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VANDAAG IS ER AL EEN HELE 
GENERATIE COÖPERATIEVE 
DEELPLATFORMS ACTIEF IN 
BRUSSEL
Ze ontwikkelen zich in verschillende 
sectoren zoals duurzame mobiliteit, 
het delen van voorwerpen, de 
toegang tot alledaagse diensten, 
gezonde voeding of lokale 
producten. De platforms steunen 
op het coöperatief model door 
verschillende partijen uit te 
nodigen om bij te dragen tot de 
financiering en het beheer van hun 
onderneming.    

WAAROM ZET SMART ZICH IN 
VOOR DIE BEWEGING?  
Al sinds de oprichting verlegt Smart 
grenzen en zet ze haar schouders onder 
alternatieven voor de afwijkingen of 
gebreken van de beroepswereld. 
Smart heeft heel wat expertise wat de 
arbeidsmarkt betreft, meer bepaald op 
het vlak van de deeleconomie.  

Ongeveer twee jaar geleden werkte 
Smart samen met platforms als 
Deliveroo en Take it Easy. Dankzij die 
samenwerking was het mogelijk om 
de afwijkingen van het economisch 
model van deelplatforms te analyseren 
en, gedurende een bepaalde tijd, te 
beperken. Ook de onzekere situatie van 
hun werknemers, die vandaag algemeen 
gekend is, werd aan de kaak gesteld. 

Die ervaring en een aantal 
gemeenschappelijke waarden van 

de beweging hebben Smart ertoe 
aangezet om een deel van haar 
middelen ter beschikking te stellen 
van de internationale beweging 
Platform Cooperativism. De coöperatie 
ondersteunt in België dan ook het 
consortium Platform Coop Brussels, 
samen met haar partners Saw-B en 
Febecoop en dankzij de steun van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Het consortium wil het ecosysteem 
van coöperatieve deelplatforms 
in Brussel consolideren en het de 
nodige middelen aanreiken.  

Sandrino Graceffa, uittredend 
gedelegeerd bestuurder en Yvon 
Jadoul, secretaris-generaal van Smart, 
zullen ook deel uitmaken van het 
internationaal panel dat de beweging 
van 7 tot 9 november 2019 in New York 
organiseert 

 Link

MEER WETEN?  
Neem contact met ons op : 
virginie.moyersoen@smart.coop 
+32 478 920 719 

Neem deel aan de slotconferentie 
van het consortium Platform 
Coop Brussels op 17 oktober 2019 
bij het Comité van de Regio’s, in 
aanwezigheid van de Brusselse 
staatssecretaris voor Economische 
Transitie Barbara Trachte 
(inschrijven is verplicht).

ENKELE COÖPERATIEVE DEELPLATFORMS  
 — Cobea Coop 
Creatie van websites  

 — Coopcycle 
Europese federatie van coöperaties van 
fietskoeriers 

 — Foodwe  
Voedselschenkingen en verkoop aan 
het goede doel 

 — Lowco – onder constructie 
Gezonde, lokale producten vinden 

 — Pwiic 
Platform voor de uitwisseling  
van diensten 

 — Urbike 
Platform van fietskoeriers 

 — Usitoo 
Platform voor de verhuur van 
voorwerpen 

 — Wishare 
Platform voor de verhuur van deelauto’s

Persbericht  
Platform Coop Brussels  
#tech #digitale economie #platform #sociale economie #coöperatie #start-up        #ondernemerschap #minister trachte #innovatie

« Geloof het of niet, maar de beweging van de 
coöperatieve deelplatforms is het economisch 
model van de toekomst! »
Ze zijn overal, ook al zien we er nog maar de eerste tekenen van. Niet lang na hun roofzuchtige voorgangers zullen de 
coöperatieve deelplatforms het internet veroveren door steeds meer werkers en gebruikers van hun diensten voor hun 
positief model te winnen.  

 Link naar het persdossier 2019
  Link naar de analyse: Les plateformes coopératives, une idée qui fait son chemin à Bruxelles  
(Coöperatieve deelplatforms, een alternatief dat ingang vindt in Brussel)
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