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Algemene vergadering van de Smart coöperatie  

Begrotingsprioriteiten 

De bestaande gemeenschappelijke tools en diensten verbeteren 

De gemeenschappelijke tools en diensten van de coöperatie vormen een centraal 
element van ons project. Ze bieden al jarenlang elke dag opnieuw de mogelijkheid om 
praktische antwoorden aan te reiken op de behoeften van onze talrijke vennoten. De 
meest efficiënt mogelijke tools en diensten kunnen aanbieden die aangepast zijn aan 
de behoeften van elkeen, is belangrijk om de ontwikkeling van de activiteiten van onze 
vennoten te ondersteunen.   

De animatie en de ontwikkeling van het coöperatieve en participatieve leven 
versterken  

Smart In Progress wordt sinds 2015 ontwikkeld in België. Dit permanente en 
participatieve proces heeft al aan meer dan 4000 personen de mogelijkheid geboden 
om deel te nemen aan het coöperatieve leven en aan de evoluties van het project. 
Het proces voortzetten, het lanceren in andere regio’s, er steeds meer vennoten bij 
betrekken en tegelijkertijd participatievormen voorzien die aangepast zijn aan de 
capaciteiten van elkeen, is een van de prioriteiten van de coöperatie. 

Onze internationale ontwikkeling bevorderen   

Smart is vandaag actief in bijna 40 steden in 9 Europese landen. Dit komt meer 
bepaald tegemoet aan een steeds grotere vraag van onze vennoten voor wie 
landsgrenzen weinig belang hebben. De negen actieve Smart-eenheden in Europa 
zetten allemaal hun eigen ontwikkeling voort in hun eigen tempo. Door ons model van 
sociale transformatie uit te breiden tot andere regio’s en de regio’s waar we vandaag 
al aanwezig zijn te consolideren, zullen meer vennoten kunnen genieten van onze 
gemeenschappelijke diensten.  

Het aanbod van gedeelde werkruimten (gedeelde plekken, coworking enz.) 
voortzetten en intensiveren 

Een van de laatste diensten die ontwikkeld werden door onze coöperatie heeft 
betrekking op de ontwikkeling van gedeelde werkruimten. Dit komt tegemoet aan 
een steeds grotere vraag van onze vennoten. Onze gedeelde werkruimten zijn echte 
plaatsen voor sociale interactie die onze gebruikers de mogelijkheid bieden om 
hun projecten te ontwikkelen en te genieten van goedkopere ruimte dankzij het 
gemeenschappelijke aspect. Smart beheert vandaag, alleen of in partnerschap, een 
tiental gedeelde werkruimten. 


