475  

WERKBUDGET PER ENTITEIT 
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—Contracten: artistiek, werknemer, student 
Smart is een smeltkroes van profielen en beroepen, en telt dus ook verschillende types 
arbeidsovereenkomsten: artistiek, werknemer of student. 

WERKBUDGET PER TYPE CONTRACT 

Type contract 
# 

loontrekkenden  Werkbudget 
Stijging 

werkbudget  # contracten  
# aangegeven 

dagen  
Artistiek 8.767 € 40.759.405 25,15%  68.373 187.796  
Werknemer 11.300  € 74.208.315 26,15%  98.014  372.804  
Student 1.313 € 2.463.692 48,66%  5.962 16.353  

WERKBUDGET PER TYPE CONTRACT 

Studentencontract 
€ 2.463.692

2%

Werknemerscontract
€ 74.208.315

63%

Artistiek
contract 

€ 40.759.405
35%

Vaststelling:  
 — Algemeen gezien blijft het aandeel van elke type contract binnen 
de coöperatie gelijkaardig aan 2020 op het vlak van aantal 
loontrekkenden, werkbudget of aangegeven dagen.  
 — Er is echter ook een meer langdurige trend. Sinds de openstelling 
naar alle sectoren in 2017 blijft het aandeel werknemerscontracten 
in het werkbudget stijgen, van 51 % naar 63 % in 2021. Ook het 
aantal loontrekkenden met die contracten stijgt, gaande van 47 % 
naar 60 %.   

 — In het totale werkbudget vertegenwoordigen de 
werknemerscontracten hetzelfde aandeel als in 2020 (63 %). 
De studentencontracten vertonen in 2021 dan weer een sterke 
stijging (+49 %), maar vertegenwoordigen slechts 2 % van het 
werkbudget. Ten slotte vertonen de gemiddelde werkbudgetten 
per loontrekkende (artistieke contracten) de sterkste stijging in 
2021 (+17 %), hoewel het werkbudget van de artistieke contracten 
minder gestegen is dan dat van de werknemerscontracten.

19OVER CIJFERS EN MENSEN
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—Werkers met een contract van onbepaalde duur
Onder bepaalde voorwaarden is het bij Smart mogelijk om te werken met een contract van onbepaalde 
duur of een contract van bepaalde duur van langer dan één jaar.

18 
mannen

39  
contracten van 

onbepaalde duur  
9 nieuwe contracten in 2021 

3 mensen vertrokken

24 
leden werken 

sinds meer dan 
2 jaar met een 
contract van 
onbepaalde 

duurEen sterke vertegenwoordiging van

vertaling, 
grafische beroepen 
en communicatie

26 
voltijds 

13 
deeltijds 

21  
vrouwen

7 
artistieke 

contracten

32  
werknemerscontracten 

Ondernemen met een 
contract van onbepaalde 
duur? 
Bij Smart kan het!
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Déborah Gigliotti 
Fotografe  

Haar atypische profiel en ervaringen hebben haar zin 
gegeven om haar kennis door te geven, anderen te helpen 
hun competenties te ontdekken en de door de maatschappij 
opgelegde normen te doorprikken. Tegelijk maakt ze haar 
fotografiedroom waar. Zo ontwikkelt ze haar artistieke 
carrière project na project.   

“Ik ben helemaal geen administratief talent, ik ben 
kunstenares. Alles wat dus met administratie te maken heeft, 
is absoluut niet aan mij besteed. Ik vind het soms ook fijn 
dat ze mijn handje vasthouden. Bij mijn contactpersonen 
[bij Smart] heb ik in elk geval het gevoel dat die 
gemeenschapsmentaliteit er is.”  

Haar motivatie?  

“Betekenisvol werk. Zodra je betekenis hebt gevonden in wat 
je doet, zal je nooit meer de indruk hebben dat je werkt. Ook 
al zou je me nu 10.000 euro betalen om opnieuw een job te 
doen in de voedingssector, dan mag je dat geld houden, ik 
wil het niet. Ik zou niets anders meer kunnen doen. Dat is 
momenteel niet mogelijk voor mij, met alle moeilijkheden. Als 
wat je doet, betekenis heeft, tja … Ik zou niks anders meer 
kunnen doen, nooit meer.”  

Vrije vertaling uit de podcast ‘Sacré travail !’.

“Om gelukkig te zijn, 
moet ik verschillende 
dingen kunnen doen.”
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—Tools “Contract” en “Activiteit”   
De leden kunnen twee beheertools gebruiken: de tool “Contract” en de tool “Activiteit”. Elke factuur die via 
de tool “Contract” ingegeven wordt, genereert automatisch een arbeidsovereenkomst. De tool “Activiteit” 
biedt meer flexibiliteit.

WERKBUDGET PER TOOL  

3en1

Masse salariale par type d'outils

Tool Contract
 € 53.137.925

45,3%
Tool Activiteit

  € 64.293.486
54,7%

FACTUURBEDRAGEN PER TOOL  

Tools  
# 

loontrekkenden  Werkbudget  
Stijging  

werkbudget  

#  
aangegeven 

dagen  

Tool 
Activiteit  10.120 € 64.293.486  26,98%  320.638  

Tool 
Contract  10.213 € 53.137.925  25,27%  256.315  

Tools

# 
facturerende 

Activiteiten Factuurbedragen  
Stijging  

factuurbedragen  
Aantal 

klanten  

Tool 
Activiteit  8.850  € 101.662.375  24,76%  23.009  

Tool 
Contract  10.328  € 59.772.559  23,87%  10.164  

Vaststelling: 
 — 10.213 loontrekkenden hebben de tool Contract 
gebruikt (tegenover 10.120 voor de tool Activiteit), 
1.439 gebruikten de twee. 
 — De stijging van het werkbudget en de 
factuurbedragen is nagenoeg vergelijkbaar voor de 
twee tools. 
 — Als we kijken naar de voorbije vijf jaar, stellen we 
vast dat het gebruik van de tool Activiteit in de 
laatste twee jaar opnieuw het niveau van 2017 heeft 

bereikt (ongeveer 55 % van het werkbudget en 62 % 
van de factuurbedragen), terwijl het in 2018 en 2019 
gedaald was. 
 — Als we het stijgingspercentage van het aantal 
loontrekkenden en het aantal facturerende 
Activiteiten met elkaar vergelijken, zien we dat het 
gemiddelde facturatiebedrag voor de activiteiten 
gestegen is met 20 % (van 9.591 euro tot 11.487 
euro). Het werkbudget is ook gestegen, maar slechts 

met 16 % (ten opzichte van een stijging van 18 % van 
het werkbudget en 17,5 % van de factuurbedragen 
voor de tool Contract).
 — Ten slotte is het mogelijk om binnen dezelfde 
Activiteit met verschillende personen samen te 
werken. In 2021 telden 14 Activiteiten zo meer dan 
10 loontrekkenden. Twee Activiteiten telden zelfs 74 
en 90 loontrekkenden, goed voor een werkbudget 
van bijna 60.000 euro elk. 

WERKBUDGET PER TOOL  
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—Activiteiten over de grenzen heen 
De leden blijven hun activiteiten over de grenzen heen ontwikkelen, vooral in Europa, met Frankrijk op kop.  

Verenigd Koninkrijk 
6% 

 Rest van Europa
7%

 Zwitserland 4,5% 

 Spanje 2% 

 Nederland
10%

 Luxemburg 5% 

 Italië 2% 

Duitsland
7,5%

 Frankrijk
55% 

Montants facturés en Europe (Hors BE)

SPREIDING VAN DE KLANTEN 
Bedragen gefactureerd in 
Europa (behalve België)

Italië 6%

Spanje
7%

Rest van Europa 
10%

Duitsland
7%

Luxemburg 2%
Portugal 1%

Verenigd Koninkrijk  6%

Nederland
11%

Frankrijk
49%

Montants facturés en Europe (Hors FR)

PLAATS VAN UITVOERING 
VAN DE PRESTATIES 

WERKBUDGET IN EUROPA 
(BEHALVE BELGIË)

Vaststelling: 
 — In 2021 werd 86 % van de prestaties gefactureerd 
aan klanten in België (ten opzichte van 89 % in 
2017).   
 — De buitenlandse klanten zijn vooral Europees, 
goed voor 90,5 % van de factuurbedragen. De 
facturatie op de andere continenten ligt nog laag, 
maar heeft toch het niveau van vóór de pandemie 

overschreden, met factuurbedragen die 43 % hoger 
liggen dan in 2020 (2.088.031 euro).  
 — 91 % van de prestaties buiten onze landsgrenzen 
wordt in Europa uitgevoerd.  
 — De buurlanden staan op kop, zowel wat de 
factuurbedragen als het werkbudget betreft. 
Frankrijk scoort het hoogst, met bijna 55 % van 

de factuurbedragen en 49 % van het werkbudget. 
Daarna volgen Nederland, Luxemburg en Duitsland. 
Opmerkelijk: hoewel er 1,2 miljoen euro wordt 
gefactureerd aan Britse klanten, ligt het werkbudget 
van de prestaties in Groot-Brittannië bijna tien keer 
lager (147.300 euro). 
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. Lisette Lombé 

Slammer, dichteres, schrijfster 

Lisette Lombé zegt het: ze moest van ver terugkomen, uit het land 
van de burn-out. Sindsdien wil ze doorgeven wat ervoor gezorgd 
heeft dat ze kon herleven, door te schrijven, door haar publieke 
optredens en haar vormingen. Ze is slasher in hart en ziel, ook 
al weet ze dat het niet mogelijk is om alles te doen of aan alle 
projecten deel te nemen. “Ik ben geen sociologe of psychologe, 
ik ben dichteres!”   

“Het kost veel werk om in lijn te blijven met wat ik schrijf. Wat 
voor mij werkt, is workshops geven, mensen begeleiden in hun 
manier van schrijven. Voor mijn engagement is dat de juiste plek. 
Het doet me denken aan mijn tijd als docent en mijn rol om kennis 
door te geven. Alleen betekent dat wel dat ik mezelf elke dag 
moet coachen door te zeggen “Lisette, dit is goed, blijf doen waar 
je goed in bent. Je beroep is schrijven. Je moet geen polemieken 
voeren of in de pers je mening geven over de slavernij …” Ik ben 
geen sociologe of psychologe, ik ben dichteres!  

Met ons slammerscollectief L-Slam werken we daaraan door 
te zeggen dat het taakloon dat we hebben berekend (met 
inbegrip van de voorbereidingstijd, de analyse van de aanvraag, 
wat we doen, superveel dingen), een manier is om respect te 
verdienen voor ons werk. Voor mensen zoals ik die van een 
burn-out terugkeren, is het vooral een manier om te blijven 
volhouden. Want door altijd op het scherpst van de snee, in 
onzekere omstandigheden te werken en alles bij elkaar te moeten 
schrapen, enz. stel je jezelf bloot aan vermoeidheid, krijg je het 
gevoel dat je niet erkend wordt, of doe je veel kleine dingen die 
maar weinig of geen impact hebben. Als je correct factureert, 
voel je je meer gerespecteerd. Dat is echt een uitdaging op 
de lange termijn, want al die dingen hebben een invloed op je 
gezondheid.”  

Vrije vertaling uit de podcast ‘Sacré travail !’.

“Elke dag moet ik mezelf 
coachen door te zeggen: 
Je beroep is schrijven.”  ©
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—De teams van vaste medewerkers: 
wie zijn ze, wat doen ze …?

Bijna 220 werknemers 
verdeeld over 9 steden 
ondersteunen en 
begeleiden de leden 
van Smart. Met hun 
uiteenlopende profielen 
en tal van competenties 
blijven ze zich inzetten 
voor een betere 
dienstverlening.

219 
werknemers  
(198,3 VTE) 

onder wie 

21 

< 26 jaar

1
26-45 jaar

154
> 45 jaar

64
124 95 

 nieuwe 
aanwervingen  
in 2021 
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—Samenhorigheid & reorganisatie voor meer vooruitgang 
Na de moeilijke, woelige maanden was het tijd om even stil te staan, weer aansluiting te vinden bij elkaar en 
samen na te denken over andere manieren van werken. Enkele realisaties ter illustratie. 

Scheiding van de Frans-
Belgische teams 
In 2021 kwam er een einde aan de 
Belgisch-Franse samenwerking van de 
operationele teams. Ze was in 2017 
opgezet met als doel de middelen te 
delen ten gunste van het Smart-project. 
Door de evolutie van het project in 
Frankrijk en de belangrijke uitdagingen 
in België moesten de beide landen en 
hun respectieve personeelsleden zich 
concentreren op de werkelijkheid en 
uitdagingen eigen aan het grondgebied. 

Invoering van een charter 
telewerk 
De coronacrisis heeft ons in veel 
opzichten beïnvloed en droeg ertoe bij 
dat we onze werkorganisatie in vraag 
stelden. Na de periode van verplicht 
telewerk in 2020 was het nodig om in 
onze onderneming structureel telewerk 
toe te passen en in te zetten op een 
beter evenwicht tussen werk en privé 
voor onze vaste medewerkers, terwijl we 

een kwaliteitsvolle dienstverlening voor 
de leden bleven verzekeren. Na overleg 
met de personeelsafvaardiging werd 
het charter telewerk van kracht op 18 
oktober 2021. 

Reorganisatie DRH 
De directie human resources (DRH) 
werd in 2020 opgericht en in 2021 
gereorganiseerd. Ze bestaat uit twee 
afdelingen: “sociale verplichtingen 
werkgever”, bestaande uit vier 
personen gespecialiseerd in loon- en 
personeelsadministratie en sociaal recht, 
en “loopbaanbegeleiding”, bestaande 
uit vijf personen gespecialiseerd in 
rekrutering, opleiding, preventie en 
loopbaanontwikkeling. De reorganisatie 
kwam er na een interne audit die ertoe 
leidde dat de taken van de nieuwe 
directie verduidelijkt werden, een stand 
van zaken werd opgemaakt van de 
middelen en competenties binnen de 
directie en dat de belangrijkste projecten 
voor 2022 werden bepaald met het oog 
op een kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Reorganisatie 
administratieve en 
financiële directie   
De administratieve en financiële directie 
(DAF) werd in de zomer van 2021 
grondig hervormd, met als resultaat 
de oprichting van een nieuwe directie: 
de Directie Ontwikkeling en Financiën 
(DDF). Ze staat in voor de ontwikkeling 
van het Smart-project (internationale 
ontwikkeling, partnerschappen, 
third places) en de financiële 
opvolging (financiën, boekhouding, 
klantenrelaties, verzekeringen). 
Sommige teams van de oude DAF 
hebben zich bij andere directies 
gevoegd, zoals het juridische team en 
de afdeling Ondernemingen. Zij maken 
deel uit van de algemene directie (DG). 
De teams Immo, Facilities en Building 
zijn sindsdien deel van de directie 
informatiesystemen (DSI). Het doel van 
de reorganisatie bestond erin de taken 
van Smart ten gunste van de leden op 
een meer coherente en efficiënte manier 
te beheren. 

Opleiding en 
integratietraject 
In het tweede pandemiejaar 
organiseerden we in het 1e semester 
opleidingen op afstand, om vervolgens 
weer over te stappen naar opleidingen 
in levenden lijve: informaticatools 
(Excel), preventie en veiligheid 
(EHBO-cursus), taallessen, opleiding 
van nieuwe werknemers. In totaal 
namen 220 personen deel aan 159,5 
opleidingsdagen. Het integratietraject 
voor nieuwe werknemers werd herzien 
en omvat nu een gezamenlijk traject 
van twee weken (voorstelling diensten, 
ontmoeting met de teams, workshops 
over de geschiedenis van Smart, 
de strategie van de coöperatie …), 
vorming met betrekking tot de functie 
en 40 uur intensieve opleiding bij de 
begeleidende teams.

26 OVER CIJFERS EN MENSEN
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—Organigram
—OP 31.12.2021 

ALGEMENE 
DIRECTIE 

 

DG
 

 —Algemeen secretariaat 
 —Vertegenwoordiging  
 —Coöperatief leven 
 —Resource center

DIRECTIE  
OPERATIONELE 

DIENSTEN

DOP
 

 —Begeleiding  
 —Administratie

DIRECTIE 
ONTWIKKELING 
EN FINANCIËN  

DDF
 

 —Financiën, boekhouding 
& klantenrelaties 
 —Ontwikkeling, 
partnerschappen, third 
places 

DIRECTIE  
HUMAN  

RESOURCES 

DRH
 

 —Personeelsbeheer
 —Loonadministratie
 —Interne 
loopbaancoaching
 —Preventie en 
bescherming op het werk

DIRECTIE  
VAN DE  

IT-DIENSTEN 

DSI
 

 —Infrastructuur
 —Support, onderhoud, 
ontwikkeling
 —Kwaliteitscontrole

AFGEVAARDIGD BESTUUR

30  
werknemers  

30 VTE*

101  
werknemers  
90,8 VTE* 

33  
werknemers  
25,2 VTE*

11  
werknemers  

9,2 VTE*

44  
werknemers  
43,1 VTE*

* Voltijdseequivalenten
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we in de gedeelde 
onderneming? 
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Facturatie  
30.194 
herinneringen om verschuldigde 
bedragen terug te vorderen.

—Een gedeelde onderneming, 
gedeelde diensten en tools 

68 opleidingen 
694 deelnemers 

Juridische 
bijstand  
3.200 raadplegingen

Verzekeringen 
Burgerlijke aansprakelijkheid, 
arbeidsongevallen, materiaal, 
IT-risico’s ...

80 
adviesverleners,verdeeld over 
9 steden,1.649 nieuwe 
geregistreerde Activiteiten

Dekking van de risico’s 

Werkruimten  
602 
huurders  
223 keer 
gebruikgemaakt van de 
evenementenruimtes

Renteloze lening  
Financiering van 72 projecten voor een 
totaalbedrag van 

€ 289.686

Productiemiddelen  

2.365 
connecties op de tools (ledenpagina) per dag 

Online beheertools 

Begeleiding

Beheertools, facturatie, 
verzekeringen, 
begeleiding, 
werkruimtes … Een 
overzicht van de 
gedeelde tools en 
diensten binnen de 
onderneming.

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 

ANTWERPEN

GENT

BRUSSEL

LUIK
LOUVAIN-LA-NEUVE

NAMENBERGEN

DOORNIK
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LOONTREKKENDE 
LEDEN

1.669
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

LOUVAIN-LA-NEUVE

LOONTREKKENDE 
LEDEN

1.212
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

6

LUIK
LOONTREKKENDE 
LEDEN

2.386
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

13

NAMEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

880
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

5

ANTWERPEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN

790
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

GENT

LOONTREKKENDE 
LEDEN

567
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

DOORNIK

LOONTREKKENDE 
LEDEN

843
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

BERGEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN

9.539 
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

39

BRUSSEL

LOONTREKKENDE 
LEDEN

783
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

CHARLEROI

—Smart, een partner in de buurt 
Bij Smart is de lokale verankering en het nauwe contact met haar leden doorslaggevend. De onderneming 
heeft 9 kantoren in België. 

VLINDERTEAM 

4

BUITEN BELGIË 
LOONTREKKENDE 
LEDEN

225

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 



SM
A

RT
 JA

AR
VE

RS
LA

G
 2

02
1

31

—Onlinebeheertools 
De leden van de coöperatie beheren hun economische activiteiten via een onlineplatform, in alle autonomie 
en volgens een strikt wettelijk kader. Smart zorgt voor de verdere ontwikkeling van de gedeelde tool, ook wel 
ledenpagina genoemd. De tool wordt voortdurend verbeterd om een antwoord te kunnen bieden op de noden 
van een diverse gemeenschap en de evolutie van de regelgeving. 

Verlaagde btw-tarieven uitgebreid 
en beter verklaard 
Het standaard btw-tarief is 21%, maar voor bepaalde 
types prestaties is het mogelijk een verlaagd tarief toe 
te passen. Die mogelijkheid voor de leden die de tool 
‘Activiteit’ gebruiken, werd in 2021 naar alle leden van 
de onderneming uitgebreid. Ook de invoering van de 
btw-tarieven in de offertes is geëvolueerd en vereiste de 
nodige IT-ontwikkelingen voor een betere begeleiding, 
meer informatie over de toepassingsdomeinen en een 
betere verklaring voor hun toepassing. Om ten slotte een 
antwoord te bieden op de noden van de gemeenschap en 
de diversiteit van hun activiteiten werden er in de twee tools 
mogelijke verlaagde btw-tarieven toegevoegd, bijvoorbeeld 
voor prestaties zoals recreatieve kookworkshops, 
dieetadvies, verkoop van planten, of prestaties voor 
internationale en Europese instanties. 

Redesign interfaces  
De activiteiten worden beheerd via de ledenpagina. 
Om alle interfaces visueel uniform te maken en een 
betere gebruikerservaring te bieden, werkte Smart in 
samenwerking met het gespecialiseerde agentschap 
Mono een ‘design system’ uit. Dat is een verzameling 
designelementen die ter beschikking staat om de 
interfaces van IT-toepassingen te creëren. In de praktijk 
wordt het ‘design system’ voorgesteld in de vorm van een 
website, https ://design.smart.coop. Daarop is het pure 
designaspect te vinden dat uitgevoerd wordt met een 
specifieke tool, Figma, en de uitvoering van dat design in 
de webtechnologieën HTML en CSS. De tool werd in open 
source ontwikkeld en is vrij toegankelijk. 

Evolutie uitzendcontracten 
Via het Interimpaleis is het mogelijk diensten te verlenen in 
uiteenlopende activiteitensectoren, in het kader van een 
uitzendcontract. Om in orde te zijn met de regelgeving 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) omvat 
elk uitzendcontract dat via die entiteit wordt uitgegeven 
voortaan een werkpostfiche die de professionele risico’s in 
verband met de prestatie vermeldt. De fiche maakt integraal 
deel uit van de arbeidsovereenkomst en moet door de klant 
ondertekend worden. 

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 
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—Begeleiding 
Dagelijks stelt een team van 80 adviesverleners alles in het werk om de leden van Smart te begeleiden in hun 
beroepsleven, hun Activiteit op te volgen en hen te helpen hun project tot een goed einde te brengen. Na 
maanden van afwisselende lockdownperiodes konden de persoonlijke afspraken en informele ontmoetingen 
geleidelijk aan hernomen worden. 

Betere ondersteuning om de tools te 
gebruiken  
De emancipatie en ontwikkeling van werkers staat centraal in 
het project van Smart. Dat gaat ook over het gebruiksgemak 
van de tools en diensten van de gedeelde onderneming, en 
een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning. Het project 
“Verbetering van de ondersteuning” past in dat kader, met 
het oog op een betere reactie op aanvragen om hulp of 
informatie van de 20.000 actieve leden per jaar. Tussen april 
en oktober 2021 boog een voornamelijk uit adviesverleners 
bestaand team zich over de verschillende onderwerpen die 
de verwerking van die aanvragen kunnen verbeteren: het 
onthaal, het beheer van de informatie over het gebruik van 
de onlinetools, de verschillende stappen op de ledenpagina 
en de interne processen voor het beheer van aanvragen. 
Elk onderwerp droeg bij tot de identificatie van de 
verbeteringen. Aan het einde van het jaar concentreerde de 
groep zich op de informatie die ter beschikking staat van de 
leden. Sindsdien wordt er gewerkt aan een centrale gids.

Begeleiding van leden met een 
contract van onbepaalde duur 
Het prioritaire project “diensten voor contracten van 
onbepaalde duur” blijft groeien, met het oog op de 
ontwikkeling van langdurige werkgelegenheid bij Smart. 
De inspanningen laten zich meer bepaald voelen in de 
backoffice, dankzij een betere doorstroming van het werk 
tussen de directies en de aanwerving van een hr-medewerker 
ter zake. Ook voor de begeleiding van de leden met een 
contract van onbepaalde duur zijn er inspanningen geleverd, 
met een doelgericht opleidingsparcours, meer begeleiding 
in geval van langdurige afwezigheid door ziekte, een daling 
van de omzet, gesubsidieerd werk of werk ondersteund door 
werkgelegenheidssteun. Zo was het mogelijk de testfase en 
de behandeling geval per geval achter te laten om de dienst 
gaandeweg op grotere schaal te kunnen aanbieden.   

Ondanks de ongunstige context werden er in 2021 toch 
negen contracten van onbepaalde duur ondertekend. Tegen 

het einde van het jaar waren er 24 leden met een contract van 
onbepaalde duur sinds meer dan twee jaar, het bewijs dat 
hun economische activiteit stabiel en duurzaam is. Leden die 
zich in een moeilijke situatie bevonden, konden een beroep 
blijven doen op tijdelijke werkloosheid om de afname van hun 
activiteit omwille van corona te compenseren. Door de crisis 
werden de voordelen en mogelijkheden van die maatregel 
duidelijk, meer bepaald dat de professionele loopbaan 
beschermd wordt zonder de vrijheid van het ondernemen te 
ondermijnen. 

Evaluatie toegankelijkheid van de 
teams  
In de zomer van 2021 werden de leden bevraagd over 
de toegankelijkheid van de Smart-diensten. De enquête 
leverde meer dan 450 antwoorden op. Na anderhalf 
jaar van lockdowns en thuiswerk bleek het nodig 
om te evalueren of het contact met de teams van de 
coöperatie nog steeds aan de verwachtingen voldeed. 
Er kwamen verschillende lessen en tendensen naar voor. 

K E R N C I J F E R S

476  
 infosessies, op afstand of in de kantoren 

 9.086  
deelnemers

1.649  
nieuwe ‘Activiteiten’ geregistreerd waarvoor 

persoonlijke begeleiding nodig was 
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Eerst en vooral zijn de telefoon en e-mail de meest 
gebruikte communicatiekanalen. Toch gaf 50 % van de 
respondenten aan dat het moeilijk was om telefonisch 
contact op te nemen. Hoewel 81 % van de personen 
die geantwoord hebben, al naar de kantoren van Smart 
kwamen voor een infosessie of een afspraak met een 
adviesverlener, is het aantal bezoekers in de kantoren 
gedaald. De KOP in Brussel is de meest gebruikte 
gedeelde ruimte om te werken. De openingsuren van de 
kantoren en telefoonpermanenties lijken voor 78 % van 
de respondenten in orde te zijn. Al zijn de gewoontes in 
de voorbije twee jaar wel veranderd. De respondenten 
hebben geen specifieke voorkeur voor en zijn even 
tevreden over een afspraak op afstand, per telefoon 
of in persoon. Ten slotte noteren we een aanzienlijke 
verbetering op het vlak van algemene toegankelijkheid 
tussen de coronaperiode (4,9/10) en de periode 
daarna, vanaf mei 2021 (7,28/10). De bevraging droeg 
niet alleen bij tot het plan voor de heropening van de 
kantoren in september 2021. Ze diende ook als basis 
voor tal van projecten, waaronder een project om de 
huidige werking rond de polyvalentie van de taken van 
de adviesverleners te hervormen.

Economische begeleiding  
Sommige langlopende activiteiten hebben specifieke 
noden die verder reiken dan het kader van de 
gebruikelijke tools en de klassieke follow-up. Op 
basis van die vaststelling werd een project opgestart 
om de leden van Smart te begeleiden bij de verdere 
economische ontwikkeling van hun Activiteit. Het doel 

bestond erin een antwoord te bieden op verschillende 
uitdagingen: vermijden dat gevestigde activiteiten 
vertrekken, zich blijven richten tot alle profielen, een 
duurzame oplossing voor economische ontwikkeling en 
een duurzaam alternatief voor het zelfstandigenstatuut 
vormen, blijven innoveren en de praktijk van 
bepaalde beroepen doen evolueren, zoals dat van de 
adviesverleners. 

Van maart tot december 2021 testten zeven Franse en 
Belgische adviesverleners de verdere economische 
ontwikkeling uit met bepaalde Activiteiten, die 
specifieke noden hadden uitgedrukt: aankoop van 
gebruiksvoorwerpen, bepaling van het economisch 
model voor een atypische Activiteit, bepaling van een 
strategische positie, structurering van de economische 
ontwikkeling en een antwoord bieden op innovatieve 
juridische noden. Zo kregen zes Activiteiten 

verregaande begeleiding, om te bekijken of en hoe we 
het aantal oplossingen op het vlak van uitrusting en/
of omkadering kunnen uitbreiden. De adviesverleners 
testten verschillende vormen van begeleiding uit, meer 
bepaald door verder te kijken dan de unieke relatie 
tussen adviesverlener en lid, diverse expertprofielen 
(jurist, economisch profiel) rond de tafel te verzamelen 
en de opvolging als een project op langere termijn 
te beschouwen. Ze putten ook inspiratie uit eerdere 
ervaringen over het voorschot op de liquide middelen 
en de creatie van sectornetwerken. Deze bijzonder 
verrijkende ervaring werd afgerond met een verslag over 
de verdere economische ontwikkeling van activiteiten 
bij Smart (Quel accompagnement entrepreneurial chez 
Smart?), met mogelijke pistes voor de evolutie van de 
diensten en functies. 

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 
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"Ik heb de gezamenlijke 
begeleiding mee getest, 
waardoor het mogelijk was 
de leden bij hun Activiteit 
te helpen en vooruitgang te 
boeken in hun project."

Nathalie Ancel 
Adviesverlener in Bergen   

" De gezamenlijke begeleiding is een opvolging 
op maat op een specifiek moment in de 
ontwikkeling van een Activiteit. Dat gebeurt met 
een groep van twee of drie personen, bestaande 
uit de adviesverlener, het lid, een "deskundige" 
en een waarnemer, om de situatie te analyseren 
en de best mogelijke oplossing te vinden.  

Ik heb de gezamenlijke begeleiding getest als 
adviesverlener en als waarnemer. Daardoor was 
het niet alleen mogelijk om documentatie te 
verzamelen, maar ook de leden te helpen bij hun 
Activiteit, vooruitgang te boeken in hun project, 
te groeien en specifieke situaties het hoofd te 
bieden.    

Die verschillende rollen hebben me veel 
bijgebracht. Naast die praktische taken, 
hebben we de ervaring gedocumenteerd en 
aanbevelingen geformuleerd over de rollen van 
iedereen, de vereiste tools en opleidingen en de 
beperkingen, maar vooral over de bestaande en 
functionele interne en persoonlijke middelen.  
Het project liep ongeveer een jaar en was 
heel verrijkend op verschillende vlakken: de 
ervaring zelf, de samenwerking met collega's uit 
verschillende afdelingen, de verschillende taken, 
experimenten, tests, analyses, de motivatie van 
de groep, de verschillende uitdagingen en de 
uiteindelijke aanbevelingen die we in het verslag 
verzamelden. We hebben heel veel zin om verder 
te werken aan dit onderwerp, dat zo belangrijk is 
voor de leden én de onderneming. "#
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—Opleidingen 
Dankzij de gedeelde middelen kunnen de leden 
van de coöperatie kiezen uit een brede waaier aan 
opleidingen. In het tweede crisisjaar werden 68 
sessies georganiseerd, zowel op afstand als in de 
kantoren van Brussel. Zo konden bijna 700 personen 
de nodige competenties ontwikkelen om hun 
activiteit voort te zetten of anders aan te pakken. 

Een opleidingsparcours  
In 2021 startten we met een 
opleidingsparcours bestaande uit 
vier modules en acht sessies op 
afstand van elk drie uur, over de (her)
ontwikkeling van een activiteit. Elf 
deelnemers volgden de module die 
een groot succes bleek. Tussen de 
sessies door konden ze niet alleen 
samenwerken met hun lesgeefster, maar 
ook hun respectieve projecten met haar 
bespreken en een beter inzicht krijgen 
in de ontwikkeling van hun activiteiten.

Een opleiding volgen is 
ook elkaar terugzien  
Met de terugkeer van de opleidingen in 
persoon vanaf het tweede semester werd 
duidelijk dat de leden er zin in hadden. 
Niet alleen om zich bij te scholen, maar 
ook om elkaar terug te zien, samen een 
opleiding te volgen, samen te praten 
en samen te werken. Daaruit blijkt dan 
weer de beperking van opleidingen op 
afstand, nochtans een ideaal format voor 
technische opleidingen bijvoorbeeld. 
Alleen zijn ze niet bevorderlijk voor een 
goede groepsdynamiek of informele 
uitwisselingen, die nochtans nodig zijn 
voor de coöperatieve samenwerking 
tussen de deelnemers. Al die 
bedenkingen werden meegenomen in de 
samenstelling van het opleidingsaanbod 
2022. 

11 deelnemers 
gemiddeld per sessie 

62 
opleidingsdagen, 
ondanks de lockdowns 

68 opleidingen 
694 deelnemers 

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 
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“Iedereen kan gelijk welke 
taak op zich nemen” 

Fatima Abouali en Isabelle 
Lemaire 
TeamAdmin mag dan wel achter 
de schermen actief zijn, toch is 
hun werk cruciaal voor het goede 
verloop van de begeleiding die 
Smart aanbiedt.

“We verwerken zowel aanvragen van onze collega’s 
adviesverleners als van de leden zelf en voeren tal 
van uiteenlopende taken voor hen uit. Zo verwerken 
we documenten en aangiften voor de berekening 
van ziekenfondsvergoedingen of aanvullende 
werkloosheidsuitkeringen, maar we versturen ook 
verschillende attesten of verzekeringsaangiften in geval 
van schade of een werkongeval. Daarnaast verwerken we 
documenten voor detacheringen naar het buitenland of de 
uitgifte van leurkaarten. Kortom: alles wat geen verband 
houdt met contracten of activiteitenbeheer. Zo krijgen we 
een constante stroom van aanvragen binnen van de teams 
of de leden.   

Ook de verwerking van inschrijvingen is een belangrijk deel 
van onze job. Zo hebben we rechtstreeks contact met veel 
verschillende mensen, met een onvermijdelijke stroom van 
bijkomende en soms onverwachte vragen tot gevolg.  

Het hele team kan voor alle taken worden ingezet. Ieder 
van ons kan met andere woorden gelijk welke taak op 
zich nemen, op enkele uitzonderingen na, omwille van 
toegangsbeperkingen.  

Gezien de constante stroom van taken is er maar zelden een 
rustig moment. Gelukkig zit de sfeer in ons team goed. We 
kunnen het goed met elkaar vinden en houden het hoofd 
koel, ook in drukke periodes.” 

Lees het hele interview Van links naar rechts, een deel van TeamAdmin: Fatima Abouali, Joëlle Bonnewyn, Martine Weemaels, Julie Gardener, Rosalie Carvalho, Fanny Mbayi-
Kabanga, Ophélie Meunier, Ahmed Sabounji, Jose Antonio Meersseman en Isabelle Lemaire.#
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—Risicopreventie op het werk  
Een goed preventiebeleid krijg je vooral door sensibiliseringsacties, de overdracht van informatie, 
communicatieacties en vorming. Maar ook de concretere acties op het terrein zijn belangrijk om de risico’s 
op ongevallen zoveel mogelijk te beperken. 

De werknemers van Smart zijn met veel en 
vormen dan ook een groot arbeidsvolume 
(meer dan 4 miljoen werkuren in 2021). 
Ze oefenen hun beroepsactiviteiten uit 
in uiteenlopende domeinen en locaties, 
wat het er niet makkelijker op maakt een 
efficiënt preventiebeleid uit te werken. 

Maar dat doet er niet toe. In 2021 
werden er projecten op touw gezet 
om die doelstellingen te bereiken: 
uitwerking van een preventiebeleid, 
communicatiecampagne, 
gerichte informatie-en/of 
sensibiliseringscampagnes per sector, 
uitwerking van werkpostfiches met 
vermelding van de risico's en verbetering 
van het gezondheidstoezicht. Dat zijn 
enkele voorbeelden van acties die in 
2021 werden goedgekeurd en die in 
2022 uitgerold zullen worden voor meer 
veiligheid op het werk voor iedereen.

K E R N C I J F E R S

28  
ongevallen  

 4.101.304  
werkuren 

576.953  
werkdagen
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—Verzekeringen 
Ongevallen, geschillen of materiële schade kunnen ernstige financiële gevolgen hebben, niet alleen voor 
de activiteiten van de leden, maar ook voor de coöperatie. Dankzij de gedeelde middelen beschikt Smart 
over complete verzekeringsoplossingen tegen een aantrekkelijke prijs.

Alle leden kunnen een beroep doen op tal van 
verzekeringen om verschillende risico’s te dekken:

 — De verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” dekt 
fysieke en materiële schade aan derden;  
 — Het materiaal dat door de leden wordt gebruikt en 
door Verenigde Producties wordt aangeschaft, is 
ook verzekerd;  
 — Niet alleen de verzekeringsdekking en veiligheid van 
de werknemers is een prioriteit voor de gedeelde 
onderneming, maar ook persoonlijke risico’s zijn 
verzekerd. Zo verzekert de coöperatie:

• ongevallen op het werk en van en naar het 
werk; 

• ongevallen op dagen dat de leden niet met een 
Smart-contract werken (en tot één jaar na hun 
laatste contract): de verzekering “privéleven”; 

• ongevallen tijdens professionele opdrachten in 
het buitenland: “Smart business mobility”. 

 — De IT-risico’s zijn gedekt, met inbegrip van het 
verlies van data. 

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 
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Grégory Discart 
Soyer & Mamet, verzekeringsmakelaar 

Smart doet er alles aan om de kwaliteit van haar 
verzekeringsmechanisme te vrijwaren door ze regelmatig te 
doen evolueren. Daarvoor doet ze een beroep op partners als 
Soyer & Mamet, een makelaar die ons al enkele jaren begeleidt. 
Grégory Discart is er onze contactpersoon voor alles wat met 
verzekeringen te maken heeft. We stelden hem een paar vragen. 

Kan je jezelf en je werk even voorstellen?   
Soyer & Mamet is een maatschappij die haar klanten al meer 
dan 120 jaar begeleidt en adviseert. De verzekeringsmakelaar 
is een tussenpersoon tussen de klant en de verschillende 
verzekeringsmaatschappijen, zonder enige verplichting 
ten opzichte van die maatschappijen. We hebben dus de 
volledige vrijheid om de beste producten te kiezen in de beste 
omstandigheden. 

Wat was er in 2021 nieuw voor Smart op het vlak van 
verzekeringen?   
Elk jaar proberen we de verzekeringsdekking aan te vullen met het 
oog op de noden van de activiteiten. Enkele voorbeelden: 

 — We hebben de dekking van de verschillende contracten 
uitgebreid om de via Verenigde Producties gekochte drones in 
aanmerking te nemen;  

 — We hebben contracten op maat gecreëerd die de deelnemers 
aan activiteiten (klanten) dekken;   

 — We hebben de risicodekking van de bestuursleden van de 
Belgische entiteiten aangevuld. 

Wat is er zo specifiek aan de functie van makelaar/
verzekeraar van Smart? Wat maakt Smart zo bijzonder op het 
vlak van verzekeringen?
Smart is een zeer atypische klant met haar gedeelde diensten en 
de grote diversiteit aan beroepsactiviteiten. Als makelaar is het 
dus een geweldige uitdaging om geschikte oplossingen te vinden 
en niet de platgetreden paden te volgen bij de verschillende 
verzekeringsmaatschappijen waarmee we samenwerken.

“Een geweldige uitdaging 
om gepaste oplossingen 
te vinden zonder de 
platgetreden paden te 
volgen” #
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—Klantendienst 
De klantendienst van Smart staat in voor het goede verloop van de handelsrelaties van de leden. De dienst 
beantwoordt eventuele vragen van de klanten, staat in voor de administratieve opvolging van de facturen 
en betalingen, en stelt aanzuiverings- en terugbetalingsplannen op. 

179.878 
uitgegeven facturen aan 28.757 klanten, 

in 88 landen
30.194 

herinneringen verzonden 
Gemiddeld factuurbedrag excl. btw: 

€ 900 

€ 12.246.858 
jaarlijks gemiddeld uitstaand 

bedrag van klanten

Daarnaast beheert de dienst ook 
de gerechtelijke terugvordering van 
schulden als er geen andere oplossing 
gevonden kon worden.  

Indien nodig voert de klantendienst 
specifieke procedures in. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor de 
FOD Justitie, waarvoor de leden 
vooral tolk- en vertaalprestaties 
uitvoeren. Het doel: de overdracht 
vereenvoudigen van de vereiste 
informatie en documenten van 

de prestatieverstrekkers vóór de 
goedkeuring van de facturen in hun 
intern systeem en dus de betaling 
ervan.  

Net als in 2020 waren er niet 
meer faillissementen dan 
normaal. De bevriezing van de 
faillissementsprocedure die door de 
regering werd ingevoerd en tot 31 
december 2021 van toepassing was, 
speelde daar ongetwijfeld opnieuw 
een rol in.

40
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72 
begeleide 
projecten 

9 
projecten 
geweigerd

63 
financieringen 

9 
voorschotten op 
onkostennota’s 

€ 266.242 
investeringsfinanciering 

€ 23.444 
voorschotten op 
onkostennota’s

Totaalbedrag van de 
leningen 

€ 289.686 

Gemiddeld bedrag 
per project 

€ 4.671
€ 25.000  
 maximum per 

project

41

—Financiering van investeringen  
Smart biedt een renteloze lening aan voor de leden met een Activiteit. Er worden hun geen dossierkosten of 
intresten aangerekend, ze moeten enkel het bedrag van de lening terugbetalen. 

De renteloze lening (intern krediet) 
is een voorschot van gedeelde 
middelen ten gunste van de 
activiteiten van de leden. Zo kunnen 
ze materiaal en uitrustingen kopen, 
voorraden aanleggen, opleidingen 
volgen of investeringen doen (onder 
voorwaarden) die nodig zijn voor de 
economische ontwikkeling van hun 
activiteit. De maatregel werd in het 
leven geroepen in het kader van het 
Coronaplan in 2020 en werd voortgezet 
in 2021. 

De in 2021 toegekende financieringen 
werden gebruikt om te investeren in 
licht professioneel materiaal (camera, 
computer, videomonitor …), maar 
ook voor zware industriële machines 
of batterijen, en om opleidingen te 
betalen. Dankzij die steunmaatregelen 
konden de activiteiten in kwestie 
investeren in hun herstel na corona en/
of hun ontwikkeling vrijwaren. 

Gebruik van de 
financieringen  

 — Opleiding 2% 
 — Professioneel materiaal (camera’s, 
computers, machines …) 65% 
 — Liquide middelen 21% 
 — Voorschot op onkostennota’s 12% 

GEDEELDE DIENSTEN, WAT DELEN WE IN DE GEDEELDE ONDERNEMING? 
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“Verschillende machines 
tegelijk kopen in plaats van 
te moeten wachten” 

Bruno Corman 
Grafisch ontwerper, beletteraar, 
fotograaf, lid van Smart sinds 2004  

“Ik maak reclameborden die ik zelf fabriceer: de 
basisstructuur maak ik in aluminium, daarna neem 
ik aluminiumpanelen die gefreesd zijn. Ik plak plexi 
of fixeer letters op prints … Ik moet eerst nadenken 
over de haalbaarheid. Ik beschouw mezelf als een 
kunstenaar die met een laspost een beeldhouwwerk 
zou maken met mechanische zaken. Het is niet gewoon 
‘vinyl plakken’, maar er gaat veel denkwerk aan vooraf.  

In het begin kocht ik instapmodellen van materiaal: een 
invalzaag voor 120 of 130 euro, dat is geen buitensporig 
bedrag. Ik kocht mijn materiaal gaandeweg. Twee jaar 
geleden zag ik echter dat alles heel goed ging. Ik had 
genoeg budget en bij Smart kon ik een renteloze lening 
aangaan. Zo kan ik op hetzelfde moment verschillende 
machines kopen die ik nodig heb in plaats van te 
moeten wachten en ze een voor een te kopen.  

Ik maakte een lijst op van de machines die ik nodig had. 
Daarna nam ik contact op met mijn adviesverlener bij 
Smart. Ik diende het dossier in en legde uit waarom 
ik die machines nodig had. Het resultaat: ik kon 
alle machines tezelfdertijd aanschaffen en ik betaal 
elke maand een bepaald bedrag af. Dat komt zelfs 
goedkoper uit dan dat ik om de twee maanden een 
machine aan volle prijs moet kopen. Het loopt dus vlot, 
de machines kosten me niet het dubbele van de prijs.”   

Lees het hele interview
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2 
coworkingruimtes die 
vrij toegankelijk zijn

602 
huurders in de ateliers 

en gedeelde kantoorruimtes 

223 
keer gebruikgemaakt van 
de evenementenruimtes  

Les Tanneurs (Luik)
Les Belneux (Bergen)
LaVallée en St-Gillis (Brussel)
Bazaar St-So (Rijsel)
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—Gedeelde werkruimten 
Smart zet in op de ontwikkeling van gedeelde ruimten omdat ze een antwoord bieden op de vraag van 
freelance werkers, afzondering tegengaan, en samenwerking en interactie in de hand werken. Ondanks een 
jaar met nog maar eens gezondheidsbeperkingen en sluitingsperiodes werden er toch tal van activiteiten 
georganiseerd. Een kort overzicht.

LaVallée 
De bar werd volledig heringericht om te zorgen voor 
een gezelliger onthaal. Dit project stond al lang in de 
steigers en werd mogelijk gemaakt met de hulp van 
Design with Sense. De ruimte is het hart van het project 
geworden en een centrale ontmoetingsplek voor de 
huurders, initiatiefnemers van projecten, mensen die 
gewoon eens langslopen, klanten, de buren enz.  

Naast de talrijke evenementen werden in de 
expositieruimte tientallen tentoonstellingen en 
installaties opgezet. Denk maar aan de indrukwekkende 
installatie van de Duitse kunstenaar Phillipp Sollmann 
in samenwerking met het Goethe Institut: "Modular 
Organ System", een orgelsysteem met modulaire 
pijpen, goed voor een fascinerende visuele en 
klankervaring. Of de tentoonstelling "Ne suivez pas 

le guide" van de huurders Mécaniques Discursives. 
De ludieke, poëtische expo op de grens tussen de 
gravure- en de digitale kunst trok duizenden bezoekers 
aan en kreeg lovende kritieken in de pers.

Bazaar St-So 
In samenwerking met Singa Lille werd een innovatief 
begeleidingsproject uitgerold voor ondernemers 
met een migratieachtergrond. Zo ontstond een 
gemeenschap met nieuwkomers en lokale ondernemers 
die tijdens gemoedelijke evenementen bijeenkomt en 
bijdraagt tot een mentaliteitsverandering ten opzichte 
van migranten.  

Ook het vermelden waard is het evenement Serie 
Mania, het grootste Europese evenement rond series. 
Het festival en Bazaar St-So lanceerden samen de 
Creative Bazaar, een hub voor residenties, ateliers en 
unieke opleidingen voor scenaristen en producers uit 
alle hoeken van de wereld. 

K E R N C I J F E R S  
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1. LaVallée
2. Bazaar St-So
3. LaVallée
4. Sint-Gillis

1

2

3

4
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“Na de veel te lange 
periode zonder 
activiteit door de 
pandemie, kwam 
deze plek weer tot 
leven in 2021”

Anicée Arambatzis 
Beheert de site Sint-Gillis sinds 2021

De hoofdzetel van Smart in Sint-Gillis is 
mettertijd een third place geworden, dankzij 
de openheid van de plek, dankzij partners, 
de inrichting van de KOP, de ontwikkeling 
van een opleidingsaanbod en haar plaats 
in de buurt als een speler in de sociale en 
solidaire economie. Sinds november 2021 
is Anicée Arambatzis verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de plek en leidt ze het 
team dat daar mee voor zorgt. 

Kan je jezelf even voorstellen?  
Ik heet Anicée Arambatzis en ben sinds 
november 2021 verantwoordelijk voor de 
site van Sint-Gillis. Na mijn studies grafisch 
ontwerp en reclame heb ik verschillende 
jaren als communicatiemedewerker gewerkt. 
In 2014 ging ik aan het werk bij Smart als 
adviesverlener, eerst in de kantoren van Luik 
en Parijs, en ten slotte in Brussel.  

Door het feit dat ik in verschillende teams, 
kantoren en omgevingen ervaring heb 
opgedaan, kan ik me vandaag heel goed 
inbeelden wat een Smart-ruimte op een 
hybride locatie te midden van een wijk kan 
betekenen. 

Hoe is de locatie het jaar 2021 
doorgekomen?  
Na de veel te lange periode zonder 
activiteit door de pandemie, kwam ze 
eindelijk weer tot leven in 2021. We zijn 

beginnen na te denken over een globale 
herinrichting van de site, op basis van onze 
nieuwe werkgewoontes (telewerk), met de 
bedoeling nieuwe ruimtes voor te stellen aan 
onze gebruikers, en meer vergaderzalen en 
coworkingruimtes te kunnen aanbieden.  

We sloten het jaar af met de organisatie van 
een minikerstmarkt, in samenwerking met 
Ice Screen (kunstenaar in residentie van 
de BAF - Brussels Art Factory). Het werd 
een groot succes en bracht de site weer tot 
leven voor een goed begin van 2022. 

Wat staat er in 2022 op het programma?  
We zullen verder nadenken over de 
herinrichting en een aantal renovatiewerken 
uitvoeren, onder meer in een ruimte 
van 170 m2 om er coworkingruimtes en 
vergaderzalen van te maken.  

Bovendien blijven we de plek nieuw leven 
inblazen met een gevarieerde waaier aan 
evenementen (algemene vergadering, 
conferenties, debatten, filmvoorstellingen, 
ambachtenmarkt enz.) en blijven we 
betrokken bij het leven in de gemeente.  

Ten slotte viert de BAF zijn 10,5e verjaardag 
in mei 2022, de perfecte gelegenheid om 
die ruimte van 800 m2 en haar huurders weer 
(meer) in het daglicht te stellen. #
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en project van 
de gedeelde 
onderneming

HET BESTUUR
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—Het bestuursmodel 

HET BESTUUR EN PROJECT VAN DE GEDEELDE ONDERNEMING

Afgevaardigd  
bestuur

Directieteam

Faciliteert de strategische richtsnoeren en 
rolt ze uit.

Zorgt voor de operationele 
implementatie: dagelijks beheer, 

ontwikkeling en nieuwe acties

Geven de aanbevelingen van 
Smart in Progress door.

Bevordert verandering en 
neemt als laatste een besluit.

Algemene directie Directie Human 
Resources 

Operationele 
directie 

Directie 
ontwikkeling 
en financiën

Directie  
van de  

IT-diensten

De algemene vergadering maakt 
het mogelijk om te stemmen over 

de voorgestelde resoluties, de 
strategische doelstellingen voor de 
ontwikkeling van de coöperatie en 

de statuutwijzigingen.

Algemene vergaderingen 

Raden van 
bestuur

Bepalen de politieke en strategische 
doelstellingen en zorgen voor de 

implementatie ervan. 

Doet aanbevelingen  
over de evolutie 
van Smart. 

Smart in Progress 

Projectteams 
Leiden projecten van 

begin tot einde 

Begeleidende  
instantie
Staat de projectteams bij 

Ziet erop toe dat de 
praktijken van de coöperatie 
overeenstemmen met de 
waarden die ze uitdraagt.

Vergadering van de vennoten Ethisch  
comité 
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—Raden van bestuur 
Smart bestaat uit verschillende juridische entiteiten die opgericht werden als antwoord op de specifieke noden van de 
activiteiten van de leden. De twee koepelorganisaties die instaan voor het bestuur van de verschillende entiteiten, zijn 
de Raden van bestuur van SmartCoop en van de Stichting SmartBe. 

De Raad van bestuur van SmartCoop 
bestaat uit vennoten die door de 
algemene vergadering verkozen 
werden. Alle stakeholders kunnen 
vertegenwoordigd worden: gebruikers 
van de diensten, klanten, partners en 
vaste medewerkers. Samen reiken ze op 
vrijwillige basis diverse competenties aan 
voor het Smart-project. Hun missie: de 
politieke en strategische richting van de 
onderneming bepalen, erover waken dat 

daaraan wordt voldaan, opvolging van de 
jaarrekeningen, verslagen, erkenningen, 
het vennootschapsregister.

De Raden van bestuur van  SmartCoop 
en van de Stichting Smartbe vergaderen 
samen en twee personen van de 
ondernemingsraad mogen deelnemen 
zonder stemrecht.

De dagelijkse leiding wordt verzekerd 
door het afgevaardigd bestuur, dat 
in 2019 aan Anne-Laure Desgris en 
Maxime Dechesne werd toevertrouwd. 
Ze werden benoemd door de Raden van 
bestuur en worden omringd door een 
directieteam voor de operationele leiding 
(de toepassing van de strategie en de 
tewerkstelling van de werknemers).   

De vergadering van vennoten bestaat 
uit alle personen die minstens op 
één aandeel van SmartCoop hebben 
ingetekend. Ze wordt gevraagd om het 
hele jaar door deel te nemen aan het leven 
en de ontwikkeling van de coöperatie en 
komt minstens één keer per jaar bijeen 
tijdens een algemene vergadering, om de 
rekeningen goed te keuren, te stemmen 
over de strategie enz.

De leden van de Raden van bestuur 
(op 31.12.2021)

SmartCoop: Isabelle Azaïs, Maxime Dechesne, 
Pierre D’haenens, Farah El Hour, Fabien Glineur, 
Amaury Haegeman, Yoann Janssens, Françoise Kemajou 
(Pour la Solidarité), Yan-Pierre le Luyer, Anthea Missy, 
Rosa Rochman, Leila Tabamer, Hugo Vandendriessche, 
Pierre Vreven, Marie-Françoise Wirix 

De Stichting SmartBe: Maxime Dechesne, Anne-Laure Desgris, 
Pierre D’haenens, Fabien Glineur, Serge Goldwicht, 
Manuel Hermia, Pierre Vreven 

HET BESTUUR EN PROJECT VAN DE GEDEELDE ONDERNEMING

Van links naar rechts: Fabien Glineur, Amaury Haegeman, Farah El Hour, Anne-Laure Desgris, Françoise Kemajou, Maxime 
Dechesne, Yan-Pierre le Luyer, Isabelle Azaïs, Pierre D’Haenens 
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—Gezamenlijk beheer 
Het beheer van de crisissituaties van 2020 bleef de Raden van bestuur bezighouden. In juni 2021 werd de 
Raad van bestuur van SmartCoop vernieuwd, wat zorgde voor een frisse wind en nieuwe energie om een 
antwoord te bieden op de actuele en komende uitdagingen. 
Afsluiting van het eerste 
mandaat 
Met het einde van het mandaat 
van de eerste Raad van bestuur 
wordt een pagina omgeslagen in 
de geschiedenis van de coöperatie. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen 
(economische en financiële opvolging, 
voorbereiding van de algemene 
vergadering, opvolging Smart in 
Progress) moest de Raad aan het 
einde van dit mandaat een beslissing 
nemen over de teruggave en verdeling 
van een RSZ-premie (terugbetaling 
werkgeversbijdragen – zie p. 11). 
onder de activiteiten van de leden 
(al naargelang hun type) en de 
onderneming. Tijdens het traditionele 
seminarie van januari werd de balans 
opgemaakt van het uitgevoerde werk en 
de vooruitgang en/of beperkingen van 
bepaalde projecten. Bovendien werd de 
overdracht aan de volgende Raad van 
bestuur al voorbereid (aanbevelingen, 
overeenkomst bestuursleden enz.). 

Vernieuwing van de RvB 
van SmartCoop 
De algemene vergadering van juni 2021 
verkoos zestien bestuursleden, onder 
wie negen voor de eerste keer. Zij 
hadden dus wel wat begeleiding nodig 
bij de opname van hun mandaat. Vanaf 
juli gingen ze aan de slag om elkaar 
te leren kennen, kennis te nemen van 
de dossiers en eerdere beslissingen, 
en zich de strategie Smart 2025 eigen 
te maken. Om die onderwerpen uit te 
diepen, over de toekomst van Smart 
te debatteren en een organisatorisch 
kader te scheppen, kwamen ze eind 
augustus samen tijdens een seminarie. 
Vanaf september ten slotte volgden 
de vergaderingen elkaar in sneltempo 
op voor het ondersteuningsplan aan 
Smart in Frankrijk, de opvolging van de 
Europese investeringen, de begroting 
2022 en de veranderingen die op til 
stonden voor het bestuur. 

Steun aan Frankrijk 
Sinds 2020 en de stopzetting van de 
activiteiten in de podiumkunsten en 
de audiovisuele sector kwam Smart 
Frankrijk in woelige wateren terecht. 
De Raad van bestuur had regelmatig 
contact met het Franse directieteam 
en volgde de situatie op de voet. In 
november keurden de directieleden een 
ondersteuningsplan van Smart België 
goed om Smart Frankrijk toe te laten zich 
te reorganiseren (zie p. 61).

De RvB aan het 
woord 
In 2017 zag de coöperatie 
het levenslicht en werd de 
eerste Raad van bestuur 
van SmartCoop verkozen. 
Vier jaar later, na hun eerste 
mandaat, getuigden een 
aantal bestuursleden over hun 
ervaring.

Bekijk de video op ons YouTube-
kanaal > De RvB aan het woordo
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—De vennoten

DE VENNOTEN PER CATEGORIE NIEUWKOMERS 

Categorie A Gebruikers 
van de diensten 32.171 3559

Categorie B Vaste medewerkers 56 1

Categorie C Partners, 
rechtspersonen 22 3

32.249 
vennoten

onder wie
3.563  
nieuwe in 2021 

HET BESTUUR EN PROJECT VAN DE GEDEELDE ONDERNEMING50

K E R N C I J F E R S

 90.889 aandelen  
 (volgestorte en niet-volgestorte aandelen) 

vormden op 31.12.2021 het eigen 
vermogen van de coöperatie

€ 2.726.663 
Totaalbedrag van het eigen 
vermogen op 31.12.2021 



—De participatiemogelijkheden   

Workshops
— bijleren
— uitwisseling 
van praktijken
— coöperatieve cultuur
Informatie
& Co-constructie van kennis

Levenslang 
leren 
Informatie &
Co-constructie van 
kennis

Bigre! 
Co-constructie

Conferenties 
Informatie &
Co-constructie van 
kennis

Raden
van bestuur 
Meebeslissen

Algemene
vergadering 
Meebeslissen

Ethisch
comité 
Raadpleging

Seminars 
Overleg

Smart in 
Progress 
Overleg

Comités en
commissies 
RvB 
Informatie & 
Raadpleging
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—Let’s coop 

1 
algemene vergadering 

> 800  
views 

> 750  
kiezers 

6 
locaties 

—Verkiezing Raad 
van bestuur  

22 
kandidaturen

16  
verkozenen (onder wie 10 
gebruikers van de diensten, 3 vaste 
medewerkers, 3 partners)

9 
nieuwe mandaten  

—Bigre! Rencontre 

250 
deelnemers

85  
animatoren 

100  
workshops 

200 uur  
debatten en gesprekken

6 uur  
liveradio 

300 uur  
zon

—Raad van 
bestuur  

13 
vergaderingen

2 
seminaries 
> 45 uur 
vergadering

—Smart in Progress > 250 aanbevelingen over 
5 edities, gevolgd door 1 jaar pauze

Kerncijfers
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—Coöperatief leven en werken  
Ontmoeting staat centraal in het coöperatieve project. Zo is het immers mogelijk anderen te ontdekken, 
elkaar te leren kennen en plannen te maken om samen dingen te doen. Smart blijft dan ook inzetten op een 
bredere coöperatieve cultuur. 

Let’s coop 
Op 22 juni vond de algemene vergadering 
plaats. Het is een belangrijk, formeel moment 
voor de coöperatie, maar biedt ook ruimte voor 
gezamenlijke activiteiten en uitwisseling. Om 
de gezondheidsregels te kunnen respecteren 
maar toch iedereen terug te zien, werd het 
format aangepast. Op zes verschillende 
locaties vonden er evenementen plaats, enkel 
voor een workshop of een drink, een hele dag 
door of enkel om de live-uitzending van de 
formele vergadering te volgen. De thuisblijvers 
van hun kant konden het rijkgevulde 
programma volgen via videoconferentie.  

Meer dan 800 personen bekeken de formele 
algemene vergadering die live in drie 

talen werd uitgezonden en meer dan 750 
vennoten brachten hun stem online uit. Op 
het programma: de cijfers, de verslagen en 
feedback van de bestuursleden, maar ook 
uitleg bij de strategie 2025 en vernieuwing van 
de Raad van bestuur.  

Als inleiding op de formele vergadering 
vertelde Ander Etxeberria Otadui ons meer 
over de geschiedenis, waarden, werkwijze 
en organisatie op grote schaal van de 
coöperatieve groep Mondragon. Zo konden 
we kennismaken met een andere collectieve 
onderneming die onze eigen keuzes en 
manieren van werken weerspiegelt. 

Smart in Progress 
De belangrijkste ambitie van dit brede 
participatieve proces is om bepaalde 
thema’s uit te diepen en te analyseren, om 
uiteindelijk aanbevelingen te formuleren 
die vervolgens worden bezorgd aan de 
Raad van bestuur. Tijdens de 5e editie 
(2020-2021) werden 3 thema’s besproken, 
die samen 59 aanbevelingen opleverden. 
De Raad van bestuur had echter een 
drukke agenda, waardoor de goedkeuring 
wat op zich liet wachten.  

Alle cycli van Smart in Progress leverden 
samen meer dan 250 aanbevelingen op 
die soms heel nauw aansloten bij of een 
aanvulling waren op de aanbevelingen van 
vorige jaren. Het was dan ook tijd om de 
pauzeknop in te duwen en een stand van 
zaken op te maken. Daaruit bleek welke 
acties al ondernomen werden na het 
denkwerk van de werkgroepen. Bovendien 
werd duidelijk dat het nodig is om andere 
formats uit te proberen, om de participatie 
van de grote Smart-gemeenschap van 
30.000 vennoten in de hand te werken.

La coopération, 
ça se cultive 
De coöperatieve cultuur delen 
en overdragen, participatie in de 
hand werken en de school voor de 
coöperatie doen evolueren, is een 
werk van alledag met verschillende 
formats en evenementen. Bijvoorbeeld: 
workshops over het lidmaatschap en 
coöperaties, participatiemogelijkheden, 
de voorbereiding op de algemene 
vergadering of nog, de geschiedenis, de 
juridische organisatie en het economische 
model van Smart. Het is nodig de leden 
nauw mogelijk bij de organisatie van 
die initiatieven te betrekken en daarvoor 
samen te werken met de lokale kantoren. 

De teams van Charleroi, Bergen en 
Doornik zijn bijvoorbeeld gestart met 
maandelijkse coöperatieve ontmoetingen 
met en tussen de leden. Het resultaat: 
informele gesprekken over professionele 
kwesties of de coöperatie en intussen 
samen eten, babbelen en lachen…
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Farah El Hour 
Bestuurslid van SmartCoop en 
deelnemer van Bigre! Rencontre 
2021 van 23 tot 27 augustus in Sète, 
dicht bij Montpellier 

“Op basis van het advies van de organisatie had ik me 
ingeschreven voor de workshops door vrije tijd over te laten 
in mijn planning om uit te rusten of gewoonweg andere 
deelnemers te leren kennen. Dat was echt een goed idee! 
Want tijdens die pauzes heb ik de beste ontmoetingen 
gehad. Rijkgevulde, grensoverschrijdende gesprekken 
tussen België, Frankrijk en Zwitserland.  

Wat een luxe om vormingen te volgen, te werken, 
gesprekken te hebben … in een idyllisch kader, in het 
pijnboombos, buiten, binnen of op het strand.  

Tijdens Bigre ga je niet vroeg slapen. Het kan wel, maar als 
je graag een goedgevulde avond hebt, vind je altijd wel 
gemotiveerde personen, ongeacht of je ze kent of niet.  

Uiteraard waren we het niet altijd eens over alles en dat is 
ook de Bigre, de wisselwerking tussen de verschillende 
meningen en luisteren naar elkaar.  

Dus wat is dat, Bigre?  

 — Het is een plek waar werk rijmt met vorming, zon, 
aperitiefjes en veel fijne ontmoetingen.  

 — Het is een week die aandoet als vakantie, maar waar 
intens wordt nagedacht.  

 — Het is het levende bewijs van een dynamiek die door de 
talrijke aanwezige coöperaties wordt gedeeld.”  

“Bigre! Rencontre: het 
levende bewijs van de 
dynamiek van coöperaties” #
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—Inzet voor de coöperatieve beweging, het verenigingsleven 
en de sociale en solidaire economie 

Coöperatief werken is ook elders gaan kijken, inspiratie opdoen en samenwerken met anderen aan 
projecten en acties. 

Als actief lid van de Belgische federatie 
Febecoop en de Europese sectorfederatie 
voor industriële en dienstencoöperaties 
(CECOP) maakt Smart deel uit de 
Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA). 

In 2021 bleef Smart instaan voor de 
coördinatie van de werkgroep Future of 
work van de International Cooperative 
Entrepreneurship Think Tank (ICETT) van de 
ICA. Er werd een webinar georganiseerd 
over het wat en hoe van werk, en er kwam 
ook een tussentijds rapport uit over de 
toekomst van werk en de coöperatieve 
antwoorden en oplossingen. Het rapport 
zal worden afgerond in 2022.  

In december nam Smart actief deel aan 
het Wereldcongres van de ICA in Seoel, 
rond het thema “onze coöperatieve 
identiteit versterken”. Samen met andere 
coöperaties werkte Smart aanbevelingen 
uit over de digitalisering van de 
coöperatieve wereld. 

Smart steunt ook de internationale 
beweging van coöperatieve deelplatforms 

(Platform Cooperativism Consortium), 
opgericht door Trebor Scholz. De 
coöperatie nam dan ook deel aan de 
jaarlijkse conferentie die in november in 
Berlijn plaatsvond. Het was niet alleen de 
perfecte gelegenheid voor de Europese 
actoren van de beweging om zich te 
verenigen en een meer structurele dialoog 
aan te gaan, maar ook om een gezamenlijke 
stem te laten horen in naam van de 
internationale coöperatieve deelplatforms. 

Ten slotte staat Smart nog steeds in voor 
de coördinatie van de werkgroep rond 
atypisch en platformwerk en coöperaties 
van het CECOP-netwerk, dat in maart 
2021 aanbevelingen publiceerde 
over een voorstel tot een richtlijn voor 
platformwerkers. Het document diende als 
basis voor gesprekken met verschillende 
vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie en het Europees Parlement. 
Afgevaardigd bestuurder Anne-Laure 
Desgris werd verkozen voor de Raad van 
bestuur van het netwerk en zal de functie 
van penningmeester bekleden. 

Smart is lid of vennoot van: 
 — CECOP, de Europese 
sectorfederatie voor industriële en 
dienstencoöperaties 

 — Comptoir des Ressources 
Créatives, materiële en immateriële 
dienstverlening aan creatievelingen 

 — CoopCity, centrum voor sociaal en 
coöperatief ondernemerschap 

 — Coopkracht, netwerk voor 
coöperatief ondernemen in 
Vlaanderen 

 — Court-Circuit, federatie van concert- 
en festivalorganisaties  

 — Dynamo, vastgoedcoöperatie 
 — Febecoop, verdediging en promotie 
van het coöperatief model 

 — Financité, beweging voor een 
verantwoord en solidair financieel 
bestel 

 — International Cooperative 
Entrepreneurship Think Tank van de 
Internationale Coöperatieve Alliantie 

 — La Coop des Communs, vereniging 
op het raakvlak tussen de commons 
en de sociale en solidaire economie 

 — Médor, driemaandelijks 
tijdschrift en coöperatie voor 
onderzoeksjournalistiek 

 — NewB, ethische en duurzame bank 
 — Prométhéa, ontwikkeling van het 
bedrijfsmecenaat ter ondersteuning 
van de culturele en erfgoedsector 

 — Rayon9, fietskoerierdienst in de stad 
Luik 

 — SAW-B, federatie van sociale en 
solidaire economie 

 — Urbike, coöperatie voor stedelijk 
goederentransport per fiets
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—Pleidooi voor het model van de gedeelde onderneming 
Samen met een breed netwerk aan partners blijven we er alles aan doen om iedereen te overtuigen van het 
belang van het model van de gedeelde onderneming en zijn bijzondere eigenschappen. Dat is onze missie.  

1 Het CEPAG is het Centre d’Éducation Populaire André Genot en Concertes is het overlegplatform van 
organisaties uit de sociale en solidaire economie in Franstalig België

In 2021 werkten we verder op 
eerder opgezette acties: we 
onderhielden contacten met tal 
van overheidsinstellingen, zowel 
op internationaal en federaal als op 
gewestelijk en gemeentelijk vlak. 
We willen hen ervan overtuigen 
meer rekening te houden met de 
arbeidsomstandigheden en behoeften 
van onze ledengemeenschap. 
Het is immers de bedoeling hun 
beroepsmogelijkheden of toegang 
tot openbare steunmaatregelen te 
bevorderen. Bovendien ijveren we 
voor de evolutie van de standpunten 
en reglementering op het vlak van 
arbeidsrecht, hulp aan ondernemingen 
of de sociale zekerheid. Ten slotte is het 
ook belangrijk onze stem te laten horen 
of ons achter partners te scharen die 
de coöperatieve waarden hoog in het 
vaandel dragen.

Concrete resultaten 
Een belangrijk resultaat is dat het 
specifieke karakter van ons gedeelde 
ondernemingsmodel almaar meer 
in aanmerking wordt genomen 
voor projectoproepen (en hun 
toegankelijkheidsvoorwaarden) in de 
culturele en creatieve sector in Wallonië 
en Brussel.  We namen in het Brussels 
Gewest contact op met de kabinetten 
van minister van Werk Bernard Clerfayt 
en van Barbara Trachte, staatssecretaris 
belast met Economische Transitie. In 
Wallonië legden we contacten met 
de kabinetten van minister Christie 
Morreale belast met Werk en de sociale 
en solidaire economie en van minister 
van Economie Willy Borsus. We stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen 
dat de steunmaatregelen aan bedrijven 
toegankelijk worden voor de binnen 
Smart ontwikkelde economische 
activiteiten. 

Smart nam ook deel aan een forum, 
georganiseerd door CEPAG en 
ConcertES1, “Coopératives et syndicats: 
quelles approches communes?”, met 
de bedoeling permanent in dialoog te 
kunnen blijven met de vakbonden.  

Tijdens de coronacrisis haalde Smart 
tweemaal de pers door de incoherentie 
van bepaalde maatregelen aan de 
kaak te stellen. Over de hervorming 
van het kunstenaarsstatuut ten slotte, 

drong Smart aan op twee zaken: eerst 
en vooral moet de financiering van de 
sociale zekerheid in verhouding blijven 
met de uitdagingen. En tegelijk moet er 
ook meer rekening gehouden worden 
met werknemers buiten de artistieke 
of culturele sector die in gelijkaardige 
omstandigheden werken als kunstenaars 
en podiumtechnici. 
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—Publicaties, onderzoeken & communicatie  
Studie in samenwerking 
met Cesep en UCL
Sinds 2017 voerde een team 
onderzoekers een studie over het 
Smart-project, gecoördineerd door 
Julien Charles (Cesep, Centre Socialiste 
d'Éducation Permanente) en Isabelle 
Ferreras (UCLouvain). De tweede fase 
(2019-2021) is afgerond. Tijdens die 
periode werkten de onderzoekers 
en Smart samen aan verschillende 
projecten: staving van de evaluatie van 
de sociale impact van Smart, interne 
conclusies op basis van het verslag 
van 2018 (school voor de coöperatie, 
organisatie van het werk van de 
adviesverleners, de sociale dialoog in 
de coöperatie). In een ander project 
werd geprobeerd om Smart schematisch 
voor te stellen, om de gedeelde 
onderneming te kunnen vergelijken met 
andere ondernemingen die gelijkaardige 
diensten aanbieden. Het laatste project 
was Les 24H du travail édition #2. Dat 
evenement moest Smart verankeren 
in een netwerk van actoren dat haar 
doeleinden deelt. Alle projecten namen 
bijna 3 jaar in beslag tussen 2019 en 
2021. Ze gaven aanleiding tot tal van 
interne werknota’s en discussies die 
bijdragen tot de veranderingsprojecten 
waar de onderneming dagelijks mee 
bezig is. 

SWIRL 
“Slashers” zijn werkers die verschillende 
jobs combineren. Ook al zijn ze nog 
in de minderheid, toch zijn ze steeds 
talrijker. Het project Swirl (Slash Workers 
and the Industrial Relations in Europe) 
voerde een internationale studie naar 
de omvang van het fenomeen en de 
aanpassingen die moeten gebeuren 
zodat iedereen kan rekenen op een 
optimale sociale zekerheid. Het 
onderzoek werd meegefinancierd door 
de Europese Unie. Tijdens de door Smart 
georganiseerde eindconferentie in 
mei werden de resultaten voorgesteld, 
die beschikbaar zijn op de site van het 
project (www.swirlproject.eu). De lessen 
die Smart eruit trok, werden gebundeld 
in een analyse (vertaald als): “Werkers 
met verschillende beroepsactiviteiten: 
wanneer overheden weigeren om de 
kaders ter discussie te stellen”. 

Levenslang leren  
Via de Professionele Vereniging van 
Creatieve Beroepen, een entiteit van 
Smart werden er zestien Franstalige 
analyses en studies gepubliceerd 
(waarvan een vierde naar het Nederlands 
vertaald werd). Naast die publicaties 
werden er in samenwerking met 
SAW-B zeven conferenties/debatten 
georganiseerd, onder meer over de 
volgende onderwerpen: zich wapenen 

tegen het neoliberalisme en populisme, 
transitie naar een nieuwe maatschappij of 
de Uber-wet in Europa. 

“Sacré Travail !”
De podcast “Sacré Travail !” wilde de 
diversiteit van de leden uit de Smart-
gemeenschap in de schijnwerpers 
zetten. Maar dat niet alleen. Het was 
ook de bedoeling om banden te creëren 
en bepaalde vormen van isolement 
te doorbreken door de aandacht te 
vestigen op de arbeidsomstandigheden, 
vragen, successen en twijfels waarmee 
de werkers van Smart dagelijks te 
maken krijgen. Er werd gekozen 
voor een podcast omwille van het 
productiegemak, de toegankelijkheid 
ervan en de mogelijkheden qua 
tijdsduur. Axelle Minne, Christian 
Yde, Déborah Gigliotti, Lisette Lombé, 
Christophe Robillard en Thibault Guérin 
deelden met ons hun visie over werk, 
op basis van hun eigen ervaringen. 
Te beluisteren op https://play.acast.
com/s/sacretravail  

Communicatie 
Blog Kronik  

39.739
 lezers en lezeressen 

123 
artikels (alle talen samen) 

6 
podcasts 

2.245 
keer beluisterd 
(overal, behalve op Facebook)  

Maandelijkse newsletter, gemiddeld 

14.000 
lezers en lezeressen 
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https://www.swirlproject.eu/
https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/werkers-met-verschillende-beroepsactiviteiten/
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https://play.acast.com/s/sacretravail 
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en haar 
internationale 
partners
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SMART EN HAAR INTERNATIONALE PARTNERS

 DUITSLAND  
SmartDe

OOSTENRIJK 
SmartAt

FRANKRIJK  
SmartFr

SPANJE  
SmartIb

ITALIË 
SmartIt

NEDERLAND 
SmartNl

ZWEDEN
SmartSe

Rechtsvorm 
(Alle zonder 
winstoogmerk) 

Coöperatie Coöperatie Coöperatie Coopérativa de Impulso 
Impresarial 

Cooperativa Impresa 
Sociale Stichting 

Besloten vennootschap 
– statutair zonder 

winstoogmerk 

Oprichtingsjaar 2015 2014 2009 2013 2014 2013 2012

STRUCTUUR

Aantal kantoren 2 1 15 3 2 1 1

Vaste medewerkers (onder 
wie adviesverleners) 11 (6) 8 (2) 67 (42) 7 (6) 7 (4) 2 (1) 9 (3)

Aantal gebruikers van de 
diensten tijdens het jaar 180 300 980+167 ondernemingen

("Contractbeheer") 801 1.340 12 281

Omzet in K€ 3.518 1.600 9.226 2.568 4.300 52 1.919

DIENSTEN 

VOLLEDIG ADMINISTRATIEF, BOEKHOUDKUNDIG EN FINANCIEEL BEHEER VAN ACTIVITEIT EN PROJECTEN 

Voor fysieke personen ' ' ' ' ' ' '

Voor rechtspersonen ' ' ' ' '

Garantiefonds bij 
wanbetaling ' ' ' ' ' ' '

Betalingstermijn 7 dagen na de prestatie 10e van de maand na de 
prestatie 7 dagen na de prestatie 10e van de maand na de 

prestatie 
10e van de maand na de 

prestatie Einde van de maand 7 dagen na de prestatie 

Juridische bijstand ' ' ' ' ' ' '

Coöperatieve bijdrage (op 
factuurbedrag excl. btw) 7% 10% 8,5% 7,5% 6,5% 6,5% 6,5 - 10%

59
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—Smart in Europa 
Het Smart-project werd in België opgestart en deint sinds een tiental jaar ook uit in Europa. Zo heeft 
Smart vandaag een partnernetwerk in acht landen: België uiteraard, maar ook Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zweden. Als grondlegger van het project steunt Smart België hun 
ontwikkeling en doelstelling van economische zekerheid, door voor duizenden werkers in heel Europa een 
oplossing te bieden voor de nood aan sociale zekerheid.

Elke partner beslist zelf over zijn strategie en 
doelstellingen, maar bepaalde uitdagingen en 
waarden zijn dezelfde over de grenzen heen. Zo 
nemen de vennoten overal deel aan het bestuur van 
de ondernemingen en worden de taken in verband 
met het beheer van de activiteiten van de leden 
geautomatiseerd. Zoals op de volgende pagina’s 
te lezen valt, werden er op dat vlak grote projecten 
ondernomen in 2021. 

Bovendien werken verschillende partners ook samen 
aan een aantal projecten: de Duitse en Oostenrijkse 
teams ontwikkelen een gezamenlijk onlineplatform, 
SmartAt (Oostenrijk) helpt haar Italiaanse en 
Nederlandse collega’s bij de invoering van beveiligde 
databanken, en SmartDe en SmartIt (Duitsland en 
Italië) proberen dan weer de mobiliteit van hun vaste 
medewerkers en de leden tussen hun kantoren te 
bevorderen. 

SMART EN HAAR INTERNATIONALE PARTNERS

In november kwamen alle Europese partners samen voor een seminarie in Brussel, om te praten over de realiteit van de leden, de 
moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden en manieren te zoeken om de werkmethodes te doen evolueren
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—Een nieuw hoofdstuk voor Smart in Frankrijk 
De twee voorbije jaren waren bijzonder turbulent voor onze partner in Frankrijk, die de strategische 
prioriteiten volledig moest omgooien. Welke gebeurtenissen deden de Franse coöperatie op haar 
grondvesten daveren en hoe staat ze er vandaag voor? 

1 La Nouvelle Aventure is een coöperatie met een licentie voor de productie van voorstellingen, waar leden met een artistieke activiteit terechtkunnen. Ze maakt deel uit van de coöperatieve groep Smart in Frankrijk.

Onder impuls van verschillende partners 
zag SmartFr tien jaar geleden het 
levenslicht met de steun van Smart 
België. Dankzij onder meer de financiële 
steun van België (goed voor ongeveer 
14,2 miljoen euro sinds de oprichting 
van SmartFr) kon het project zich 
ontwikkelen tot een gemeenschap van 
8.500 vennoten. 

De coöperaties werden bestuurd door 
aparte autonome juridische entiteiten, 
maar deelden een strategische visie 
en wisselden van 2017 tot 2021 
operationele middelen uit in dienst van 
een gezamenlijk project.  

Alleen was de economische en wettelijke 
context aan de andere kant van de grens 
helaas niet altijd even gunstig. Zo werd 
de economische situatie van SmartFr 
sinds 2020 ernstig verzwakt. Door een 
combinatie van de gezondheidscrisis en 

een beslissing van Pôle Emploi (n.v.d.r. 
Franse tegenhanger van de RVA), 
waardoor La Nouvelle Aventure1 geen 
voorstellingen meer mocht produceren, 
verloor het project SmartFr in één klap 
45 % van zijn omzet. De beslissing werd 
aangevochten voor de rechtbank, maar 
er wordt op korte termijn geen beslissing 
verwacht. 

Ondersteuning van het 
voortzettingsplan  
Om die complexe situatie het hoofd te 
bieden, stelden de Raad van bestuur van 
SmartFr en het Franse directieteam in de 
loop van 2021 een voortzettingsplan van 
de activiteiten voor dat de steun kreeg 
van de Belgische onderneming. Die 
steun omvat financiële investeringen en 
werd in oktober 2021 door de Belgische 
Raden van bestuur (SmartCoop en de 

Stichting SmartBe) goedgekeurd. Zo 
toonde Smart België vertrouwen in het 
project, het Franse directieteam en de 
operationele keuzes die ze maakten. Eind 
2021 stemde de algemene vergadering 
van vennoten in Frankrijk voor het 
voortzettingsplan. 

Sindsdien hebben de teams in Frankrijk 
onafgebroken doorgewerkt om de 
voorgestelde maatregelen toe te passen. 
Zoals in het voortzettingsplan werd 
voorzien, hadden ze geen andere keuze 
dan de onkosten te beperken, wat tot 
moeilijke beslissingen leidde. Er werden 
onderhandelingen gestart over een plan 
om de werkgelegenheid te vrijwaren, 
dat op 7 april 2022 werd ondertekend. 
Anderzijds moeten sommige kantoren 
op het Franse grondgebied de deuren 
sluiten. 

De situatie in Frankrijk weerspiegelt 
in geen geval de situatie van Smart 
in België. De Franse situatie is heel 
specifiek en werd nog complexer 
gemaakt omwille van wettelijke 
hindernissen die eigen zijn aan het land. 

SmartFr blijft momenteel haar 
activiteiten uitoefenen. Er werden tal van 
participatieve projecten gelanceerd om 
het project samen opnieuw uit te vinden 
en het avontuur te kunnen voortzetten. 

Zowel in België als in Frankrijk en 
daarbuiten is er een Europese toekomst 
voor de gedeelde onderneming, daar 
blijft Smart rotsvast in geloven. Ze bouwt 
dan ook voort op haar geschiedenis en 
zal haar blijven verdedigen. 
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Digitalisering van de 
diensten  
Een van de uitdagingen voor SmartDe 
bestaat erin de leden toe te laten hun 
activiteit te beheren via de onlinetools 
en bepaalde taken te digitaliseren. 
Om die dienst te ontwikkelen, ontving 
de coöperatie overheidsfinanciering, 
waardoor het mogelijk is: 

 — de diensten en administratie van de 
activiteiten van de leden (offertes, 
facturatie …) te vereenvoudigen en 
rationaliseren; 
 — de community versterken (via een 
gezamenlijk platform);   
 — te beschikken over een interface voor 
het beheer van het bestuur (beheer 
vennootschapsregister, algemene 
vergadering, onlinestemming enz.).  

Alle aspecten van het project werden 
ontwikkeld in nauwe samenwerking 
tussen de leden en het Duitse team.  

Nog wat betreft de digitalisering van haar 
diensten heeft SmartDe tijdbesparende 
oplossingen gevonden. Zo gebruiken 
ze het softwareprogramma Ninox 
voor een eenvoudiger beheer van de 
arbeidsovereenkomsten. In Duitsland 
(zoals elders) wordt de loonadministratie 
immers rechtstreeks door de 
adviesverleners verzekerd.  

Ten slotte organiseerden ze de wekelijkse 
infosessies enkel online om meer 
potentiële leden van buiten Berlijn aan 
te trekken. Een succes zo bleek, want in 
2021 kwam 30 % van de nieuwe leden uit 
andere steden en gemeenten. 

Coöperatieve bijdrage
Op 16 september 2021 stemde de 
algemene vergadering voor een 
verhoging van de coöperatieve bijdrage 
(van 7 % naar 9 % op het factuurbedrag 
excl. btw) vanaf januari 2022. De 
verhoging moet het voortbestaan van 
de onderneming garanderen. Er werden 
verschillende online-evenementen 
georganiseerd om de leden te 
helpen bij een beter begrip van het 
voorstel. De voor- en nadelen van de 
verschillende opties en de noodzaak 
van de verandering werden opgesomd 
en uitgelegd. Er kwamen geanimeerde, 
maar productieve discussies aan te 
pas over de verschillende aspecten 
van de rendabiliteit van Smart. 
Naast de verhoging van de bijdrage 
spraken de leden ook over andere 
financieringsmogelijkheden en de 
ontwikkeling van het marketingplan. 
Een van de ideeën was om korte 
introductievideo’s over de werking van 
Smart te maken, een project dat in 2022 
werd uitgevoerd. 

Prijs voor sociaal 
ondernemerschap  
In mei 2021 ontving Smart de tweede 
prijs van het Global Goals Impact Fund, 
een award die sinds 2016 aan sociale 
start-ups wordt uitgereikt. Smart 
werd uit een nationale selectie van 
meer dan 200 sociale ondernemingen 
gekozen om aan de finale deel te 
nemen. Zes initiatieven die zich 
inzetten voor thema’s als “betere 
arbeidsomstandigheden” en “minder 
ongelijkheid”, kwalificeerden zich voor 
de prijs en voerden vervolgens een 
publieke pitch uit. De prijs ter waarde 
van 10.000 euro droeg bij tot het project 
voor de digitalisering van de diensten 
en verbeterde zo de werkervaring met 
Smart.
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Ontwerp van design voor de budgetsimulator 
op het nieuwe onlineplatform van de leden  
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Inzet van de vennoten 
voor het coöperatieve 
project  
“Een van de grootste uitdagingen is 
natuurlijk de participatie van alle leden 
in de coöperatie. Als dat niet gebeurt, 
heeft het project geen zin meer”, aldus 
de Raad van bestuur van SmartIb. 
Daarom werden er in 2021 verschillende 
initiatieven opgestart om de participatie 
te bevorderen. De leden konden op 
speeddate gaan om hun projecten 
voor te stellen en bepaalde vennoten 
gaven opleidingsworkshops over 
diverse onderwerpen, zoals intellectuele 
eigendom, risicopreventie op het werk, 
crowdfunding enz. 

De verschillende initiatieven zorgden 
voor een sterkere gemeenschap, de 
leden leerden elkaar beter kennen en 
bleven zich samen bijscholen. 
“In 2022 blijven we inzetten op 
vernieuwing en nieuwe vormen van 
participatie bedenken voor iedereen 
binnen SmartIb”, vervolgt de RvB. 

Naar een financieel 
evenwicht 
De participatie van iedereen is de 
basis waarop SmartIb haar project wil 
bouwen om een financieel evenwicht 
te bereiken. In 2021 werden de 
Spaanse financiële doelstellingen – hoe 
voorzichtig ook – bereikt en zelfs licht 
overschreden: “Toch blijft de crisis in 
Spanje voortduren en verloopt de relance 
trager dan we hadden verwacht”, 
verklaart Hélène Vietti, lid van de 
Raad van bestuur. Bovendien stellen 
we vast dat de creatieve sector zijn 
activiteitenniveau van 2019 nog niet 
bereikt heeft. SmartIb blijft de sector 
als cruciaal beschouwen. Ze probeert 
de leden dan ook te begeleiden bij 
de hervatting van hun activiteiten om 
de arbeidsomstandigheden van vóór 
de gezondheidscrisis te benaderen 
of zelfs beter te doen. “Het is niet 
alleen belangrijk dat onze leden werk 
hebben, maar dat het ook erkend 
en correct vergoed wordt. Alleen zo 
kunnen we allemaal samen zorgen 
voor het financieel evenwicht van de 
onderneming, maar belangrijker nog, dat 
iedereen waardig kan werken”, besluit 
Hélène Vietti. 

Naar een betere 
inzetbaarheid 
Bij SmartIb is de begeleiding van 
de leden niet alleen gericht op de 
administratieve taken. Ze gaat veel 
verder dan dat. Door de projecten van 
iedereen te kennen, ze af te stemmen 
op de markt, voorstellen met andere 
leden te delen, zorgen we ervoor dat 
de inzetbaarheid van onze leden op de 
arbeidsmarkt groeit. Elke dag zetten 
we in op meer erkenning van hun werk, 
werken we aan een tabel van prijzen voor 
de projecten, delen we ervaringen ... en 
dat zullen we blijven doen in 2022. 
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Opleiding van de leden in het kantoor van 
Madrid
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Hervatting na corona 
en diversificatie
“Als we terugkijken op 2021 
kunnen we niet rond de impact 
van de pandemie. In 2019 
waren de podiumkunsten en 
evenementen goed voor 75 % 
van onze jaarlijkse omzet”, aldus 
Donato Nubile, CEO van SmartIt.  
In 2021 werden alle concert- en 
theaterzalen tussen januari en 
juni getroffen door de lockdown. 
Ondanks die omstandigheden 

ligt zowel het aantal activiteiten 
en actieve leden als de omzet 
van de coöperatie hoger dan het 
niveau van vóór de pandemie. 
Dat resultaat werd mogelijk 
gemaakt door de diversificatie 
van de leden in verschillende 
sectoren van de podiumkunsten, 
maar ook doordat de coöperatie 
steeds bekender wordt. 

Nieuwe beheertool 
In juni werd een nieuwe 
beheertool ingevoerd terwijl 
SmartIt geconfronteerd werd 
met een ongeziene piek in de 
activiteiten. Dankzij de nieuwe 
tool steeg het aantal beheerde 
activiteiten per adviesverlener, 
werd het administratief 
werk vereenvoudigd en 
de terugvordering van 
verschuldigde bedragen 
verbeterd.—
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—Nederland 
In Nederland ging Smart in 2021 
voor een betere transparantie en 
opvolging. “We zetten de eerste 
stappen om een professionele 
database aan te leggen”, aldus 
Thomas Blondeel, die instaat 
voor de ontwikkeling van Smart 
in het land. Op basis van de 
ervaringen met het ontwikkelen 

van tools en databases bij 
andere Smart-partners in Europa 
(bv. Oostenrijk, België) werd 
voor de komende jaren een 
strategie uitgewerkt. 

Ook in 2021 onderhield Smart 
Nederland een nauw persoonlijk 
contact met de leden van 

haar gemeenschap, zij het wel 
nog steeds hoofdzakelijk via 
onlinetools. “Met een beperkte 
personeelsbezetting houden we 
toch zoveel mogelijk de vinger 
aan de pols en ontwerpen 
we onze diensten samen met 
de gebruikers” voegt Thomas 
Blondeel nog toe. 

Smart in Progress, workshop met de leden  
© Foto : Gionata Galloni
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Digitalisering van de 
diensten
In 2021 lanceerde SmartAt een 
digitaliseringsproject, dat door de 
Oostenrijkse Kamer van Arbeid 
gefinancierd wordt en grotendeels 
steunt op participatie. Dankzij een 
nauwe samenwerking tussen het 
team van SmartAt en de leden van de 
coöperatie wordt er tegen midden 2023 
immers een internetportaal gecreëerd. 
Het zal een gezamenlijk platform 
bevatten waardoor de leden zich 
makkelijker voor de coöperatie kunnen 
inzetten: bijeenroeping algemene 
vergaderingen, onlinestemming, 
documenten in verband met het 
lidmaatschap, verslagen van de RvB enz. 

Coöperatieve bijdrage  
Dankzij een samenwerkingsproces 
was het mogelijk om alle stakeholders 
te overtuigen van de noodzaak om de 
coöperatieve bijdrage te verhogen. Ook 
hier gingen de teams, leden, Raad van 
bestuur en partners samen aan tafel 
zitten om het voorstel te bespreken. 
Het resultaat: tijdens de algemene 
vergadering stemde een meerderheid 
van de vennoten voor de verhoging 
van de coöperatieve bijdrage, van 
7,5 % naar 10 % (op het factuurbedrag 
excl. btw).  Ze is al sinds juli 2021 van 
toepassing.  

Het directieteam werd begin 2021 
gedeeltelijk vernieuwd en werkte 

aan het beheer en de communicatie 
van de coöperatie. Er werden ook tal 
van procedures en werkmethodes 
herbekeken, meer bepaald door de 
invoering van een modulair contract 
voor de leden. Ten slotte werd ook de 
boekhouding van de activiteiten van 
de leden gedigitaliseerd. Al dat werk 
leidde tot meer efficiëntie en zal nog 
versterkt worden door de toepassing 
van het digitaliseringsproject. 
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Werkvergadering met de toekomstige 
gebruikers van het internetportaal 
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Actieve participatie  
De Smart Freelance Association SE1 
(SFA) die in 2019 werd opgericht, 
blijft groeien, de activiteiten van haar 
leden ontwikkelen en hen betrekken 
bij het beheer van SmartSe. Zo 
hebben de leden workshops geleid en 
namen ze mee beslissingen tijdens de 
vergaderingen van de Raad van bestuur. 
Om nieuwe leden aan te trekken, 
voerden ze bovendien hun eigen ideeën 
uit, zoals de workshop 'Curious of …', 
waar ze een overzicht gaven van de 
diensten die Smart in het land aanbiedt. 
Anderen toonden ook belangstelling 
voor de evenementenreeks ‘Humans 
of Smart’. “Ze namen deel aan 
interviews die vervolgens op de sociale 
media gepost werden. Een van de 
doelstellingen was om binnen de 
coöperatie meer engagement in de hand 
te werken” aldus Iwona Preis, CEO van 
SmartSe. 

1 De rechtsvorm van SmartSe is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk. Om de gebruikers bij het bestuur te betrekken, werd een vereniging (SFA) opgericht die lid werd van de vennootschap

Economische stabiliteit 
en duurzaamheid  
In Zweden worden meer dan 100 
projecten van leden door de overheid 
gesubsidieerd en van a tot z door 
Smart beheerd en begeleid. Door hun 
activiteit op een efficiënte manier te 
beheren – inclusief sociale aangiftes, 
ook tijdens de gezondheidscrisis – is 
er economische zekerheid voor de 
leden. Dankzij de tools en het advies 
hebben ze bovendien meer persoonlijke 
zekerheid. In 2021 startte SmartSe 
ook met de ontwikkeling van een 
onlineplatform om het administratief 
beheer van de activiteiten en projecten, 
de sociale aangiften en de facturatie 

te vereenvoudigen. “Dat zal ons ook 
helpen om de participatie en het 
engagement van onze leden te verhogen 
en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
te vergroten. Economische duurzaamheid 
en economische groei gaan immers hand 
in hand. Ons werk, zoals de ontwikkeling 
van digitale tools, ondersteunt de 
economische groei op de lange termijn 
en heeft een positieve impact op de 
ontwikkeling van de gemeenschap”, 
besluit Iwona Preis. 

Naar een betere 
inzetbaarheid  
SmartSe is erin geslaagd de 
inzetbaarheid van haar leden op 
de arbeidsmarkt te vergroten 
door verschillende aanvragen tot 
overheidsfinanciering van hun projecten 
in te dienen. Zo konden meer dan 150 
leden hun projecten voortzetten en 
dus blijven werken, zelfs tijdens de 
pandemie. 
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Dansproject en performance door Ellinor Ljungkvist, lid van SmartSe  
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—De resultatenrekening 
OPBRENGSTEN
Resultatenrekening van Smart (in €) 2020 % 2021 % Evolutie %
Omzet van de vennoten 129.658.992 92,0% 164.316.020 93,2% 34.657.027 27%

Budget Activiteiten 74.632.775 95.520.180 20.887.405 28%
Budget Contracten 46.432.139 56.161.485 9.943.091 22%
Afhouding 6,5% 8.298.745 10.579.143 2.280.397 27%
Andere omzet vennoten 295.333 2.055.213 1.546.135 304%

Verkoop en dienstverlening 11.076.314 7,9% 11.835.495 6,7% 743.460 6,7%
Interne verkoop en dienstverlening 1.426.169 -694.174 -2.147.582 -148%
Opbrengsten uit huurgelden 139.825 89.837 -38.471 -30%
Opbrengsten uit gedeelde middelen 9.510.320 12.439.832 2.929.512 31%

Subsidies 216.151 0,2% 178.983 0,1% -37.168 -17%
Subsidies 216.151 0,2% 178.983 0,1% -37.168 -17%

Totaal opbrengsten 140.951.457 100,0% 176.330.497 100,0% 35.363.319 25,1%
KOSTEN
Kosten in verband met de activiteit van de vennoten -121.563.198 86,2% -152.675.282 86,6% -31.112.085 -25,6%

Lonen en bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -94.052.625 -118.548.069 -24.495.444 -26%
Onkosten i.v.m. de activiteiten van de vennoten -18.974.485 -22.443.689 -3.469.204 -18%
Concessies van auteursrechten -4.402.131 -5.704.702 -1.302.570 -30%
Opbrengst verworven uit de activiteiten -3.421.485 -5.036.412 -1.614.927 -47%
Aankoop goederen 0 0 0 0%
Andere kosten uit verkoop -712.471 -942.411 -229.939 -32%

Totaal kosten i.v.m. de activiteit van de vennoten -121.563.198 86,2% -152.675.282 86,6% -31.112.085 -25,6%
Brutomarge 19.403.980 13,8% 23.655.215 13,4% 4.251.234 21,9%
Gedeelde kosten door de gedeelde onderneming -20.518.436 14,6% -17.785.727 10,1% 2.732.710 13%

Diverse diensten en goederen -5.737.228 -5.256.025 481.203 8%
Lonen en bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -11.898.267 -11.867.751 30.516 0%
Andere exploitatiekosten -2.882.941 -661.951 2.220.990 77%

Totaal gedeelde kosten door de gedeelde onderneming -20.518.436 14,6% -17.785.889 10,1% 2.732.548 13%
EBITDA - bruto bedrijfsresultaat -1.114.456 -0,8% 5.869.326 3,3% 6.983.782 627%
Andere bedrijfsopbrengsten 304.108 39.431 -264.676 -87%
Uitzonderlijke opbrengsten 106.162 3.429.737 3.323.575 3131%
Totaal Bedrijfsopbrengsten 410.270 -0,3% 3.469.169 -2,0% 3.058.899 746%
Uitzonderlijke kosten -177.095 -447.544 -270.450 -153%

Tussenkomsten faillissementen -151.645 -447.544 -295.899 -195%
Uitzonderlijke kosten -25.449 0 25.449 100%

Afschrijvingen, waardevermindering en voorzieningen -3.430.319 -8.025.258 -4.594.939 -134%
Afschrijvingen -2.622.113 -2.154.136 467.977 18%
Waardevermindering -2.355.026 -5.862.534 -3.507.509 -149%
Voorzieningen 1.546.819 -8.588 -1.555.407 -101%

Totaal andere exploitatiekosten -3.607.414 2,6% -8.472.803 4,8% -4.865.389 -135%
EBIT - bedrijfsresultaat -4.311.600 -3,1% 865.854 0,5% 5.177.454 120%
Financiële kosten -156.562 -268.560 -111.998 -72%
Financiële opbrengsten 200.284 86.867 -113.417 -57%
Bedrijfsresultaat voor belastingen -4.267.879 -3,0% 684.161 0,4% 4.952.039 116%
Belastingen & Reserves -1.112.636 -352.421 760.215 68%
Nettoresultaat -5.380.514 -3,8% 331.739 0,2% 5.712.254 106%
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—Belangrijkste punten uit de resultatenrekening van 2021

1 Verenigde Producties, Verenigde Opleidingen en het Interimpaleis

Omzet: de omzet van de 
Activiteiten van de leden is sterk 
gestegen, goed voor +27 % ten 
opzichte van het jaar 2020, dat 
zwaar te lijden had onder de 
gezondheidssituatie. 
De opbrengsten van de verschillende 
entiteiten1 waarin de Activiteiten van 
de leden zijn ondergebracht, bedragen 
176,3 miljoen euro in 2021. Ondanks de 
gezondheidssituatie en de beperkingen 
die tot juni 2021 van toepassing 
waren in de culturele, de artistieke en 
de evenementensector, werden de 
activiteiten goed hervat en keerden we 
naar het niveau van vóór 2020 terug. 
Daarbij stellen we vast dat de omzet 
van de leden die de tool “Activiteit” 
gebruiken sterker gegroeid is dan voor 
de tool “Contract” (+28 % ten opzichte 
van +21 %).   

Wat de uitgaven betreft, stegen de 
terugbetalingen van de onkosten 
minder snel dan de lonen en 
bezoldigingen (+18,3 % tegenover 
+26 %). De opbrengst verworven 
uit de activiteiten die overeenstemt 

met het nog niet verbruikte deel van 
de Activiteiten (5 miljoen euro) stijgt 
dan weer sneller dan de omzet en 
de vergoedingen, wat lijkt te wijzen 
op een zekere voorzichtigheid bij 
de leden. We mogen immers niet 
vergeten dat de coronasituatie tot 
het einde van het 1e trimester 2021 
nog onzeker was. Gekoppeld aan de 
hogere activiteitsgraad blijven ook de 
afschrijvingen van de investeringen van 
de Activiteiten stijgen (+230.000 euro 
ten opzichte van 2020). 

Vermindering van de kosten: ook 
in 2021 was er specifieke aandacht 
voor de onkosten van de structuur 
(-2,7 miljoen euro) om de uitgaven 
voor ‘Lonen en bezoldigingen’ en 
‘Diverse diensten en goederen’ 
onder controle te houden
In 2021 daalden de globale kosten van 
de structuur Smart met 2,7 miljoen euro 
ten opzichte van 2020. De uitgaven 
in verband met diverse diensten en 
goederen (erelonen, huurgelden, 
verplaatsingen, reizen en catering enz.) 
daalden met 159.000 euro. De lonen en 

bezoldigingen daalden met 1,1 miljoen 
euro, vooral door een gestegen 
activering van interne kosten voor de 
ontwikkeling van projecten met een 
duurzame toegevoegde waarde voor de 
entiteiten (+2,5 miljoen euro in 2021). 

Internationale ontwikkeling  
De situatie van Smart in Frankrijk 
had een negatieve impact op de 
Belgische entiteiten voor een bedrag 
van 4,3 miljoen euro: kwijtschelding 
van schuldvorderingen (3,9 miljoen 
euro) en bijkomende steun (400.000 
euro) voor het PSE (Plan de 
sauvegarde de l'emploi). Wat de 
andere Europese partners betreft, 
moeten we rekening houden met 
een bijkomende voorziening voor 
de waardevermindering van de 
internationale investeringen van Smart 
(Spanje en Italië) van 1,4 miljoen euro. 

Uitzonderlijke elementen  
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ) kende een korting toe van 
2,8 miljoen euro en herzag in 2021 
de RSZ-bijdragen van 2020 voor een 

bedrag van 1,1 miljoen euro. Dat had 
een gunstige impact op de opbrengsten 
uit de gedeelde middelen. 

EBIT - bedrijfsresultaat 
Rekening houdend met de uitzonderlijke 
elementen van 2020 en 2021 verkrijgen 
we een bedrijfsresultaat van om en bij 
de 3,3 miljoen euro. Dat is een sterke 
verbetering ten opzichte van 2020 
(+4,2 miljoen euro). 
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ACTIVA (in €) 2020 2021 Verschil 21/20
1. VASTE ACTIVA 30.648.161 29.550.549 -1.097.613

02. II. Immateriële activa 3.532.555 3.856.249 323.695
03. III. Materiële activa 8.275.761 8.003.499 -272.262

A. Gebouwen en terreinen 2.241.886 2.103.196 -138.690
B. Installaties, machines en uitrusting 1.254.546 1.335.493 80.947
C. Meubilair en rollend materieel 131.094 151.670 20.575
D. Vast actief in leasing of soortgelijk recht 1.502 1.127 -376
E. Overige materiële vaste activa 4.646.732 4.412.014 -234.718

04. IV. Financiële vaste activa 18.839.846 17.690.801 -1.149.045
A. Verbonden ondernemingen 15.413.480 16.504.309 1.090.829
B. Ondernemingen met participatielink 3.365.008 1.144.929 -2.220.078
C. Overige financiële vaste activa 61.358 41.562 -19.796

2. VLOTTENDE ACTIVA 49.603.760 48.200.089 -1.403.671
05. V. Vorderingen op meer dan één jaar 74.599 172.496 97.898
07. VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 22.213.842 28.180.234 5.966.392

A. Handelsvorderingen 18.231.425 23.732.506 5.501.081
B. Overige vorderingen 3.982.417 4.447.729 465.312

09. IX. Liquide middelen 27.255.270 19.321.036 -7.934.233
10. X. Regularisatierekeningen 60.049 526.322 466.273

ACTIVA 80.251.921 77.750.638 -2.501.283

PASSIVA  (in €) 2020 2021 Verschil 21/20
3. EIGEN VERMOGEN 13.508.773 14.391.467 882.694

01. (I) Kapitaal 1.990.922 2.541.805 550.883
04. IV. Reserves 9.760.853 9.760.853 0
05. V. Overgedragen winst 7.137.511 1.757.071 -5.380.440
05. V. Overgedragen winst van het boekjaar -5.380.513 331.739 5.712.252

5. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 135.704 476.192 340.488
4. SCHULDEN 66.607.445 62.882.979 -3.724.466

08. VIII Schulden op meer dan een jaar 3.853.296 3.107.739 -745.557
09. IX. Schulden op ten hoogste één jaar 37.845.837 29.827.155 -8.018.682

A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 7.135.383 745.254 -6.390.129
C. Handelsschulden 4.416.725 7.609.570 3.192.845
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 2.027 2.027 0
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten

22.108.651 16.842.551 -5.266.101

F. Overige schulden 4.183.051 4.627.754 444.703
10. X. Regularisatierekeningen 24.908.311 29.948.085 5.039.774
PASSIVA 80.251.921 77.750.638 -2.501.283

—De geconsolideerde balans 
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—Belangrijkste punten uit de balans van 2021  
Op de actiefzijde van de balans 
 
De beschikbare waarden bedragen 19,3 miljoen 
euro in 2021 (tegenover 27,2 miljoen euro in 2020)   

Die daling wordt verklaard door:   

 — de terugbetaling van bijna 6 miljoen euro van de 
betalingsplannen verkregen in het kader van de 
steunmaatregelen voor corona (btw/voorheffing/
RSZ) en een daling van de schuldenlast op korte en 
lange termijn (-7 miljoen euro)  
 — de bijdragen aan de Europese partners (-5,6 miljoen 
euro).   

Die effecten worden gecompenseerd door het 
bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, de verworven 
opbrengsten en de waardevermindering (+10,9 miljoen 
euro). De investeringen van het jaar (-1,5 miljoen 
euro) moeten daarvan afgetrokken worden. De 
intekeningsbedragen (+600.000 euro) worden erbij 
geteld. Het saldo geeft de behoefte aan werkkapitaal 
weer.  

De financiële vaste activa dalen met 
1,1 miljoen euro

Deze daling wordt verklaard door de combinatie van 
de overeengekomen bijdragen aan de partners van 
Smart in Europa voor een bedrag van 4,1 miljoen euro. 
Ze wordt wel ruimschoots gecompenseerd door de 

waardeverminderingen van de participaties in Frankrijk, 
Nederland, Spanje en Italië ten belope van 5,2 miljoen 
euro.  

De handelsvorderingen dalen met 
5,5 miljoen euro  

Er worden begin 2022 meer offertes zonder factuur 
verwacht in vergelijking met begin 2021, omwille van de 
aanzienlijke stijging van de omzet in december 2021 ten 
opzichte van december 2020 (vertraging door corona in 
die periode). Het niveau van de handelsvorderingen aan 
het einde van 2021 ligt vrijwel even hoog als het niveau 
van eind 2019.  

Op de passiefzijde van de balans  
 

 — Smart noteert een stijging van de eigen middelen 
met 900.000 euro (stijging van het aandelenkapitaal 
van de vennoten met 600.000 euro in combinatie 
met het jaarresultaat van 300.000 euro).  
 — De schulden dalen met 3,7 miljoen euro omwille 
van de terugbetaling van de betalingsplannen, die 
deels gecompenseerd werden door de stijging van 
de handelsschulden en de voorziening “verworven 
opbrengsten”. 

Belangrijke gebeurtenissen 
sinds de afsluiting van de 
rekeningen op 31.12.2021  

 — De militaire inval van Rusland in Oekraïne 
in februari 2022 heeft ook gevolgen voor 
de wereldeconomie. We hebben dan ook 
de nodige maatregelen genomen om er 
zeker van te zijn dat de door de Europese 
Unie opgelegde economische en financiële 
sancties tegen Rusland en Wit-Rusland 
conform zijn.   
 — Het conflict en de gevolgen ervan dateren 
van na de afsluiting van het boekjaar en 
kunnen de op 31 december 2021 afgesloten 
rekeningen niet in grote mate beïnvloeden. 
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— Verenigde Producties
Verenigde Producties richt zich tot de vennoten 
die per project werken, voor elk type activiteit, 
commercieel, ambachtelijk, artistiek of niet, 
met een gewone arbeidsovereenkomst.

— Interimpaleis
Via het Interimpaleis kunnen alle vennoten 
een dienst aanbieden in uiteenlopende 
activiteitensectoren, in het kader van een 
uitzendcontract. 

— Verenigde Opleidingen
Verenigde Opleidingen richt zich tot opleiders 
en leerkrachten die hun prestatie willen 
aanbieden met respect voor de geldende 
wetgeving in dit activiteitendomein. 

—De entiteiten in België 
Juridische entiteiten waar de gebruikers met hun activiteiten terechtkunnen  
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