
Let’s Coop !

SMart wordt één van de grootste werkerscoöperaties in Europa : kom op 28 juni kennismaken met de eerste 
vennoten. We verwachten meer dan 700 deelnemers op de lezingen, workshops en debatten van de Algemene 
Oprichtingsvergadering. 

De thema’s van de dag zijn : de nieuwe arbeidsmodellen, de beroepen 3.0., de opkomst van het coöperatieve model, de peer 
to peer, de deeleconomie,... 

Michel Bauwens, oprichter van de P2P Foundation en auteur van het boek « De wereld redden », Meyrem Almaci, partijvoorzitster 
en federaal parlementslid GROEN; Wouter Hillaert, Tine Hens en Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, bevoegd voor Economie en Tewerkstelling hebben hun komst al bevestigd. 

2015 stond in het teken van een participatief reflectieproces, dit jaar gaat SMart samen met haar leden- freelancers, de 
opdrachtgevers en onze partners, de uitdaging aan om het coöperatief model vorm te geven.
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Historiek
De oorspronkelijke missie van SMart (Société Mutuelle pour Artistes), opgericht in 1998, was om kunstenaars en creatieve 
feelancers een veilig kader te bieden door de toegang tot de sociale zekerheid mogelijk te maken. De twee oprichters beoogden 
tegelijk minder papierwerk en een zakelijke begeleiding. 18 jaar later kwamen daar tal van andere diensten bij en een uitbreiding 
naar 8 Europese landen. 

De arbeidsmarkt evolueert naar steeds meer flexwerkers en een groot aantal van die freelancers, uit verschillende sectoren, 
hebben een beroep gedaan op onze diensten. We tellen nu 72.000 leden. Deze werknemers maken deel uit van een collectieve 
onderneming doordat ze hun eigen project binnen een gemeenschappelijk frame uitbouwen. 

In de zomer van 2016 maakt SMart zich op om één van de grootste werkerscoöperaties van Europa te worden, het resultaat 
van een uitvoerige stakeholdersbevraging waar 1800 deelnemers op intekenden. 

Waarom worden we een coöperatieve structuur ?
De evolutie van de arbeidsmarkt, het einde van de contracten van onbepaalde duur en de digitale revolutie maken dat de 
volgende generaties geen rechtlijnige loopbanen meer zullen kennen. We merken het bij onze leden die onder verschillende 
statuten (loontrekkende, zelfstandige of interim) en multidisciplinair werken.

Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote groepen van de bevolking, vooral rond 
de eeuwwisseling van de 19de naar de 20e eeuw. Via de coöperatie konden producenten (vooral boeren) en consumenten zich 
verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar waren, vooral op het gebied van investeringen. 

Vandaag kan men alleen via dit model werknemer (met de toegang tot de sociale zekerheid van de loontrekkenden) en tegelijk 
vennoot zijn. 

SMart biedt in Europa haar diensten via deze bedrijfsvorm aan. Een coöperatieve vennootschap is ook een garantie op financiële 
autonomie en zo kan SMart, samen met haar stakeholders, haar koers zelf blijven bepalen.

SMart moet haar toekomstig bestuursmodel en economisch kader herdefiniëren en zal nieuwe diensten voor nieuwe en 
bestaande gebruikers ontwikkelen.

160 permanente medewerkers

72.000 leden

80.000 opdrachtgevers

een facturatie voor een bedrag van 118 
miljoen € in 2015

17.765 personen werden voor minstens 
1 dag in 2015 ingeschreven

SMart staat in voor tal van diensten: contracten, verzekeringen, leasing, 
microkrediet, co-working ruimtes, opleidingen, enz.

3



4

Let’s coop ! Het resultaat van een participatief reflectieproces
De 21ste eeuw luidt een derde industriële revolutie in, het tijdperk van de fossiele brandstoffen loopt onverbiddelijk op zijn einde. 
Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsprocessen. In België en Frankrijk roepen de hervormingen heel wat reacties op. We 
merken een diversificatie van arbeidsmodellen op die flexbiliteit en slagvaardigheid hoog in het vaandel dragen.

Het digitale tijdperk brengt naast meer flexwerkers ook het perspectief van de deeleconomie naar boven. De peer-to-peer 
verbindt mensen door kennis maar ook door middelen te delen. Het is in die context dat SMart vorig jaar haar stakeholders 
bevroeg. Deze werkgroepen formuleerden meer dan 30 aanbevelingen, op basis van dewelke het strategische plan “SMart 
2020” werd opgesteld. Dit plan zal voorgesteld worden op de Algemene Vergadering van 28 juni. 



Programma Let’s coop !
9h30-10h30

Het werk van morgen: naar een echte deeleconomie – Gesprek met Michel Bauwens, Meyrem Almaci en Wouter Hillaert (NL)

Debat met Michel Bauwens (P2P Foundation, auteur van het boek: De wereld redden), Meyrem Almaci (Partijvoorzitster en federaal 
parlementslid GROEN) en Wouter Hillaert (Hart boven Hard en Rekto:Verso): Het werk van morgen: naar een echte deeleconomie.(NL)

11h-12h30

Gesprek met Tine Hens samen met Bram Penninckx, Quartier Durable Wiels / Wiels duurzame wijk / Greenwiels, Lotte Stoops, Netwerk Bewust 
Verbuiken, Kadanja (NL)

LUNCH

14h-16h

Pitchcafé voor en met freelancers, opdrachtgevers en partners, ism Co-Create. (NL & EN)

17h30-19h

Algemene Vergadering SMart
Oprichting van de Europese coöperatie (FR & NL)

19h-22h

Drinks, music & cooperation!

Programma hier

Lijst van de sprekers (FR+NL)
Dimitri Coutiez - Didier Goetghebuer - Cyril Elophe - Chiara Faini - Benoit Lewyllie - Barbara Garbarczyk - Virginie Cordier - Wouter 
Hillaert - Anne-Laure Desgris - Agnès Grayet - Xavier Roberti - Tine Hens - Suzanne Capiau - Sergio Bologna - Sarah De Heusch - 
Sophie Ypersiel - Sergio Giorgi - Roger Burton - Pierre Vreven - Paulien Coustols - Noémie de Grenier - Pierre Burnotte - Michel 
Bauwens - Meyrem Almaci - Maxime Dechesne - Marie Reiter - Matteo Segers - Mathieu Lietaert - Maud Grégoir - Martin Willems - 
Magdalena Ziomek - Julien Charles - Jean-François Herz - Jorg Zimmermann - Joanne Clotuche - Frédérique Konstantatos - Frédéric 
Naedenoen - François Flamion - Elisabeth Bost - Carmelo Virone

Alle info is te vinden op : www.smart.coop

CONTACT
Frisia Donders - +32 496 500 638 - dof@smartbe.be 
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http://www.smart.coop/?page_id=232
http://www.smart.coop/?page_id=192

