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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 
Missie – Visie – Waarden
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Edito
2020 is op z’n zachtst gezegd niet erg 
bevredigend te noemen en het is dan 
ook een moeilijke oefening om de balans 
op te maken. De gezondheidscrisis 
die wereldwijd toesloeg, haalde elke 
houvast onderuit en zorgde voor talloze 
moeilijkheden op economisch, sociaal en 
gezondheidsvlak. 

En ook al is er op het moment van 
schrijven licht aan het einde van de 
tunnel, toch weten we niet of we ooit 
zullen “terugkeren naar de wereld voor 
corona”. Alleen stelt zich de vraag: is 
die terugkeer wel wenselijk gezien de 
tekortkomingen van onze samenleving, 
waardoor de mechanismen op het vlak 
van solidariteit of voor het behoud van 
onze planeet onder druk kwamen te 
staan? Voor Smart in Frankrijk betekende 
het jaar 2020 bovendien een dubbele 
crisis, als gevolg van een ongegronde 
beslissing door de overheid die we voor 
de rechtbank aanvechten. De impact is 
enorm. 

Ondanks de terechte moeheid en 
twijfel waarmee velen onder ons na de 
laatste maanden te kampen hebben, is 

het ook mooi om te zien dat waarden 
als solidariteit en veerkracht een 
grote rol hebben gespeeld. Dankzij 
de goede wil van duizenden mensen 
kon ons coöperatief project immers 
op die waarden steunen om zijn eigen 
hulpmechanismen te ontplooien. 
Uiteraard was het niet mogelijk om 
een antwoord te bieden op alle 
moeilijkheden, maar alle inspanningen 
werden geleverd vanuit de wil om 
niemand in de steek te laten. 

Dit jaarverslag is een mooie verzameling 
van gemeenschappelijke acties: 
elementen over de Strategie 2025, 
de mobilisering van de coöperatie, 
kerncijfers en ijkpunten in verband 
met de activiteiten van de leden en 
van de structuur, het bestuur, Smart in 
Europa en uiteraard de geconsolideerde 
rekeningen… Het resultaat van een 
diverse ledengemeenschap die dagelijks 
op de begeleiding kan rekenen van een 
toegewijd team! 

Anne-Laure Desgris 
Maxime Dechesne 
Afgevaardigd bestuur van Smart 
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—In België  

€ 140.951.457 
omzet  

17.627  
loontrekkenden 

139.598  
arbeidsovereenkomsten   

3.381.317  
gepresteerde uren,  
goed voor 1.711 voltijdse equivalenten

Gevestigd in 

10 steden 

Een coöperatie met 

27.268  
vennoten 

—In Frankrijk 

€ 17.142.000  
omzet 

3.131  
loontrekkenden 

14.078  
arbeidsovereenkomsten 

273.685  
gepresteerd uren,  
goed voor 150 voltijdse equivalenten 

Gevestigd in

15 steden 

Een coöperatie met 

8.645  
vennoten

—Op Europees niveau 

€ 168.779.457  
omzet 

— Frankrijk en België, 
één team van vaste 
medewerkers

309 werknemers, 
goed voor 284 voltijdse equivalenten

Gevestigd in 

35 
steden 

in 

 8 
landen 

— Situatie op 31 december 2020  
* Kantoor op non-actief gezet

Kerncijfers
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1 2 5

1 pandemie, 2 crisissen, 5 jaar om te herstellen 

pandemie
crisissen

jaar om te 
herstellen



—Strategie 2025:  
hernieuwde ambitie voor het project van Smart

Smart 2025 is het Belgisch-Franse strategische kader van de coöperatie voor de komende vijf jaar, dat voortvloeide uit 
het participatief proces Smart in Progress. Het bouwt niet alleen voort op de vorige strategie, maar biedt ook ruimte 
voor nieuwe projecten. 

Van Smart 2020  
naar Strategie 2025
In 2014 heeft de wissel van het afgevaardigd bestuur 
aanleiding gegeven tot een periode van diepgaande 
verandering in de geschiedenis van Smart. De nieuwe 
fase werd vormgegeven door het strategisch plan 
‘Smart 2020’, de coöperatieve dimensie van Smart 
werd herzien en de democratie binnen de onderneming 
vernieuwd. In België was er financieel herstel, terwijl 
de ontwikkeling in Europa gestaag werd doorgezet. 
Belgische en Franse projecten smolten samen, functies 
en teams van de ondersteunende structuur werden 
gereorganiseerd, en er kwamen steeds sneller meer 
diverse beroepen en doelgroepen bij. 

Het jaar 2020 markeerde het symbolische einde van 
die periode en aan het hoofd van de groep Smart werd 
een nieuw afgevaardigd bestuur benoemd. Er werd 
een pagina omgedraaid voor een nieuw hoofdstuk van 
vijf jaar. Bovendien werd het duidelijk dat de actie van 
Smart een vernieuwd strategisch kader nodig had.

Een lichtpuntje aan  
een troebele horizon 
Net als de rest van de wereld verkeerden onze gedeelde 
onderneming en haar leden in grote onzekerheid door 
de coronacrisis. Werknemers dreigen te verarmen, de 
‘historische’ beroepen van Smart (podiumkunsten, 
evenementensector, cultuur...) beleven een 
diepgaande crisis en de socialezekerheidssystemen in 
de welvaartsstaten blijken bijzonder kwetsbaar. Met 
andere woorden, zowel ons beroeps- als ons privéleven 
is nog complexer en beangstigender geworden. Tijdens 
de gezondheidscrisis toonde Smart dat haar intenties, 
organisatie en principes wel standhouden. Vandaag 
helpt ze haar leden immers om er economisch gezien 
weer bovenop te komen en te dromen van nieuwe 
projecten. In de toekomst zal ze, meer dan ooit, de 
gesprekspartner bij uitstek zijn voor al diegenen die, 
naar aanleiding van hun ervaring tijdens de lockdown, 
zin hebben om zelf te kunnen kiezen wat voor werk 
ze doen, hoeveel ze werken en hoe, en met wie ze 
samenwerken. 

Het jaar 2025 is dichtbij, maar toch ver weg. Niemand 
kan met zekerheid zeggen hoe Smart op vijf jaar tijd 
zal evolueren. En toch is deze situatie niet ongunstig 
voor onze coöperatie. Sterker nog, ze biedt tal van 
mogelijkheden. In de komende vijf jaar zou het 
coöperatieve idee immers een centrale plaats kunnen 
innemen in het openbare debat, zouden miljoenen 
mensen hun standpunt ten opzichte van werk kunnen 
herzien, en zouden de fundamenten van de sociale 
bescherming heruitgevonden moeten worden. Als dat 
zo is, zal Smart klaarstaan om een krachtig, flexibel, 
oprecht en coherent signaal te geven, zowel voor onze 
ledengemeenschap als daarbuiten. Dat is het doel van 
dit strategisch plan. 
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Een participatieve uitwerking 
De grote lijnen van de Strategie 2025 van Smart zijn 
het resultaat van een collectieve, lange, veeleisende, 
organische en participatieve uitwerking. 

Een eerste bijdrage kwam van het participatief proces 
Smart in Progress, waarbij in België en Frankrijk tal 
van onderwerpen werden besproken. Alle leden van 
de groep Smart, en bij uitbreiding de partners van de 
coöperatie, konden samen met anderen een bijdrage 
leveren aan de gesprekken en zo hun steentje bijdragen 
aan de gemeenschappelijke democratie. 

De rijke verzameling informatie die voortvloeide uit dat 
collectieve denkwerk en overleg (150 aanbevelingen 
tussen 2016 en 2020), diende als basis voor de 
afgevaardigd bestuurders om een gemeenschappelijk 
strategisch plan 2020-2025 voor België en Frankrijk te 
schrijven. Hun werkdocument hebben de Raden van 
bestuur van de groep Smart (SmartCoop, de stichting 
SmartBe, SCIC SmartFr, SCOP GrandsEnsemble) in 
de loop van 2020 besproken, herwerkt en aangepast. 
Het definitieve plan werd goedgekeurd door de 
voornoemde instanties die de algemene vergaderingen 
van vennoten vertegenwoordigen. Vervolgens wordt 
het in juni 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan 
de algemene vergadering in België. Voor Frankrijk 
zijn er voor 2021 strategische prioriteiten op de korte 
termijn bepaald naar aanleiding van de situatie in het 
land. 

Die strategische visie bevat uiteraard niet de hele 
strategie van Smart voor Frankrijk en België. Ze wordt 
aangevuld met concrete economische elementen 
(middelen, budgetten...) en onderverdeeld in 
operationele acties met innovatieve pistes om onze 
ambities waar te maken. Dit document moet de 
grote actielijnen uittekenen waar de hele Smart-
gemeenschap de komende vijf jaar op zal kunnen 
steunen. 
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—Smart 2025 : 6 pijlers

DOELGROEPEN 
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”). 

—1
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.

—2
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. 

—3
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. 

—4
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. 

—5
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.

—6
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445  
personen ontvingen sociale steun  

(cijfers juni 2021)

€ 462.361  
is het totale bedrag van de toegekende  

steun (cijfers juni 2021)

3.660  
contracten geannuleerd omwille  

van corona in 2020 (België)

18.985 
dagen tijdelijke werkloosheid  

in 2020 (België) 
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K E R N C I J F E R S —

—Het Coronaplan: samen staan we sterk 
Eerst was er verrassing, verbijstering zelfs, en stond de wereld heel even stil. Maar dan gaf de mens blijk van een 
fantastisch aanpassingsvermogen. Hoewel tal van activiteiten bij Smart moesten worden stopgezet, konden of moesten 
andere voortgezet worden door onze productietool ten gunste van de gemeenschap te blijven onderhouden. 

Op 12 maart 2020 houdt de Franse president 
Emmanuel Macron een televisietoespraak om voor 
het eerst de maatregelen van de overheid tegen het 
coronavirus voor te stellen. Dezelfde dag start in 
België om 22u25 de eerste persconferentie van de 
Nationale Veiligheidsraad. Het wordt de eerste van 
een lange reeks. De eerste maatregelen en sluitingen 
gaan gepaard met ongeloof, ongerustheid en angst. 
In 2020 daalde de omzet van onze coöperatie met 
22 % ten opzichte van 2019. Het aantal werkdagen 
daalde met 45 %: 33 % in België en 57 % in Frankrijk*, 
waar de zwaarst getroffen sectoren het meest 
vertegenwoordigd zijn. 

De coronacrisis ging gepaard met een verlies van 
inkomsten, geannuleerde bestellingen, quarantaine 
en afzondering alom. Niet alleen de hele bevolking 
werd getroffen, maar ook de onaanvaardbare sociale 

en economische ongelijkheid werd extra in de verf 
gezet. 

Loontrekkende werknemers en zelfstandigen konden 
al snel een beroep doen op steunmaatregelen van de 
overheid, maar anderen – de zogenoemde atypische 
werkers of freelancers, onder hen ook tal van vennoten 
van de coöperatie (vooral uit de artistieke, de culturele 
en de evenementensector en contactberoepen) – 
voelden zich aan hun lot overgelaten. 

Het Coronaplan 
In overeenstemming met haar engagement en 
haar coöperatieve waarden zette Smart al snel 
de coöperatieve solidariteitsmechanismen in 
werking. Sinds eind maart werd een ambitieus 
ondersteuningsplan uitgewerkt: het Coronaplan. 

 Het plan bestond uit verschillende maatregelen, 
waaronder: 

 — Economische steunmaatregelen (toegang tot 
tijdelijke werkloosheid, betaling van geannuleerde 
prestaties, vraag om bijdrage van klanten door 
geannuleerde prestaties toch te betalen als teken 
van solidariteit, oprichting van een fonds voor 
noodbijstand...) 

 — Coöperatieve steunmaatregelen (informatief 
uitwisselingsplatform, begeleiding...) 

 — Herstelmaatregelen (individuele begeleiding, 
renteloze kredietverlening uitgaande van de 
gedeelde onderneming, gratis onlineopleidingen …) 



* met uitzondering van GrandsEnsemble
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Tezelfdertijd werden de kosten beperkt door voor een 
deel van de vaste medewerkers een beroep te doen op 
tijdelijke werkloosheid of overheidssteun. Zo werden 
verschillende afbetalingsdata verschoven en werden 
er betalingsplannen opgemaakt, om toch de nodige 
liquide middelen te vrijwaren voor de goede werking 
van de structuur, ondanks de globale daling van de 
activiteit. 

Ten slotte laat Smart regelmatig van zich horen bij 
de politieke overheden om ervoor te zorgen dat 
ook haar vennoten aanspraak kunnen maken op 
steunmaatregelen van de overheid.

Herstel 
Noodsituaties vereisen snelle en zichtbare actie. Al 
vanaf de eerste golf stond het herstel na de crisis 
als belangrijke uitdaging op de agenda. Binnen het 
Coronaplan behield Smart een groot deel van haar 
middelen om acties te kunnen ondernemen voor de 
ondersteuning van haar vennoten bij de duurzame 
hervatting van hun activiteiten. 

Sinds maart 2020 hebben tal van vennoten zichzelf 
heruitgevonden en pasten ze hun manier van 
werken aan om hun professioneel project te kunnen 
voortzetten. Zoals zo vaak komen de oplossingen van 
op het terrein. Smart wil die krachtige weerbaarheid 
zichtbaar maken zodat zoveel mogelijk mensen ervan 
kunnen profiteren.

Wat hebben de vennoten nodig om het herstel in 
te zetten? 

 — Aantrekkelijke en toegankelijke financiering; 
 — Een specifiek opleidingsplan; 
 — Toegewijde begeleiding. In plaats van een 
individuele aanpak te volgen, wordt er volop ingezet 
op collectief overleg. Zo kunnen de vennoten niet 
alleen hun ervaringen met elkaar delen, maar ook de 
individuele druk verzachten die de impact van de 
coronacrisis op hun activiteit met zich meebrengt. 

Door middel van de coöperatieve dimensie van de 
gedeelde onderneming die duizenden personen 
samenbrengt, wil Smart aantonen dat de kracht van het 
collectief de individuele actie overstijgt en dat de beste 
oplossing voor een crisissituatie schuilt in collectieve 
acties en solidariteit. Want alleen ga je dan wel sneller, 
maar samen kom je verder. 

“Deze maatregel (n.v.d.r. lening aan verlaagde 
rentevoet, toegekend aan activiteitencoöperaties) 
vervolledigt de algemene steunregeling voor Brusselse 
ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn 
door de COVID-19-crisis. Aangezien de leden-
ondernemers van tewerkstellingscoöperaties geen 
aanspraak kunnen maken op de gewestelijke premies, 
was het noodzakelijk hen steun te verlenen om de 
crisis te kunnen doorstaan. Met deze leningen aan een 
verlaagde rentevoet, wil de regering de ondernemers 
helpen die hebben gekozen voor een solidair en 
democratisch model.” 

Barbara Trachte
Staatssecretaris van Economische Transitie 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
(Persbericht van 28 mei 2020)
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—Niemand mag in de steek gelaten worden 
1 april 2020. Smart organiseert een persconferentie om de eisen van de coöperatie aan de overheid uit de doeken te 
doen. Niemand mag door de steunmaatregelen in de steek gelaten worden. Freelancers getuigen. 

Valérie Desclez 
Sinds 16 maart is heel onze activiteit 
(opleiding van volwassenen) 
opgeschort. We zouden er nog min of 
meer 80 werkdagen voor aan de slag 
geweest zijn. We werken met twee aan 
deze activiteit: mijn partner en ikzelf. 
Gezien de bijzonderheid van de Smart-
contracten hebben wij geen recht op 
een vergoeding voor zelfstandigen of 
een werkloosheidsuitkering. Dus blijven 
we actief bezig. We ruimen ons huis 
op, genieten van de zon en zorgen voor 
onszelf, maar toch zijn we ongerust. 
Want we weten niet of we tijdens deze 
periode van gedwongen inactiviteit wel 
een inkomen zullen hebben. 

Kilian van der Velden 
Samen met mijn zus Damian ben 
ik initiatiefnemer van GROFWEG 
Architecten. Wij maken onder andere 
grote installaties die we wegzetten op 
grote evenementen en festivals zoals 
Oerol waarin we in samenwerking met 
podiumkunsten deze realiseren. Op 
dit moment valt al ons werk weg, en 
is uitzicht op toekomstige projecten 
volledig on hold. 

Thu Van Nguyen 
Ik ben stiliste en kleermaakster. Mijn 
situatie vandaag is een beetje speciaal 
omdat ik de prestaties zal moeten 
annuleren die ik voor de maand april 
had voorzien. Ik ontvang mijn klanten 
in mijn atelier en organiseer naailessen. 
Dat betekent dat ik tijdens de hele 
maand april en waarschijnlijk ook mei, 
geen inkomen zal hebben omdat ik 
geen enkele offerte kan indienen. 
Mijn prestaties via Smart vormen mijn 
enige inkomsten aangezien ik geen 
beroep kan doen op een aanvullende 
werkloosheidsuitkering. 

https://www.youtube.com/watch?v=Df-_O_3reH0
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—Pôle Emploi 
In het najaar van 2020 kreeg Smart Frankrijk te maken met een aanval zonder weerga. Slechts enkele woorden en 
dagen volstonden voor Pôle Emploi om 4.000 mensen hun productietool te ontnemen. Zonder waarschuwing. Een 
terugblik op maanden van woede, ongerustheid en vastberadenheid. 

Begin september 2020. In een 
korte brief meldt Pôle Emploi (het 
Franse equivalent van de RVA in 
België) dat SmartFr en La Nouvelle 
Aventure voortaan geen lonen meer 
mogen aangeven in het stelsel van 
de werkloosheidsverzekering voor 
medewerkers in de podiumkunsten die 
met korte, tijdelijke contracten werken. 
Met andere woorden: De coöperatie 
Smart mag haar beroep als producente 
van podium- of audiovisuele kunsten 
niet meer uitoefenen. 

Verbijstering alom 
Iedereen is met verstomming geslagen 
door de brutaliteit van de aanval. 
In volle coronacrisis, die naast de 
hele bevolking ook de hele culturele 
wereld treft, en op een moment dat 
de Franse regering beweert dat ze de 
professionals uit de sector niet laat 
vallen, worden duizenden werkers met 
korte, tijdelijke contracten de enige 
werktool ontnomen die hen niet alleen 
toelaat hun beroep uit te oefenen, maar 
ook sociale rechten op te bouwen. 

Wie heeft het op Smart gemunt? Enkele 
regeringsleden die het niet kunnen 
verkroppen dat Smart in 2012 door 
het gerecht als producent erkend 
werd? Of vakbondsafgevaardigden die 
denken dat ze bepaalde categorieën 
van tijdelijke werkkrachten verdedigen 
terwijl ze anderen in de kou laten staan? 

Tijd voor actie 
We vatten onmiddellijk de koe bij de 
horens, maar het was niet makkelijk. We 
stapten naar de rechtbank maar werden 
niet doorverwezen. We mobiliseerden 
de leden, met videoboodschappen, via 
de geschreven pers, om de schandelijke 
situatie aan de kaak te stellen. We 
schreven een open brief die mee 
ondertekend werd door verschillende 
persoonlijkheden uit de politieke 
wereld, onderzoekers, kunstenaars 
en actoren van de coöperatieve 
beweging. We lanceerden een petitie 
(“Un plan social qui ne dit pas son 
nom”) die door 9.000 mensen werd 
ondertekend. Bovendien zetten we 
onmiddellijk overgangsoplossingen op, 
meer bepaald in samenwerking met 
onze partners van Illusion et Macadam, 
om te vermijden dat onze leden hun 
lopende contracten zouden verliezen. 
De deur van het ministerie staat op de 
spreekwoordelijke kier, en we hebben 
ze al meerdere keren proberen open te 

duwen, maar telkens weer krijgen we 
het deksel op de neus. 

Smart is van te ver vertrokken, ze was 
al veel te lang veel te geïsoleerd: de 
steun die ze krijgt, kan Pôle Emploi niet 
overtuigen om op zijn stappen terug 
te keren. In november kan La Nouvelle 
Aventure enkel vaststellen dat het 
onmogelijk is om verder te werken... dus 
ondernamen we gerechtelijke stappen 
om de beslissing van Pôle Emploi aan te 
vechten. Het zal een of meerdere jaren 
duren, maar we twijfelen er niet aan dat 
de coöperatie uiteindelijk haar gelijk zal 
halen. 
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K E R N C I J F E R S 

Tijd voor heruitvinding 
Smart zal de wereld van de 
podiumkunsten nooit vaarwel zeggen, 
en wel voor drie goede redenen: 

 — De podiumkunstenaars en -technici 
lagen aan de basis van Smarts 
vestiging in Frankrijk. Zij staan 
centraal in de coöperatie, die 
origineel is in haar soort en het 
leven van haar vennoten hoog in het 
vaandel draagt. Onze coöperatie 
laat haar vennoten dan ook niet in 
de steek: ze zal zichzelf samen met 
hen en voor hen heruitvinden. 
 — De stopzetting van de activiteit van 
La Nouvelle Aventure zorgde voor 
een enorme leemte in het Franse 
culturele landschap. Door het 
coöperatieve project aan te vallen, 
heeft de Franse regering juridische 
en economische onzekerheid 
gecreëerd voor duizenden 
professionals en hen gedwongen 
om halfslachtige oplossingen 
te vinden om te kunnen blijven 

werken. We zijn wel degelijk 
getuige van een aanval tegen een 
cultureel ondernemerschap dat 
culturele diversiteit en solidariteit 
hoog in het vaandel draagt en dat 
zijn weg zoekt tussen de openbare 
culturele instellingen en grote 
culturele bedrijven: we mogen dus 
zeker niet bij de pakken blijven 
neerzitten. 
 — Ondanks de imperfecties van het 
systeem blijft het tijdelijk werk in 
de podiumkunsten een vruchtbaar 
en krachtig idee om in de toekomst 
door te trekken naar tientallen 
andere sectoren op het vlak van 
werk en sociale bescherming. We 
pleiten er niet voor dat dit systeem 
voorbehouden blijft aan een 
professionele minderheid, maar dat 
het uitgebreid wordt naar andere 
sectoren waarin medewerkers 
genoodzaakt zijn om per project of 
per opdracht te werken. Daar blijft 
Smart voor op de bres springen. 

De rol van Smart in de podiumkunsten 
moet heruitgevonden worden. Daarom 
werd er een werkgroep opgericht 
(‘Vers de Nouvelles Aventures’), om 
vervolgens ook overleg te plegen via 
Smart in Progress. Er wordt dus aan 
gewerkt en er is nog niets uitgesloten 
voor de toekomst. 

Smart blijft niet 
bij de pakken 
neerzitten en springt 
op de bres voor de 
podiumkunsten

4.000 

is het aantal brieven dat Pôle Emploi 
verstuurde en dus ook het aantal 
personen dat dankzij La Nouvelle 
Aventure of SmartFr kon werken 
in de audiovisuele sector of als 
podiumkunstenaar of -technicus. 45,2 % 

is het deel van de activiteit van 
Smart Frankrijk dat met één 
pennentrek van Pôle Emploi werd 
weggestreept.
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Franck Delatour 
Kunstenaar en lid van Smart sinds 
2012 

Ik werk nu al dertig jaar regelmatig als tijdelijk acteur 
en muzikant. […] Ik heb ondervonden dat creatief werk 
en administratieve verplichtingen echt niet compatibel 
zijn. Administratie is gewoon niet mijn ding. […] Ik ben 
ingeschreven bij Smart sinds 2012 en ik moet zeggen 
dat ik op administratief vlak nog nooit zo ‘nauwgezet’ 
ben geweest totdat ik er deel van uitmaakte. Die 
administratieve ‘rust’ en wat ik dankzij Smart heb geleerd 
over de wetgeving die het werk van kunstenaars met 
tijdelijke contracten regelt, hebben mijn manier van 
werken zeer positief beïnvloed. Daardoor ben ik me 
ook meer bewust van de waarde van mijn werk en durf 
ik mijn werk ook te claimen. Dankzij de legitimiteit van 
de groep heb ik ook meer het gevoel van professionele 
rechtmatigheid die ik mezelf niet altijd toeliet, zeker als 
het over mijn meest persoonlijke producties ging. Dankzij 
Smart is mijn artistiek werk er fors op vooruitgegaan.

“Daardoor ben ik me ook 
meer bewust van de waarde 
van mijn werk en durf ik mijn 
werk ook te claimen.”
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Over cijfers  
en mensen

Over cijfers en mensen 
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—De leden en hun activiteiten in Frankrijk
Met uitzondering van GrandsEnsemble en Alterna

Smart betaalde 

3.131 
werknemers een loon in 2020 
(-41,6 % t.o.v. 2019) 

Van wie  

991  
nieuwe leden 
(-63,8 % t.o.v. 2019) 

1.390 
(44 %)

1.741 
(56 %)

Van 17 tot 87 jaar 

14.078
arbeidsovereenkomsten 

273.685
werkuren 

Samen waren ze 
goed voor

<26 jaar

245
 26-45 jaar 

2.079
 > 45 jaar

807

16
Werkdagen 

4
contracten 

Gemiddeld 

150 voltijdse 
equivalenten 

(VTE)

60

93 27

252203222

202

340
589

296

455

206

120

3
36

27 
Buiten 
Frankrijk 
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Mathilde Elie 
Facilitator van collectieve projecten 
en lesgeefster, lid sinds 2016 

Ik begeleid groepen die samen in een avontuur willen 
stappen en bijvoorbeeld een plaats, vereniging of 
onderneming (third place, cohousing, coöperatie …) 
willen oprichten. Ik help hen om samen een stevige 
basis te leggen voor hun project of het gaandeweg te 
versterken).(…) Tijdens de crisis heb ik cursussen gegeven 
via het internet. Dat werkte erg goed, ook al geef ik de 
voorkeur aan fysieke sessies. Tussen de lockdownperiodes 
door kon ik projecten begeleiden en workshops geven. 
(…) Eigenlijk heb ik door de gezondheidscrisis nauwelijks 
minder werk gehad, maar de situatie heeft wel aanleiding 
gegeven tot nieuwe wensen, bijvoorbeeld om meer in te 
zetten op collectieve projecten. (…) Tijdens mijn studie 
ontdekte ik het bestaan van de Franse activiteits- en 
tewerkstellingscoöperaties (CAE) en ik vond dat 
fantastisch. Het leven als solo-ondernemer is moeilijk 
omdat je alleen bent. In een coöperatie kan je elkaar 
verrijken en profiteren van de kracht van het collectief. 
(…) Ik heb gekozen voor Smart omdat je een activiteit kan 
hebben zonder dat je maandelijks of jaarlijks een bepaald 
aantal jobs moet doen. Bovendien profiteer je bij Smart 
van een loontrekkend statuut, waardoor je een beroep kan 
doen op de sociale zekerheid. 

"In een coöperatie kan je 
elkaar verrijken en profiteren 
van de kracht van het 
collectief"
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—De impact van 2020 op de activiteit van de leden
Lockdowns, beperkingen en het geschil met Pôle Emploi hebben de activiteit van de leden in Frankrijk zwaar getroffen. 
Het is niet verwonderlijk dat zowel het facturatieniveau als het werkbudget tussen 2020 en 2019 gedaald is.

Vaststelling: 
 — Het globale facturatieniveau is met 
37,37 % gedaald t.o.v. 2019. 
 — Het werkbudget is met 40,48 % 
gedaald t.o.v. 2019. De cijfers 
van het werkbudget en het 
facturatievolume verschillen omdat 
het volledige factuurbedrag niet 

automatisch betrekking heeft op het 
werk. 
 — Het budget dat bestemd is voor 
de vergoeding van het werk 
(werkbudget) is met 40,48 % gedaald 
ten opzichte van 2019. De omzet die 
door de economische activiteiten 
van de leden wordt gerealiseerd, 
dekt niet alleen hun vergoedingen 

(zowel direct als indirect, in de vorm 
van sociale zekerheid), maar ook 
de kosten of investeringen die ze 
doen om die activiteiten te kunnen 
uitoefenen. 
 — Het aantal leden dat in het jaar een 
loon ontving, daalde met 41,64 %. 

Wat zeggen die cijfers ons? 
Ze tonen ons in welke mate de activiteit 
van de Smart-leden beïnvloed werd 
door de dubbele crisis die de groep in 
Frankrijk meemaakte. Het gaat uiteraard 
om globale cijfers en als we in detail 
gaan kijken (volgende pagina), zien 
we dat bepaalde sectoren zwaarder 
getroffen werden dan andere.

Aantal 
loontrekkenden

Stijging 
loontrekkenden Aantal contracten Werkbudget 

Stijging  
werkbudget 

Werkbudget in % van 
het jaarlijkse totaal Aantal werkdagen 

Totaal 2019 5 365 30 498  16 154 574 € 76 475

20
20

La Nouvelle Aventure / Artiesten en podiumtechnici 1 726 -52,71 % 7 393  3 280 627 € -62,69 % 16 064
SmartFr 1 543 -21,52 % 6 685  6 334 657 € -13,94 % 32 698

AudioVisuel / Artiesten en technici in de audiovisuele sector 326 -26,58 % 1 002  1 096 175 € -43,53 % 11,40 % 2 958
Professionele vorming en onderwijs 36 84  68 679 € 0,71 % 259
Production de Projets / Projectmedewerkers in de niet-artistieke sector 1 222 -21,26 % 5 599  5 169 803 € -4,61 % 53,77 % 29 481

Totaal 2020 3 131 -41,64 % 14 078  9 615 284 € -40,48 % 48 762

WERKBUDGET PER 
TYPE WERKER

Frankrijk

Factuurbedragen 
(excl. btw) Stijging 

Aandeel van 
factuurbedragen 

(excl. btw) 
Aantal actieve 

gebruikers 
Aantal  

klanten 

Aantal  
verkoop-

contracten 
Totaal 2019 28 358 440 € 100,00 % 3307 12860 29 579

20
20

Alterna / Ondernemers  211 730 € -26,76 % 1,19 % 18 778 1 238
GrandsEnsemble / Ondernemers  4 429 509 € -17,52 % 24,94 % 266 2 197 6 006
La Nouvelle Aventure / Artiesten en podiumtechnici  3 295 147 € -68,43 % 18,55 % 888 2 132 3 402
SmartFr

Contractbeheer  1 808 027 € -22,97 % 10,18 % 146 146 882
Professionele vorming en onderwijs  102 672 € 21 15 48
AudioVisuel / Artiesten en technici in de audiovisuele sector  1 282 045 € -47,22 % 7,22 % 210 379 766
Production de Projets / Projectmedewerkers in de niet-artistieke sector  6 630 732 € -11,41 % 37,34 % 1 130 2 579 6 122

Totaal 2020  17 759 862 € -37,37 % 100,00 % 2 508 8 019 18 464

FACTUURBEDRAGEN PER 
TYPE WERKER  

EN PER DIENST 
Frankrijk

LEXICON 
Werkbudget: 
brutoloon en 
werkgeversbijdragen
Factuurbedragen: 
bedragen gefactureerd 
aan de klanten, op 
initiatief van de leden
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FRANKRIJK

Vaststelling: 
 — De artistieke beroepen kenden uiteraard de sterkste daling 
van het werkbudget, met een terugval van 60,4 % ten opzichte 
van 2019, van dichtbij gevolgd door de podiumtechnici, 
die hun werkbudget met 58,2 % zien dalen. Met een verlies 
van werkbudget van 3,3 % ten opzichte van 2019 kregen de 
algemene beroepen (designer, grafisch ontwerper …) het 
minder hard te verduren. 

 — De dubbele crisis die Smart in Frankrijk doormaakte 
(gezondheidscrisis en Pôle Emploi) heeft de verdeling van 
de beroepen binnen Smart aanzienlijk veranderd. In 2019 
vertegenwoordigden de artistieke beroepen bijna 50 % 
van het werkbudget, terwijl de algemene beroepen 33 % 
vertegenwoordigden. Die trend is in 2020 omgeslagen: de 
artistieke beroepen vormen 30,7 % van het werkbudget, ten 
opzichte van 54 % wat de algemene beroepen betreft.

Beeld, geluid en podia
6 365 496€ 
11%

Kostuums, make-up, decor en accessoires
1 850 377€ 3%

Informatica, grafisch ontwerp, taal en schrift 
6 714 331€
11%

Opleiding, onderwijs
4 869 575€

8%

Welzijn en gezondheid
1 358 666€ 
2%

Andere beroepen 
7 613 090€
13%

Muziek, zang
2 099 038€

3%

Audiovisuele sector 
4 379 492€

7%

Beeldende en grafische kunsten en kunstambachten  
11 916 198€ 
20%

Podium- en literaire kunsten
5 681 589€

9%

Architectuur, mode, design, decoratie
3 628 322€

6%
Functies gerelateerd aan artistieke beroepen

3 628 709€
6%

WERKBUDGET  
PER FUNCTIE 

Frankrijk 

—Sectoren 
Terwijl de beroepen uit de artistieke sector in 2019 bijna 50 % van het werkbudget uitmaakten,  
is de situatie in 2020 volledig omgeslagen.
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FACTUURBEDRAGEN CONTRACTBEHEER 
Frankrijk

Contractbeheer Factuurbedragen 
(excl. btw) 

Stijging Aantal  
klanten

Aantal 
contracten

2019  2 347 319 € 151 1021

2020  1 808 027 € -22,97 % 146 882

Vaststelling: 
 — Deze informatie geeft weer dat de klant zich in 
het buitenland bevindt (buiten Frankrijk), maar 
zegt niets over de plaats van tewerkstelling. 
 — Uit de factuurbedragen lezen we af dat 83 % 
gefactureerd werd aan klanten in Frankrijk en 
17 % aan klanten in het buitenland (goed voor 
€ 3.058.823). Onder de buitenlandse klanten 
zijn de meesten Europeanen (67 % van de 
facturatie buiten Frankrijk gaat naar Europese 
klanten). 

 — In 2019 was de facturatie aan buitenlandse 
klanten goed voor bijna 21 %. We zien dus 
weinig of amper effect van de sluiting van de 
grenzen en de reisbeperkingen. 
 — Van de buitenlandse klanten vertegenwoordigt 
België meer dan de helft van de 
factuurbedragen. Het is buiten Frankrijk 
ook het meest vertegenwoordigde land van 
de klanten in Europa. Slechts 14 % van de 
factuurbedragen in Europa werd niet aan 
buurlanden van Frankrijk aangerekend. 

Vaststelling: 
 — De dienst Contractbeheer noteert een daling van 22,97 % van de 
factuurbedragen. Die terugval is te wijten aan twee factoren. De 
eerste is de afname van de hoeveelheid contracten, met een daling 
van 13,6 % van het aantal contracten. De tweede is een afname van 
het gemiddelde factuurbedrag per contract met 10,8 %, van € 2.299 
tot € 2.049,9 per contract. Het aantal klanten is echter wel vrij stabiel 
gebleven, met een daling van slechts 3,3 %. De gebruikers van de 
dienst Contractbeheer zijn voornamelijk artistieke verenigingen die 
harder door de crisis werden getroffen. 

FRANKRIJK FRANKRIJK
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—Activiteiten over de grenzen heen — Contractbeheer 

Andere 5%
Verenigd Koninkrijk

6%

Zwitserland
9%

Spanje
6%

Nederland 3%
Luxemburg 2%

Italië 4%

Duitsland
10%

België
54%

Montants facturés en Europe (Hors FR)
FACTUURBEDRAGEN EXCL. BTW IN EUROPA 

(behalve Frankrijk))

De leden ontwikkelen hun 
activiteiten alleen of als 
deel van een netwerk, over 
de grenzen heen, vooral in 
Europa.

Contractbeheer is een dienst die het sociaal 
beheer regelt (betaling van de lonen en sociale 
aangiften) voor werkgevers. 
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Alexis Durand 
Lid dat zijn activiteit als adviseur 
ruimtelijke planning tijdens de crisis 
heeft herbekeken 

De eerste lockdown heeft inzichten teweeggebracht… 
Ik ontplooide een activiteit als onlinementor voor 
opleidingsplatformen, onlinecursussen voor mijn 
bestaande klanten en voor de lancering van nieuwe 
merken die binnen Smart aan de slag konden, zoals 
Formaka.org (...). Bovendien bood ik via LinkedIn gratis 
coachingsessies aan voor mensen die dat nodig hadden. 
Daardoor heb ik fantastische mensen ontmoet … Ik ben 
ook gestart met een tuinperceel dat ik met de familie 
deel, waardoor ik weer voedsel kan kweken (…). En dat 
is dan weer de goede kant van de zaak, ik heb terug tijd 
gevonden! 

Dit coronajaar was bijzonder voor mij, ja zelfs positief, ik 
moet het toegeven. Ik heb mijn activiteiten omgegooid, 
met beroepen die vandaag volledig nieuw zijn. Ik heb 
fantastische mensen ontmoet, van wie sommigen al 
vrienden zijn geworden. Bovendien heb ik weer controle 
over de tijd, door tijd te geven aan andere projecten, aan 
familie, aan koken, schrijven en lezen... Kortom, in 2020 
kreeg ik de gelegenheid om keuzes te maken en raakte ik 
steeds meer overtuigd van het belang van samenwerking, 
liefst zo nauw mogelijk, met de buren of je naasten. 

“In 2020 kreeg ik de 
gelegenheid om keuzes te 
maken en raakte ik steeds 
meer overtuigd van het 
belang van samenwerking.”
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—Werkers met een contract van onbepaalde duur 
Ondanks de ingewikkelde omstandigheden bleef de groep Smart contracten van onbepaalde duur opmaken in de 
regio Hauts-de-France, via de coöperaties GrandsEnsemble en Alterna. Zo kunnen haar leden met nog meer zekerheid 
aan het werk, terwijl ze toch hun autonomie bewaren. Het systeem zal binnenkort ook in andere regio’s getest worden.

De mogelijkheid om een contract van 
onbepaalde duur te sluiten, werd in 
2006 in Arras in het leven geroepen 
door de coöperatie GrandsEnsemble. 
De structuur ontwikkelde zich 
vervolgens in verschillende regio's: 
Rijsel, Amiens en Béthune. Vandaag 
kunnen de loontrekkende ondernemers 
in de regio Hauts-de-France lid 
worden van de activiteiten- en 
tewerkstellingscoöperatie door middel 
van een contract ter ondersteuning 
van een ondernemingsproject 
(CAPE). Gedurende een periode 
van 6 tot 30 maanden kunnen ze 
daarmee een economische activiteit 
uitoefenen binnen de coöperatie, 
zonder er loontrekkend werknemer 
van te zijn (maar wel met behoud van 
hun werkloosheidsrechten). In die 
periode kunnen de leden kasmiddelen 
opbouwen en hun activiteiten over een 
langere periode analyseren. Wanneer 
ze voldoende cashflow hebben of de 

CAPE-periode afloopt, kunnen de 
werkers in overeenstemming met hun 
adviesverlener hun toekomstig inkomen 
spreiden in de tijd via een contract 
van onbepaalde duur of hun activiteit 
uitoefenen via korte contracten. 

Om zo veel mogelijk mensen de kans 
te geven om te ondernemen en hun 
activiteit in alle veiligheid te testen, 
wordt GrandsEnsemble gesteund door 
de Regionale Raad van Hauts-de-
France en het STARTER-systeem, de 
Europese Unie met het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), en 
ten slotte, de Métropole Européenne de 
Lille en de stedelijke gemeenschap van 
Béthune Bruay Artois Lys Romane. 

119 
mannen

243  
loontrekkende 

ondernemers met een 
contract van onbepaalde 

duur, 11 nieuwe contracten 
ondertekend in 2020

129 
personen konden 

een activiteit 
testen (CAPE)

 De vijf grootste sectoren:

consultancy, opleiding, tuinaanleg, fotografie, 
animatie

31 
voltijds 

212 
deeltijds 

124  
vrouwen

31  
ondernemers konden 
aanspraak maken op 

tijdelijke werkloosheid

FRANKRIJK
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“Dankzij Smart winnen 
we tijd voor alles wat met 
administratie te maken 
heeft”

Célia Kaminski en Ninon Cuvelier
Creative agency CliK, grafisch 
ontwerp en visuele identiteit. 
Onmiddellijk na hun studies schreef 
dit Belgisch-Franse duo zich in 2020 
bij de coöperatie in. Célia is lid van 
Smart Frankrijk, Ninon van Smart 
België. 

We creëren digitale of geprinte communicatiedragers 
voor alle merken, ondernemingen of producten. Met 
andere woorden, we maken logo’s, visitekaartjes, affiches, 
flyers, websites, content voor de sociale netwerken, en 
noem maar op. Kortom, alles wat een boost kan geven aan 
de zichtbaarheid van een klant. 

Smart? Dat is een goede hulp om met een activiteit 
te starten, zeker voor het beheer van facturen en 
arbeidsovereenkomsten. Bovendien zijn we nog maar 
halftijds bezig met onze activiteit en dankzij Smart kunnen 
we dus tijd winnen voor alles wat met administratie te 
maken heeft. 

We kunnen het niet alleen heel goed met elkaar vinden, 
maar we kennen ook de sterktes en zwaktes van de ander 
wat ons werk betreft. Zo kunnen we efficiënt werken en 
vullen we elkaar aan. […] We proberen een beetje af te 
wisselen waar we werken, nu eens in Frankrijk, dan weer 
in België.
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—De leden en hun activiteiten in België
Smart betaalde 

17.627  
een loon in 2020  
(-13,61 % t.o.v. 2019) 

Van wie 

3.504  
nieuwe leden  
(-32 % t.o.v. 2019) 

8.307 
(47 %)

9.320 
(53 %)

Van 16 tot 95 jaar
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229 
�buiten België  

en 2 onbepaald 
(1 %)

6.845 
in Wallonië  
(34 %)

2.348 
in Vlaanderen  
(14 %)

8.203 
in Brussel (51 %)

139.598
arbeidsovereenkomsten

3.381.317
werkuren 

Samen waren ze 
goed voor

Sommigen gaven 
voor het hele jaar 
165
contracten in

436  
leden hadden 
18 jaar 
geleden al via Smart 
gewerkt 

<26 jaar

2.401
 26-45 jaar

11.326
 > 45 jaar

3.900

192 u 
werk 

8
contracten 

Gemiddeld 

1711 
voltijdse 

equivalenten 
(VTE)
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—Welke impact had de coronacrisis op de activiteit van de leden? 
Het is niet verwonderlijk dat zowel het facturatieniveau als het werkbudget tussen 2020 en 2019 gedaald is.

LEXICON 

 — Factuurbedragen: bedragen die gefactureerd worden aan de klanten, 
op initiatief van de leden 
 — Werkbudget: brutoloon vermenigvuldigd met de coëfficiënt 
(behalve interimcontracten, 1,09 voor studentencontracten, 1,57 
voor werknemerscontracten voor artistieke prestaties, en 1,55 voor 
werknemerscontracten). 
 — Loonmassa: brutolonen en socialezekerheidsbijdragen 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

■ Factuurbedragen (excl. btw) ■ Bruto loonmassa
20202019201820172016201520142013201220112010

Masse salariale et montants facturés
LOONMASSA EN FACTUURBEDRAGEN  

België 

60
 1

04
 8

84
12

9 
74

2 
82

1 

Vaststelling: 
 — Het globale facturatieniveau is met 19,6 % gedaald 
t.o.v. 2019 
 — Het werkbudget is met 21,5 % gedaald t.o.v. 2019. 
De cijfers met betrekking tot het werkbudget en het 
facturatievolume zijn verschillend omdat een factuur 
niet altijd aanleiding geeft tot de betaling van een 
loon (zie tool Activiteit pagina 32) 

 — Het aantal leden dat in het jaar een loon ontving, 
daalde met 13,6 % 
 — 3.660 contracten werden geannuleerd, goed voor 
18.985 werkdagen 

Wat zeggen die cijfers ons? 
Ze tonen ons in welke mate de activiteit van de 
Smart-leden door de gezondheidscrisis beïnvloed 
werd. Uiteraard zijn dit globale cijfers. Wanneer we 

in detail gaan kijken (zie volgende pagina), zien we 
dat de beroepsactiviteit van bepaalde leden volledig 
tot stilstand is gekomen, terwijl anderen – ondanks 
de context – konden doorwerken via de gedeelde 
onderneming. Dankzij het grote aantal aanwezige 
beroepen en de diversiteit ervan, zorgden zij ervoor dat 
de structuur kon voortbestaan.
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De diversificatie van de doelgroepen die bij de onderneming 
terechtkunnen, is zowel een strategische doelstelling als een antwoord 
op een behoefte die van haar gemeenschap uitgaat. De wereld van het 
freelance werk in het algemeen evolueert en de diversificatie getuigt 
daarvan. Ze vormt niet alleen een uitdaging omdat de begeleiding al 
naargelang het beroep moet worden aangepast, maar ook een garantie 
voor de kracht en weerbaarheid van de gedeelde onderneming ten 
aanzien van externe gebeurtenissen (zoals de crisis van 2020 bewezen 
heeft). 

Beeld, geluid en podia
9 893 327€

11%

Kostuums, make-up, decor en accessoires
2 886 498€ 
3%

Informatica, grafisch ontwerp, 
taal en schrift
10 355 365€
11%

Opleiding, onderwijs
7 469 333€

8%

Welzijn en gezondheid 
2 099 856€
2%

Andere beroepen
11 724 012€
13%

Muziek, zang
3 265 217€

4%

Audiovisuele sector
6 847 131€

7%

Beeldende en grafische kunsten 
en kunstambachten
18 523 681€
20%

Podium- en literaire kunsten
 8 848 461€

10%

Architectuur, mode,
design, decoratie

5 565 613€
6%

Functies gerelateerd 
aan artistieke beroepen

5 570 856€ 
6%

Budget salarial par fonction déclarée BE

WERKBUDGET PER 
FUNCTIE

België 

—Sectoren 
Smart stelt zich nu al enkele jaren open voor verschillende 
doelgroepen en is een multisectorale onderneming geworden. 

Vaststelling: 
Eerst en vooral is de structuur Smart al sinds het begin 
blijven groeien. Tot vandaag werd er geen enkele 
structurele daling van activiteit vastgesteld, behalve in 
2014 (-0,7 % van de loonmassa). In dat opzicht moeten 
de hier meegedeelde cijfers in hun volle omvang 
beschouwd worden en kunnen ze met zekerheid aan de 
gezondheidscrisis van 2020 gelinkt worden. Opmerkelijk 
is ook dat alle beroepen min of meer door de crisis 
getroffen werden. 

 — De beroepen uit de sector Muziek en zang werden 
het hardst getroffen door de quarantainemaatregelen 
en beperkingen in 2020. Hun werkbudget daalde dan 
ook met 46 % tegenover een gemiddelde daling van 
21,5 % voor de hele structuur. 
 — De technisch-artistieke functies (kostuumontwerpers, 
make-upartiesten, decors en accessoires, functies 
in verband met podiumgeluid en -beeld, en andere) 
waren de op een na meest getroffen sector (-40,84 % 
van het werkbudget t.o.v. 2019). 

 — Algemeen gezien hadden de niet-artistieke beroepen 
minder te lijden onder de gezondheidscrisis (-8,7 % 
van het werkbudget t.o.v. 2019). 
 — De beroepen uit de categorieën Informatica, grafisch 
ontwerp, taal en schrift werden het minst getroffen. 
Zij verliezen 4,6 % werkbudget. 
 — Dat verschil van impact heeft een effect op de 
verdeling van de beroepen onder de leden van 
Smart: terwijl de niet-artistieke functies in 2019 
goed waren voor 29,2 % van het totale werkbudget, 
vertegenwoordigen ze 34 % in 2020. 

BELGIË 
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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*

Werkbudget 
Jaarlijkse  

stijging 
Aantal loon- 
trekkenden 

Aantal arbeids- 
overeenkomsten 

Factuurbedragen 
excl. btw

Jaarlijkse  
stijging

Aantal actieve 
gebruikers 

Aantal  
klanten

Aantal verkoop- 
overeenkomsten 

20
19

Verenigde Opleidingen  4 900 396 € 1 013 690

20
19

Verenigde Opleidingen  5 630 711 € 1 016 690 7 694
Interimpaleis  4 819 460 € 1 519 804 Interimpaleis  5 628 385 € 1 531 814 9 505
Verenigde Producties  108 796 628 € 18 765 19 153 Verenigde Producties  150 212 570 € 17 774 29 929 185 146
Totaal 2019  118 516 484 € 20 404 19 950 Totaal 2019  161 471 667 € 19 451 30 533 202 345

20
20

Verenigde Opleidingen  4 281 819 € -12,62 % 894 605

20
20

Verenigde Opleidingen  4 909 118 € -12,82 % 908 620 6 544
Interimpaleis  2 811 559 € -41,66 % 940 569 Interimpaleis  3 230 962 € -42,60 % 963 592 5 156
Verenigde Producties  85 955 971 € -20,99 % 16 481 16 860 Verenigde Producties  121 602 741 € -19,05 % 16 018 26 072 139 533
Totaal 2020  93 049 350 € -21,49 % 17 627 17 554 Totaal 2020  129 742 821 € -19,65 % 17 184 26 604 151 233

Wat zeggen de cijfers ons? 
 — Meer dan 90 % van de activiteit van de groep 
Smart in België wordt gerealiseerd via de entiteit 
Verenigde Producties, die zich richt tot de vennoten 
die projectmatig werken, voor elk type activiteit, 
commercieel, artisanaal, artistiek of niet. 
 — Het Interimpaleis heeft het meest onder het jaar 
2020 geleden, met een daling van 41,7 % van het 
werkbudget. Via het Interimpaleis kunnen alle 
vennoten een dienst aanbieden in uiteenlopende 

activiteitensectoren, in het kader van een 
uitzendcontract. 
 — We stellen voor 2020 ook een daling vast van 
het aantal loontrekkenden, voor de verschillende 
structuren. Dat is vooral het geval bij Verenigde 
Producties. Een daling van 12,2 % ten opzichte van de 
daling van het werkbudget van 21 % toont ons immers 
dat het gemiddelde loon zelf ook gedaald is in 2020. 
 — Hetzelfde geldt als we kijken naar de facturatiecijfers 
van Verenigde Producties: met een daling van 

de factuurbedragen met 19 % en een daling van 
de gebruikers met 10 %, daalt het gemiddelde 
factuurbedrag dus meer dan bij de andere entiteiten. 
 — Ten slotte zien we bij alle structuren een daling van  
14 % van het aantal loontrekkenden, wat overeenkomt 
met 2.777 personen. 

FACTUURBEDRAGEN EXCL. BTW PER ENTITEIT België WERKBUDGET PER ENTITEIT België 

* Meer informatie over de entiteiten in de bijlage
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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
België

Contract Werkbudget 
Jaarlijkse stijging van 

het werkbudget 
Aandeel van het 

werkbudget 
Aantal 

loontrekkenden 
Aantal aangegeven 

dagen 

Jaarlijkse stijging 
van het aantal 

aangegeven dagen 
20

19
Artistiek contract  46 446 299 € 38,54 % 233 560
Werknemerscontract  69 761 256 € 58,70 % 387 896
Studentencontract  2 308 929 € 2,76 % 16 272
Totaal 2019  118 516 484 € 100,00 % 637 728

20
20

Artistiek contract  32 567 145 € -29,88 % 34,42 % -13,64 % 157 236 -32,68 %
Werknemerscontract  58 824 894 € -15,68 % 63,05 % -12,57 % 309 508 -20,21 %
Studentencontract  1 657 312 € -28,22 % 2,53 % -36,18 % 11 157 -31,43 %
Totaal 2020  93 049 350 € -21,49 % 100,00 % -13,61 % 477 901 -25,06 %

WERKBUDGET PER TYPE 
CONTRACT

België 

Studentencontract
2%

Werknemerscontract
63%

Artistiek 
contract
35%

Vaststelling: 
 — In 2018 en 2019 zagen we een diversificatie van de activiteiten 
en een toename van het aandeel werknemerscontracten, 
zowel wat het aantal loontrekkenden als het werkbudget 
betreft. In 2020 stijgt het aandeel werknemerscontracten nog 
licht, maar gezien de specifieke context van het jaar is het 
moeilijk om daar conclusies uit te trekken. 

 — Hoewel we in 2020 een totale daling van de werkbudgetten 
van 21,5 % zien, vertonen de werknemerscontracten de laagste 
daling (-15,7 %) ten opzichte van -29,9 % voor de artistieke 
contracten en -28,2 % voor de studentencontracten.

BELGIË 
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—Werkers met een contract van onbepaalde duur 
Ondanks de ingewikkelde omstandigheden bleef Smart werkers aannemen met een contract van onbepaalde duur.  
Zo kunnen haar leden met nog meer zekerheid aan de slag.

Duurzame banen creëren 
De werkers sluiten met Smart doorgaans 
contracten af van bepaalde duur, 
die kunnen variëren van één dag tot 
één maand, en hernieuwbaar zijn 
gedurende het hele jaar in functie van 
de bestellingen die ze ontvangen of 
de verkoopcijfers die ze realiseren. 
Sinds 2015 kunnen de leden ook 
aangeworven worden met een 
contract van onbepaalde duur. Het 
doel van dit ambitieus project: de 
duurzame ontwikkeling van activiteiten 
bevorderen en de loopbaan van de leden 
veiligstellen. Als onderdeel van de Small 
Business Act ontving Smart in 2019 en 
2020 een subsidie van 150.000 euro van 
het Brussels Gewest om dit systeem te 
ontwikkelen. Dankzij de subsidie konden 
over het contract van onbepaalde duur 
infosessies plaatsvinden en werd voor 
die profielen een specifieke begeleiding 
opgezet. Daarnaast werd het systeem 
nog geprofessionaliseerd om het binnen 
de gedeelde onderneming verder te 
kunnen ontwikkelen. 

De crisis het hoofd 
bieden 
Sinds de eerste lockdown konden 
de leden met een contract van 
onbepaalde duur aanspraak maken 
op tijdelijke werkloosheid omwille 
van Corona (in verhouding tot de 
daling van hun omzet). Meestal zien 
we een aanzienlijke vertraging van 
de economische activiteit, maar 
geen complete stilstand. Dankzij het 
systeem konden ze de vaste loonkosten 
beperken. Bovendien betaalde Smart 
€ 7 per dag van tijdelijke werkloosheid 
boven op de werkloosheidsuitkering 
en werd er een systeem opgezet 
om een voorschot te betalen op de 
onkostennota’s. Zo konden de leden 
met de meeste moeilijkheden toch over 
liquide middelen beschikken. 

16  
vrouwen 

17 
mannen 

33  
contracten  

van onbepaalde duur,  
6 nieuwe contracten en  

2 mensen vertrokken

27 
werknemerscontracten

5 
artistieke 

contracten

19 
leden werken sinds meer 

dan 2 jaar met een contract 
van onbepaalde duur

Een sterke vertegenwoordiging van

internetberoepen, 
vertaling, 

 journalistiek

21 
voltijds 

12 
deeltijds 
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Merybelle Hanus 
Organisatrice van evenementen, 
contract van onbepaalde duur sinds 
2017

Veel dingen zijn eenvoudiger dankzij het contract 
van onbepaalde duur! Ik had recht op een 
moederschapsuitkering en was volledig gedekt tijdens 
mijn moederschapsverlof, zoals alle loontrekkende jonge 
mama’s. Dat is een groot voordeel! Zo kon ik mijn activiteit 
op een lager pitje zetten en enkele rustige maanden 
doorbrengen met mijn baby. Toen ik terug begon te 
werken, kreeg ik onmiddellijk mijn loon volgens mijn 
contract van onbepaalde duur. De sociale zekerheid die 
gepaard gaat met een contract van onbepaalde duur 
is echt geniaal. Je hebt ook minder administratief werk 
omdat je geen prestaties/contracten meer moet ingeven 
en je niet meer elke maand je loon hoeft te berekenen. 
Mijn loon wordt nu elke maand op mijn rekening gestort. 
Weer iets minder om me zorgen over te maken. Hetzelfde 
geldt voor de maaltijdcheques die elke maand gestort 
worden. Dat doet echt goed. De evenementensector is 
een van de meest getroffen sectoren door de crisis. Alle 
evenementen die ik in 2020 zou doen, zijn geannuleerd. 
Het was een ramp. Op heel het jaar had ik maar één 
uitgaande factuur. Het contract van onbepaalde duur 
heeft simpelweg mijn activiteit gered. Ik had recht op 
tijdelijke werkloosheid wegens corona. Dat was een 
opluchting van formaat. “Het contract van 

onbepaalde duur heeft 
mijn activiteit gered” 

https://smartbe.be/nl/news/portrait/merybelle-hanusle-cdi-a-tout-simplement-sauve-mon-activite/
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—Tools “Contract” en “Activiteit” 
In België kunnen de leden 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: de opmaak van een factuur is niet gekoppeld aan de opmaak van een contract.

WERKBUDGET  
PER TYPE TOOL 

België 

Tool Activiteit
50 630 491€
54%Tool Contract

42 418 859€
46%

Masse salariale par type d'outils
FACTUURBEDRAGEN EXCL. BTW  

PER TYPE TOOL 
België 

Tool Activiteit
81 488 834€
63%

Tool Contract
 48 253 987€

37%

Montants facturés HTVA par type d'outils

WERKBUDGET PER TYPE TOOL 
België 

Gebruikte 
tool Werkbudget

Jaarlijkse stijging van 
het werkbudget

Aantal 
loontrekkenden

Factuurbedragen 
(excl. btw)

Jaarlijkse 
stijging van de 

factuurbedragen
Aantal actieve 

gebruikers 

Tool 
Contract 42 418 859 €  -24,87 % 9601 48 253 987 €  -25,95 % 9787 

Tool 
Activiteit 50 630 491 €  -18,42 % 9254 81 488 834 €  -15,39 % 8496 

Totaal 2020 93 049 350 €  -21,49 % 17 627 129 742 821 €  -19,65 % 17 184 

Vaststelling: 
 — 54,5 % van de leden gebruikt de tool “Contract” en 
52,5 % gebruikt de tool “Activiteit”. De som van die 
percentages is hoger dan 100 % omdat de leden de 
beide tools kunnen gebruiken. 

 — Het werkbudget en de factuurbedragen van de 
gebruikers van de tool “Activiteit” liggen gemiddeld 
hoger dan bij de gebruikers van de tool “Contract”. 
 — De tool “Contract” werd zwaarder getroffen door 
de crisis dan de tool “Activiteit”: -24,9 % van het 
werkbudget voor de tool “Contract” ten opzichte 
van -18,4 % voor de tool “Activiteit”. 

 — Het aantal loontrekkenden via de tool “Activiteit” is 
relatief weinig gedaald (-9,3 %), terwijl het aantal 
loontrekkenden via de tool “Contract” wel aanzienlijk 
gedaald is (-19,6 %). Voor alle duidelijkheid, als de 
Activiteit budget beschikbaar heeft, is het met de 
tool “Activiteit” mogelijk om zelfs zonder factuur een 
loon te storten. Dat is niet zo met de tool “Contract” 
(waar elk loon aan een factuur gelinkt is). 

BELGIË 
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—Activiteiten over de grenzen heen 
De leden ontwikkelen hun activiteiten alleen of als deel van een netwerk, over de grenzen heen, vooral in Europa.   

 Rest van Europa
6%

 Verenigd 
Koninkrijk

7% 

 Zwitserland 4% 

 Spanje 3% 

 Nederland
9% 

 Luxemburg 5% 

 Italië 3% 

Duitsland
8%

 

 Frankrijk
56% 

Montants facturés en Europe (Hors BE)

FACTUURBEDRAGEN EXCL. 
BTW IN EUROPA 
(behalve België) 

Vaststelling:
 — Deze informatie geeft weer dat de klant zich in het 
buitenland bevindt (buiten België), maar zegt niets 
over de plaats van tewerkstelling. 
 — Uit de factuurbedragen lezen we af dat 87 % 
gefactureerd werd aan klanten in België en 13 % aan 
klanten in het buitenland (goed voor € 17.073.057). 
Onder de buitenlandse klanten zijn de meesten 

Europeanen (91 % van de facturatie buiten België 
gaat naar Europese klanten). 
 — In 2019 was de facturatie aan buitenlandse 
klanten goed voor 12,5 %. We zien dus weinig of 
amper effect van de sluiting van de grenzen en de 
reisbeperkingen. 
 — Van de buitenlandse klanten vertegenwoordigt 
Frankrijk meer dan 50 % van de factuurbedragen. 

Het is buiten België ook het meest 
vertegenwoordigde land van de klanten in Europa. 
Samen zijn de buurlanden van België goed voor 
78 % van de Europese facturatie, dat is 10,1 % van 
alle facturaties samen. 
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—De vaste medewerkers
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—De teams van vaste medewerkers:  
wie zijn ze, wat doen ze...? 

Meer dan 300 
medewerkers in Frankrijk 
en België ondersteunen en 
begeleiden de leden van 
Smart. 
Met hun uiteenlopende 
profielen en tal van 
competenties blijven ze 
zich inzetten voor een 
betere dienstverlening. 

309 
werknemers 
(284 VTE) 

onder wie 

40 

Verdeling  
per geslacht

Verdeling per leeftijd

Geografische  
verdeling

Corporate  
Equality Index 
De Corporate Equality Index wordt 
berekend op basis van het verschil in 
verloning tussen vrouwen en mannen; 
het verschil in verdeling van individuele 
loonopslag; het aantal vrouwen dat 
loonopslag krijgt wanneer ze uit 
moederschapsverlof terugkeren; de 
pariteit bij de tien hoogste lonen. Een 
onderneming moet minstens 75 punten 
op 100 behalen. Is dat niet het geval, dan 
moet ze corrigerende maatregelen nemen. 

Smart (Frankrijk) :  
86 punten op 100 

GrandsEnsemble (Frankrijk) :  
58 punten op 100. Dit cijfer is te wijten 
aan het feit dat een van de criteria niet 
berekend kan worden.

Een van de indicatoren kan niet 
berekend worden. De personeelsleden 
die in aanmerking genomen werden, 
vertegenwoordigen immers niet het 
vereiste percentage ten opzichte van 
het totale aantal personeelsleden. We 
bereiken dus een globale uitkomst van 35 
punten op 60 (wat na een herberekening 
op basis van het maximumaantal punten 
dat bereikt kan worden, uitkomt op 58 
punten op 100).

<26 jaar

4
26-45 jaar

230
>45 jaar

75
130 179 

nieuwe 
aanwervingen 
in 2020

86 

223 

FRANKRIJK
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ALGEMENE 
DIRECTIE/DIRECTIE 

ONTWIKKELING 

DGD
 

 —Algemeen secretariaat 
 —Vertegenwoordiging 
 —Ontwikkeling 
 —Coöperatief leven 
 —Resource center

DIRECTIE  
OPERATIONELE 

DIENSTEN

DOP
 

 —Begeleiding 
 —Onthaal 
 —Administratie

ADMINISTRATIEVE  
EN FINANCIËLE  

DIRECTIE 

DAF
 

 —Algemene administratie, 
financieel beheer, 
beheercontrole en 
boekhouding 
 —Sociale en juridische 
zaken 
 —Technische bijstand en 
onderhoud

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

—Organigram 
 31.12.2020 

43  
werknemers  
40,87 VTE*

158  
werknemers  
149,49 VTE* 

51  
werknemers  
48,99 VTE*

19  
werknemers  
14,61 VTE*

42  
werknemers  
41,2 VTE*

* Voltijdse equivalenten
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—Reorganisatie voor meer vooruitgang 
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de reorganisatie van verschillende directies. Het doel: de diensten die Smart aan 
haar leden biedt én de levenskwaliteit van de teams van vaste medewerkers, blijven verbeteren. 

Oprichting van een 
nieuwe Directie Human 
Resources 
Vroeger maakte het team human 
resources (loonadministratie, 
opleidingen, aanwervingen, 
loopbaanbegeleiding, 
personeelsafvaardiging en preventie en 
veiligheid op het werk) deel uit van de 
administratieve en financiële directie 
(DAF). In de loop van 2020 werd echter 
een nieuwe directie Human Resources 
opgericht. 

De nieuwe directie wil een echte 
strategische visie uitdragen in dienst 
van het project, door zowel bestaande 
procedures te verbeteren als nieuwe 
vooruitzichten te bieden, in het 
bijzonder voor de leden. Eerst werd de 
loonadministratie aangepast, er werd 
gewerkt aan de sociale dialoog in de 
coöperatie en de procedures om vragen 
te stellen aan het HR-team, werden 
geoptimaliseerd. 

Reorganisatie 
van de Directie 
Informatiesystemen 
Om de samenwerking met de andere 
diensten in de hand te werken, 
haar productiviteit te verbeteren 
en de organisatie van de Directie 
Informatiesystemen (DSI) te 
optimaliseren, werd ze in 2020 volledig 
gereorganiseerd. 

De DSI bestaat momenteel uit drie 
teams: het team Infrastructuur 
(Infrastructure) dat de vaste 
medewerkers van aangepast 
IT-materiaal voorziet en het Datacenter 
beheert; het team Product (Product) 
dat belast is met de ontwikkeling 
van een langetermijnvisie van het 
informaticaproduct dat Smart 
aanbiedt; en ten slotte het team 
Ontwikkeling (Development) dat instaat 
voor de ontwikkeling van nieuwe 
functionaliteiten en het onderhoud van 
de informaticatools. 

Ondertekening van een 
diversiteitsplan 
Het Diversiteitsplan, dat in december 
2020 door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest werd goedgekeurd, is het 
resultaat van een samenwerking met 
Actiris. Dat plan is voorlopig enkel 
van toepassing voor België en moet 
leiden tot de toekenning van het 
diversiteitslabel voor de toepassing 
van een diversiteitsbeleid binnen 
de onderneming. Het doel: vechten 
tegen discriminatie en verzekeren 
van een gelijke behandeling van de 
medewerkers. Tegen 2023 worden er een 
tiental acties opgezet die eerst binnen 
de teams van vaste medewerkers zullen 
worden getest vóór ze eventueel naar alle 
werknemers worden uitgebreid. 

Gespreksgroepen 
Er werden gespreksgroepen 
georganiseerd om de teams van vaste 
medewerkers te helpen om te gaan met 
de gevolgen van de gezondheidscrisis. 
De crisis had immers een grote invloed, 
zowel op de organisatie van het werk 
en de arbeidsvoorwaarden als op de 

relaties tussen de collega’s. Tijdens de 
gespreksgroepen kreeg iedereen de 
kans om zijn gevoelens uit te drukken, 
en de beschikbare middelen en 
individuele en collectieve behoeften te 
identificeren. Ook het management en 
de vertegenwoordigingsorganen van 
het personeel trokken er lessen uit. Voor 
de vennoten werd iets gelijkaardigs 
georganiseerd in de vorm van workshops. 

Opleidingen 
Om de teams van vaste medewerkers 
te begeleiden bij de verwerving van 
nieuwe competenties, werden er 
160 opleidingsdagen georganiseerd, 
waar 519 personen aan deelnamen. 
Ze konden een individuele opleiding 
volgen (talen, management, 
persoonlijke ontwikkeling enz.), maar 
konden ook deelnemen aan collectieve 
opleidingen (beroep van adviesverlener, 
projectbeheer, informaticatools, 
preventie en veiligheid). Omwille 
van de gezondheidscrisis werden 
de opleidingen tussen maart en 
december 2020 opgeschort. Enkel de 
taalcursussen gingen nog online door. 
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Gedeelde diensten  
en tools wat delen we 

Gedeelde diensten en tools: wat delen we in de gedeelde onderneming? 

in de gedeelde 
onderneming?
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Klantendienst 
18.997 
uitgegeven facturen aan  
8.364 klanten (Frankrijk) 

149.308 
uitgegeven facturen aan 
26.506 klanten (België) 

Begeleiding 

128
—Een gedeelde onderneming, 

gedeelde diensten 

adviesverleners verdeeld 
over 25 steden  
in Frankrijk en België 

Opleidingen 
98 opleidingen,  
1.128 deelnemers 

Juridische 
bijstand 
3.200 consultaties

Verzekeringen 
Beroepsaansprakelijkheid, 
arbeidsongevallen, materiaal, 
IT-risico's... 

Dekking van de risico’s 

Werkruimten 
Opening van de Bazaar St-So 
in Rijsel, 5.000 m2 ateliers, 
ruimte voor evenementen en 
werkruimten 

Investeringen 
Leningen met nultarief om 
materiaal en uitrustingen te 
kunnen aankopen, opleidingen 
te kunnen volgen … 

Productiemiddelen 

Tools 
207 verbeteringen 
aangebracht in de online 
beheertools

Loonbeheer 
11.000  
loonfiches opgesteld per maand, 
evenveel aangiften aan de besturen 

Boekhoudkundig en financieel beheer 



SM
A

RT
 JA

AR
VE

RS
LA

G
 2

02
0

LOONTREKKENDE 
LEDEN *

60
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

589
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

10

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

340
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

4

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

202
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

LOONTREKKENDE 
LEDEN *

455
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

9

RIJSEL

LOONTREKKENDE 
LEDEN *

39
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

206
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

120
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

323
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

4
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AMIENS

PARIJS

RENNES

NANTES

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

93
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

1

BORDEAUX

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

222
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

TOULOUSE

—Smart in Frankrijk 
Smart vindt lokale verankering en de nabijheid met haar leden belangrijk, 
en is aanwezig in 15 Franse steden. 

ARRAS/ BÉTHUNE

STRAATSBURG

CLERMONT-FERRAND

LYON/GRENOBLE

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

252
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

MARSEILLE

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

203
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

MONTPELLIERBUITEN FRANKRIJK
LOONTREKKENDE 
LEDEN 

27
*Met uitzondering van GrandsEnsemble en Alterna 
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LOONTREKKENDE 
LEDEN 

1 567
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

LOUVAIN-LA-NEUVE

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

61
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

1

EUPEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

1 131
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

6

LUIK 
LOONTREKKENDE 
LEDEN 

2 115
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

11

NAMEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

863
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

5

ANTWERPEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

763
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

4

GENT

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

527
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

2

DOORNIK 

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

781
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

BERGEN

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

8 924
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

39

BRUSSEL

LOONTREKKENDE 
LEDEN 

664
AANTAL 
ADVIESVERLENERS 

3

CHARLEROI

—Smart in België 
Smart is aanwezig in 10 Belgische steden. 

VLIEGENDE 
ADVIESVERLENERS 

3

BUITEN BELGIË 
LOONTREKKENDE 
LEDEN 

229
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—Beheertools 
Via een onlineplatform kunnen de leden van de coöperatie hun economische activiteiten zelf beheren. De leden zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen activiteiten, maar Smart staat in voor de verdere ontwikkeling van de gedeelde tool. Zo worden er constant 
verbeteringen aangebracht. Een werk achter de schermen waarvan we hier de belangrijkste realisaties in 2020 op een rijtje zetten. 

Werken in het buitenland: 
Vereenvoudigde procedure 
Wie in het buitenland wil werken, 
moet bepaalde regels en formaliteiten 
respecteren. Leden die bijvoorbeeld in 
België wonen, maar in Frankrijk willen 
werken, moeten aan de Franse autoriteiten 
een attest bezorgen dat bewijst dat ze van 
de Belgische sociale zekerheid afhangen 
en een verklaring waaruit blijkt dat ze aan 
de arbeidsvoorwaarden voldoen. Smart 
levert die documenten af en dankzij nieuwe 
functionaliteiten is het voortaan mogelijk 
om de procedure te vereenvoudigen voor 
de detacheringen van België naar Frankrijk, 
die het talrijkst zijn. Ter info, in 2019 
werden er in Frankrijk 8.561 contracten 
gepresteerd. Tijdens het invoeren van 
een prestatie is er een onlineformulier 
beschikbaar en ook de teams van de 
operationele directie beschikken over een 
tool om de verwerking te vereenvoudigen. 

Evolutie van de 
informaticatools 
Het vergt veel werk om de 
informaticadiensten voor de leden te 
blijven verbeteren. Dat essentiële werk 
is vaak niet zichtbaar voor de gebruikers 
van de tools. Nochtans is het dankzij 
dit titanenwerk mogelijk om bugs op te 
lossen, de verwerkingstijd van documenten 
te verkorten, en regelmatig efficiënte 
updates van de internetapplicaties 
te garanderen, bijvoorbeeld na een 
verandering van de wetgeving. Achter 
de schermen van de interface om de 
prestaties te beheren, worden alle 
scenario’s geschreven, herschreven 
en getest om fouten te vermijden en 
de kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren. 

Hervorming van de 
loonbeheertools 
Het loonbeheer is een van de belangrijkste 
gedeelde diensten binnen Smart. Elke 
maand worden er in België en Frankrijk 
11.000 loonfiches opgemaakt en evenveel 
aangiften verstuurd naar de verschillende 
administraties en uitbetalingsinstellingen. 
De werking van die zware administratieve 
last moet gestroomlijnd worden. Het 
loonbeheer werd sinds begin 2020 al 
grondig geoptimaliseerd. Het doel: beter 
voldoen aan de specifieke eigenschappen 
van Smart, het beheer vereenvoudigen 
en de kosten beperken. Bovendien was 
het door de gezondheidscrisis nodig om 
vergoede periodes zonder loon te kunnen 
ingeven. 

Monitoring van de 
onlinetools 
Dagelijks registreren we bijna 2.300 
connecties op de onlinetools, waar 
de leden hun activiteiten beheren, 
aangeven en factureren. Het is cruciaal 
dat die tools beschikbaar blijven en 
om snel te kunnen ingrijpen in geval van 
problemen of een panne. Sinds 2020 
beschikt Smart dan ook over een analyse- 
en alarmsysteem waardoor het mogelijk 
is te anticiperen op problemen en zo snel 
mogelijk te reageren als er iets fout loopt. 
Er staat een systeem op poten voor eventuele 
pannes: zodra er een alarm afgaat, is het 
informaticateam op de hoogte. Het resultaat: 
problemen worden gerichter en sneller 
opgelost en pannes worden vermeden. 

K E R N C I J F E R S

Bijna  
2.300 connecties op de tools  
(ledenaccount) per dag in België 

207  
(kleine of grote) verbeteringen  
doorgevoerd op de onlinetools
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—Begeleiding 
Door dit vreemde jaar moest de begeleiding van de leden zich tot de economische impact van 
de crisis beperken en een herstel bevorderen. In Frankrijk werd ook een bijzondere ondersteuning 
opgezet voor de kunstenaars en technici die hun prestaties niet meer volgens het systeem van de 
tijdelijke, kortlopende contracten konden aangeven. 

Beheer van geannuleerde 
prestaties 
Alle leden van de coöperatie konden als 
rechtstreeks gevolg van de pandemie hun 
prestaties niet afronden en bovendien werden 
veel prestaties geannuleerd. Om die situatie het 
hoofd te bieden, trof Smart zowel in België als 
Frankrijk maatregelen op het vlak van tijdelijke 
werkloosheid omwille van corona, opdat 
haar werkers toch vergoed konden worden. 
Dat is een van de luiken van het Coronaplan. 
Het feit dat er een beroep gedaan werd op 
die uitkeringen, leidde tot de creatie van een 
nieuwe interface in de tools om de aanvragen 
te automatiseren en vereenvoudigen. In België 
werd voor 18.985 werkdagen een uitkering 
betaald. 

Voor de kunstenaars en technici met tijdelijke, 
kortlopende contracten in Frankrijk volgde de 
coöperatie de aanbevelingen van het Franse 
ministerie van Cultuur. Aan de producenten 
werd dus gevraagd hun verbintenissen aan 
te rekenen en over te gaan tot de betaling 
en aangifte van de geplande prestaties die 
omwille van de gezondheidssituatie werden 
geannuleerd. 

In België konden de werknemers in de 
evenementensector en de leden met een 
contract van onbepaalde duur rekenen op 
Smart om hen te helpen bij de aanvraag van 
een uitkering. Smart zette immers een systeem 
op om aanvragen tot tijdelijke werkloosheid in 
te dienen met respect voor de voorwaarden 
bepaald door de RVA. 

Verplichte stopzetting van 
de activiteiten volgens het 
stelsel van kortlopende, 
tijdelijke contracten in 
Frankrijk 
Na de zomervakantie van 2020, toen er lichte 
versoepelingen werden aangekondigd, kregen 
de Franse leden (kunstenaars en technici met 
kortlopende, tijdelijke contracten) een nieuwe 
crisis voor de kiezen. Op 1 september ontvingen 
4.000 leden een brief van Pôle Emploi Services 
waarin stond dat ze hun gedeelde productietool 
niet meer mochten gebruiken om audiovisuele 
projecten en performances volgens het stelsel 
van kortlopende, tijdelijke contracten aan te 
geven. Naar aanleiding van die eenzijdige 
beslissing, waar een gerechtelijke procedure 
voor loopt, werden de werkgeversaccounts van 

La Nouvelle Aventure en de vestiging Smart 
SCIC Audiovisuel door Pôle Emploi geschrapt 
(Zie ook p. 13). 

Smart kon rekenen op de solidariteit van andere 
structuren om actieve producties toch te 
kunnen laten doorgaan en ervoor te zorgen dat 
leden vergoed werden. Dankzij een van onze 
oudste partners, Illusion & Macadam, was het 
mogelijk om die vitale steun te bieden voor de 
activiteiten in de podiumkunsten, zoals ook het 
geval was voor de audiovisuele activiteiten, 
dankzij de vereniging 4000 secondes. 

In afwachting van het verloop van de 
gerechtelijke procedure werd de activiteit van 
La Nouvelle Aventure opgeschort en werden er 
maatregelen genomen om de leden buiten de 
coöperatie om te steunen. 

De vennoten die aangesloten zijn bij Smart 
SCIC Audiovisuel kunnen hun loon blijven 
ontvangen volgens het algemene stelsel via de 
module "production de projets". Toch blijft de 
audiovisuele productietool actief: er worden 
nieuwe diensten geleverd, waaronder de 
mogelijkheid om te investeren in de aankoop 
van professioneel materiaal. 

Meer online 
infosessies 
Vóór ze zich bij de gedeelde 
onderneming inschrijven, wonen de 
leden doorgaans een infosessie bij 
om te ontdekken hoe Smart werkt, 
welke tools ze aanbiedt en welke 
waarden ze uitdraagt. Helaas gooide 
corona in 2020 roet in het eten, 
dus organiseerde Smart online-
infosessies. In totaal namen 8.697 
mensen deel aan 548 infosessies.
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De adviesverleners van Henegouwen 
Van links naar rechts: Haïchel Pal, Aline 
Brassart, Benoit Dumortier, Damien Noël, 
Marie Debeurme, Nathalie Ancel, Amaury 
Haegeman, Audrey Gilson

Ons team telt acht adviesverleners, vijf vrouwen 
en drie mannen, verdeeld over drie kantoren: 
Charleroi, Bergen en Doornik. We zijn allemaal op 
verschillende niveaus betrokken bij de coöperatie 
(belangrijke projecten, personeelsafvaardiging, 
mandaat van collectief belang (MIC)). Door de 
gezondheidscrisis moesten we leren ons anders te 
organiseren, zowel wat betreft de dienstverlening 
aan de leden als binnen ons team. Hoewel we 

even tijd nodig hadden om ons aan te passen, 
beschikten we wel over de nodige tools om 
nauw samen te werken en dagelijks met elkaar 
te praten over het informeren van de leden, om 
weetjes of praktische zaken met elkaar te delen, 
of gewoon een babbeltje te slaan. Zo konden we 
ook de werklast optimaal organiseren en verdelen, 
bijvoorbeeld voor de infosessies. Ten opzichte 
van de leden hebben we echter gemengde 
gevoelens, want hoewel de afspraken efficiënter 
verliepen dankzij de tools (de mogelijkheid om je 
scherm te delen bijvoorbeeld), missen we toch de 
gezellige sfeer tijdens de persoonlijke afspraken 
en de informele gesprekjes als we leden zien in de 
gedeelde werkruimten. 

De adviesverleners van  
Gent en Antwerpen 
Barbara Baert, Nele Cassiers, Annelies de 
Brabandere, Eline Lenaerts, Tinne Lommers, 
Sofie Potiau, Julie Scheers 
In Vlaanderen zijn we in totaal met 7 adviesverleners 
verdeeld over Gent en Antwerpen. We houden al jaren 
onze maandelijkse teamvergadering samen, en sinds 
de start van de lockdown hebben we pas echt onze 
krachten gebundeld. Nu werken we als één sterk team 
waarbij we proberen ieders talent een plaats te geven. 
Het zorgt ervoor dat we het werk beter kunnen verdelen, 
dat we sneller kunnen antwoorden op vragen of noden 
van de vennoten en dat we sneller kunnen inspringen 
voor een afwezige collega. Het thuiswerk heeft ook 
het contact met onze vennoten veranderd en beperkt 
tot digitaal overleg. Aangezien we in Vlaanderen enkel 
aanwezig zijn in Gent en Antwerpen, kunnen we via de 
digitale weg gemakkelijker vennoten begeleiden die 
niet dicht bij een kantoor wonen. Ze hoeven zich niet 
te verplaatsen om de infosessie bij te wonen of om een 
Activiteit op te starten. We zien en horen de vennoten 
dus nog even vaak, ook al is het niet live. Natuurlijk 
missen we wel de spontane babbels met de vennoten 
die ongepland binnenwandelen voor een korte vraag, 
een document komen afgeven en even blijven voor een 
tasje koffie. We zijn ervan overtuigd dat we als team 
sterker uit deze crisis komen. De opgedane digitale 
kennis en de evolutie in onze samenwerking willen we 
na de crisis graag verderzetten en combineren met de 
spontane fysieke contacten. 
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—Opleidingen 
Hoewel Smart door de gezondheidscrisis en de lockdown 
verplicht werd om 36 opleidingen uit te stellen, bood het 
vooral de gelegenheid om onlinesessies te ontwikkelen. 
Een première voor de coöperatie! Naar aanleiding van 
de positieve resultaten van die eerste ervaring en om de 
toegang tot het programma uit te breiden, besliste Smart 
om in september 2020 op die weg verder te gaan … 

Onze opleidingen in enkele cijfers 
In 2020 organiseerde Smart in totaal 
98 opleidingen, goed voor 1.128 
deelnemers. Dat is zowat 500 meer dan 
vorig jaar (zie grafiek voor de details). 

Dit succes hebben we grotendeels 
te danken aan de onlineopleidingen. 
Voor 59 opleidingen kon Smart 
rekenen op meer dan 750 deelnemers. 
Dat resultaat overtuigde de dienst 
Opleidingen om in de toekomst zowel 
opleidingen op afstand als face-to-
face aan te bieden. 

De eerste lockdown was ook de ideale 
gelegenheid om de leden in Frankrijk 
de mogelijkheid te bieden om deel te 
nemen. Zo’n 246 onder hen volgden een 
opleiding en ook vandaag nemen nog 
veel Fransen deel aan onze opleidingen. 

Nog in 2020 werden er opleidingen 
aangeboden in andere talen: 7 in 
het Engels en 4 in het Nederlands. 
Aangezien ook dat aanbod succesvol 
bleek, hoopt Smart het zeker te kunnen 
herhalen.
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"De opleidingen hebben 
me meer zelfvertrouwen 
gegeven" 

Fazia Smail
Boerin en bakkerin in spe

Ik kwam het opleidingsprogramma van Smart toevallig 
tegen en ik nam deel aan een eerste, een tweede en 
dan een derde opleiding. Zo leerde ik veel bij over 
bijvoorbeeld de segmentatie van de markt of hoe je 
best klantenrelaties opbouwt. Het heeft me in elk geval 
meer zelfvertrouwen gegeven. Eindelijk had ik toegang 
tot concrete inhoud. De lesgevers zijn stuk voor stuk 
deskundigen en de gesprekken waren, althans voor mij, 
heel overtuigend. (…) De opleiding over prijszetting 
vond ik bijvoorbeeld heel verhelderend, omdat ik dat 
altijd al moeilijk vond. Vóór die opleiding nam ik in mijn 
berekeningen de grondstoffen in aanmerking, maar 
ik dacht nooit aan mijn eigen loon, vakantiedagen of 
ziekteverlof. Zodra ik dus met al die parameters rekening 
hield, besefte ik dat de basisprijs van mijn brood veel te 
laag was!
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—Sociale bijstand
De solidariteitsmaatregelen die Smart tijdens de crisis nam, reikten verder dan haar core business. 

Een financieel duwtje in 
de rug 
Smart staat voor solidariteit en wil 
specifieke hulp bieden aan haar 
gemeenschap (zoals ook gebeurde 
in 2016 na de aanslagen in Brussel). 
Daarom bood de coöperatie sociale 
bijstand via een solidariteitsfonds als 
steun voor de leden die geconfronteerd 
werden met een moeilijke privésituatie. 
De mensen die zich als gevolg van de 
crisis in een kwetsbare positie of een 
impasse bevonden, konden een beroep 
doen op financiële steun. Aangezien 
het fonds niet onuitputtelijk is, kregen 
de dringendste en meest kritieke 
situaties voorrang. Het fonds wordt op 
collectieve wijze gefinancierd door alle 
economische activiteiten van de leden 
van Smart. 

Steun aan leden in het 
buitenland 
Alle leden (Frankrijk en België) die in 
het buitenland werkten, werden in een 
lijst opgenomen en tijdens de eerste 
lockdown opgebeld. Ze kregen ook 
hulp om te kunnen terugkeren. De 
gemaakte kosten werden terugbetaald 
door het fonds voor sociale bijstand. 

In dat kader werden nog andere 
initiatieven opgezet: een samenwerking 
met Pwiic zodat vennoten elkaar 
onderling konden helpen en de 
organisatie van workshops met het oog 
op de hervatting van activiteiten na de 
lockdown. Daar konden de leden met 
elkaar delen hoe ze de crisis hadden 
beleefd en samen nadenken over een 
manier om er weer bovenop te komen. 

445 
dossiers werden aanvaard (op ongeveer  
480 aanvragen, verdeeld over België (89 %)  
en Frankrijk (11 %))

voor een totaalbedrag van 

€ 462.361 
(cijfers juni 2021)
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"Onze dienst probeert zo 
pragmatisch mogelijk te zijn, 
zodat onze leden hun werk 
naar behoren kunnen doen en 
de risico’s kunnen delen." 

Bernadette Tshiebue, Dimitri 
Kernel, Gilles Thomas en 
Sebastiaan Van den Brande 
Geven juridisch advies

Alle juristen van het team hebben een brede algemene 
vorming. Elk van hen kan dus geraadpleegd worden voor 
de brede waaier aan juridische materies die doorgaans 
voor Smart behandeld worden: arbeidsrecht, recht van 
de sociale zekerheid, handelsrecht, fiscaal recht, publiek 
recht, intellectueel eigendomsrecht, internationale 
mobiliteit. Voor ze bij Smart aan de slag gingen, werkten 
alle juristen elders. Het team kan dus bogen op een rijke 
bagage. (...) We worden vooral geraadpleegd voor vragen 
in verband met de activiteiten van de leden: het beheer 
van commerciële geschillen, de herlezing van arbeids- of 
huurovereenkomsten, de verdediging van rechten 
(auteursrechten, enz.). (...) Een laatste belangrijk aspect 
van ons werk heeft betrekking op pedagogie. We vinden 
het belangrijk om het recht bevattelijk te maken zonder 
er afbreuk aan te doen. (...) We werken nauw samen met 
het team van adviesverleners. Zij spelen de vragen van de 
leden door en vormen dan ook een onontbeerlijke schakel 
tussen de juridische dienst en de leden. (...) De juridische 
dienst kan de leden zelfs tot in de rechtbank bijstaan. We 
zijn altijd heel trots als we de rechten van ondernemers 
tijdens een proces kunnen verdedigen en gelijk krijgen. 

Bernadette Tshiebue

Dimitri Kernel

Gilles Thomas

Sebastiaan Van den Brande

https://kronik.smart.coop/de-juridische-dienst-begeleiding-in-dienst-van-de-smart-gemeenschap/?lang=nl
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—Risicopreventie en gezondheid op het werk 
De pandemie gooide de beroepswereld volledig overhoop, en daarmee ook de preventie van beroeps- en 
psychosociale risico's op het werk. 
Tijdens de pandemie was telewerk een 
cruciaal element om de activiteiten te 
kunnen voortzetten. Doorgaans heeft 
telewerk enkel voordelen te bieden, 
maar in het kader van deze pandemie 
is duidelijk gebleken dat er ook risico's 
aan verbonden zijn: een gevoel van 
isolement (vooral bij alleenstaanden), 
minder of geen contact meer met 
de collega’s, de moeilijkheid om 
beroeps- en gezinsleven met elkaar te 
combineren. 

Omdat werkgevers verantwoordelijk 
zijn voor de gezondheid en veiligheid 
van hun werknemers heeft Smart er 
alles aan gedaan om te anticiperen 
op die risico's en ze te voorkomen. 
Daarom deed ze een beroep op 
verschillende interne en externe 

actoren in geval van psychosociale 
moeilijkheden die verband hielden met 
de coronapandemie. 

In België wordt de interne dienst 
voor preventie geleid door een 
preventieadviseur van niveau 1 die 
steunt op de expertise van een 
externe dienst, de CESI. Zijn taak 
is dubbel: hij grijpt in wanneer een 
ongeval plaatsvindt maar helpt ze 
ook te voorkomen. Hij zet immers 
preventieacties op in samenwerking met 
het CPBW (Comité voor preventie en 
bescherming op het werk). 

In Frankrijk is het de afdeling 
personeelszaken die tussenbeide 
komt voor het gezondheidstoezicht 
(met de hulp van de centra voor 

gezondheid op het werk) en voor de 
preventie van risico's (door unieke 
veiligheidsdocumenten op te stellen). 

Ondanks de moeilijkheden door de 
gezondheidscrisis zijn er gelukkig 
ook een aantal positieve effecten. 
Zo stellen we vast dat het aantal 
arbeidsongevallen in België met meer 
dan 50 % gedaald is ten opzichte van 
vorig jaar. Die daling is het gevolg van 
de lockdownperiodes en de toepassing 
van het telewerk. 

K E R N C I J F E R S

13  
ongevallen  
die leidden tot 

855  
dagen 
arbeidsongeschiktheid

voor  
3.358.534  
gepresteerde werkuren

6  
ongevallen 
die leidden tot 

147  
dagen 
arbeidsongeschiktheid 

voor  
574.417  
gepresteerde werkuren 

In België In Frankrijk
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—Verzekeringen 
Ongevallen, geschillen of materiële schade kunnen ernstige financiële gevolgen hebben, niet alleen voor de leden en 
hun activiteiten, maar ook voor de coöperatie. Smart beschikt dan ook over een volwaardig verzekeringspakket. Omdat 
de verzekeringen gedeeld zijn, is de individuele kost voor de Activiteiten relatief beperkt. 

Alle leden hebben recht op een verzekering 
“burgerlijke aansprakelijkheid” die de fysieke en 
materiële schade aan derden dekt. In 2020 werkte de 
coöperatie samen met haar partner MS Amlin om de 
verzekeringsdekking in Frankrijk en België vanaf  
1 januari 2021 gelijk te trekken. 

Het materiaal dat door de leden gebruikt en door de 
coöperatie aangeschaft wordt, is ook verzekerd. Die 
dekking gebeurt in België door P&V en in Frankrijk 
door Axa. Ze kan aangepast worden al naargelang de 
behoeften in verband met het gebruikte materiaal of 
bepaalde specifieke activiteiten. 

Daarnaast is het verzekeren en de veiligheid van 
de werknemers zelf een prioriteit voor de gedeelde 
onderneming. Zo zijn ook persoonlijke risico’s 
verzekerd. 

In Frankrijk zijn de werknemers gedekt door een 
verplicht nationaal systeem, dat bescherming biedt 
bij arbeidsongevallen (op het werk en van en naar het 
werk) of beroepsziekten. 

In België wordt dat systeem geïmplementeerd in 
overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. 
Voor bepaalde risico’s werden de opties uitgebreid. 
Het jaar 2020 bood gelegenheid om het contract 
Arbeidsongevallen te verplaatsen naar de maatschappij 
AG Insurance. Het doel: een tarief garanderen dat 
aangepast is aan het aantal schadegevallen van de 
coöperatie in de laatste drie jaar. Naast de ongevallen 
op het werk en van en naar het werk dekt de coöperatie 
in samenwerking met AG Insurance dus ook nog: 

 — ongevallen die zich voordoen op dagen dat de 
vennoot niet werkt met een Smart-contract (en tot 
één jaar na zijn laatste contract): een verzekering 
“privéleven”; 
 — ongevallen die zich voordoen tijdens professionele 
opdrachten in het buitenland: “Smart business 
mobility”. 

Sinds 2020 zijn ook IT-risico’s gedekt, met inbegrip van 
het verlies van data, zowel in België als in Frankrijk. 

Zo ziet Smart erop toe dat het voortbestaan en de 
kwaliteit van haar verzekeringsdekking gegarandeerd 
wordt, door ze continu te doen evolueren en haar tools in 
beide landen beter op elkaar af te stemmen. 
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—Klantendienst 
De klantendienst van Smart staat in voor het goede verloop van de handelsrelaties van de leden. 

In Frankrijk 
 — 18.997 uitgegeven facturen aan 
8.364 klanten, in 63 landen 
 — Gemiddeld factuurbedrag excl. btw: 
€ 979 
 — € 2.338.606 gemiddeld jaarsaldo 
van klanten 

In België 
 — 149.308 uitgegeven facturen aan 
26.506 klanten, in 86 landen 
 — 31.068 herinneringen verzonden 
 — Gemiddeld factuurbedrag excl. btw: 
€ 863 
 — € 9.885.774 gemiddeld jaarsaldo 
van klanten 

De dienst beantwoordt eventuele vragen van klanten, 
staat in voor de administratieve opvolging van de 
facturen en betalingen, en stelt aanzuiverings- en 
terugbetalingsplannen op. Daarnaast beheert de dienst ook 
de gerechtelijke terugvordering van schulden als er geen 
andere oplossing gevonden kon worden. De klantendienst 
is gevestigd in Brussel en werkt voor rekening van de hele 
groep in Frankrijk en België. Hiernaast staan enkele cijfers 
ter illustratie. 

In 2020 besteedde de klantendienst meer aandacht 
aan de individuele situatie van de klanten die eventueel 
getroffen waren door de crisis, om een persoonlijker 
antwoord te kunnen bieden op het vlak van laattijdige 
betalingen. Hoewel deze crisis deed vermoeden dat het 
aantal faillissementen dramatisch zou stijgen, bleven de 
faillissementen in 2020 toch op het gebruikelijke niveau 
hangen. De bevriezing van de faillissementsprocedure die 
door de regering werd ingevoerd, speelde daar ongetwijfeld 
een rol in. 
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—Gedeelde werkruimten 
Smart zet in op de ontwikkeling van gedeelde ruimten, aangezien ze een antwoord bieden op de vraag van freelance 
werkers, afzondering tegengaan, en samenwerking en interactie in de hand werken. Verschillende plekken zagen het 
licht in België en Frankrijk, en er staan nog tal van ontwikkelingsprojecten op stapel! 

Opening van de Bazaar St-So 
Na de opening van Les Tanneurs in Luik, de Belneux 
in Bergen, La Vallée en de KOP in Brussel werkte de 
coöperatie in 2019 mee aan het project van de Halle 
Tropisme (in Montpellier), Le Bigre! Lieu (in Rennes) of 
Composite (in Charleroi). In 2020 opende de Bazaar 
St-So de deuren in Rijsel. (Zie focus en getuigenis op 
de volgende twee pagina’s) 

 

Dynamo
Smart steunt de Luikse vastgoedcoöperatie met 
sociaal oogmerk Dynamo, die na KulturA en de 
ateliers Dony een nieuw project lanceert: Telenord, 
een coöperatieve bakkerij. In 2020 investeerde Smart 
kapitaal in het nieuwe project en bood ze steun aan de 
werking van de coöperatie. Smart deelt de waarden en 
doelstellingen van Dynamo: leegstaande gebouwen 
beschermen tegen vastgoedspeculatie door de 
oprichting van lokale activiteiten en handelszaken te 
bevorderen. Meer info: www.dynamocoop.be 

LaVallée 
LaVallée en haar gemeenschap hebben ondanks de 
moeilijke context veel veerkracht getoond. Zowel de 
pers als het publiek konden haar tentoonstellingen wel 
smaken. Denk maar aan 'Mue' (Vincent Glowinski en 
Chloé Schuiten) of 'Les Tasses – toilettes publiques, 
affaires privées' (Marc Martin). Bovendien neemt 
LaVallée deel aan het project 'Places-3T' met de 
ondersteuning van Erasmus+. Het project beoogt de 
duurzame ontwikkeling van zogenoemde third places: 
fysieke, virtuele en/of hybride ruimten om innovatief 
ondernemerschap en sociale en culturele innovatie in 
de hand te werken. 
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€ 10,5M 
geïnvesteerd door 
partners,  
waaronder € 6M 
door Smart 
en € 4,2M 
overheidssubsidies 

77  
ondernemingen* 

190  
personen in situ 
per dag, met 
een potentiële 
maximale 
bezettingsgraad 
van 250*

80 %,  
de bezettings-
graad van de 
vergaderzalen* 

35  
leden van de 
teams van vaste 
medewerkers 
van Smart/
GrandsEnsemble 
zijn in de Bazaar 
aanwezig. 
Bovendien vinden 
hier onder meer 
de infosessies, 
bijeenkomsten van 
sectornetwerken en 
vennoten plaats*april 2021

Een gemeenschap van makers, 
ambachtslui en creatieve ondernemers 
werkt er samen op bijna 5.000 m2. De 
verbouwing van de ruimte (een oude 
spoorwegloods) duurde twee jaar. Het 
patrimonium van de site werd zo goed 
mogelijk bewaard, er werd ingezet 
op duurzame ontwikkeling en de 
ruimte voldoet aan het gebruik van de 
huurders. 

De Bazaar moet de aanwezigheid 
van Smart versterken in een breed 
ecosysteem van actoren die zich 
bezighouden met innovatie en de 
creatie van activiteiten. Hoewel de 
opening plaatsvond in september 
2020 – een niet zo gunstige periode 
voor meetings en evenementen – ging 
ze niet onopgemerkt voorbij. Met de 
organisatie van een ambachtenmarkt, 
een incubator voor jongeren die ver van 

de arbeidsmarkt afstaan, workshops 
voor kinderen rond architectuur of de 
installatie van een beroepsopleiding 
voor jonge koks, voelden de huurders al 
snel de eerste effecten van de Bazaar. 

De Bazaar wil voor de leden van Smart/
GrandsEnsemble en de vele andere 
huurders dan ook tal van kansen 
creëren om partnerschappen te 
ontwikkelen. 

De Bazaar St-So opende de deuren 
in september 2020. Het is een plek 
voor creativiteit, ontmoetingen en 
uitwisseling. Deze third place werd 
opgericht door Smart en de cluster 
initiativesETcité, met de steun van de 
regio Hauts-de-France, en de Europese 
metropool en stad Rijsel. 

De Bazaar St-So 
het ontdekken meer dan waard! 
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“Dankzij de Bazaar kan 
ik mijn activiteiten 
ontwikkelen” 

Alexis Marque 
Is niet alleen industrieel ontwerper 
en maker, maar oefent nog tal van 
andere beroepen uit. Hij is lid sinds 
2019.

Sinds deze zomer beschik ik over een klein deel van 
de atelierruimte en dat heeft mijn manier van werken 
veranderd. Vroeger kon ik enkel mijn garage als 
opslagplaats gebruiken, dus nu ik plaats heb, kan ik 
grotere projecten aanvaarden. Zo kon ik mijn activiteit 
als meubelontwerper voor particulieren of winkels verder 
uitbouwen. Mijn atelier is eigenlijk een kleine toonzaal. 
Ze verandert al naargelang de projecten vorderen en 
ik knutsel ook nieuw gereedschap in elkaar. Zodra we 
kunnen, werken we met z’n allen buiten en de mensen zijn 
nieuwsgierig. Ze komen vragen wie we zijn, wat we doen, 
of ze het atelier mogen bezoeken enzovoort. Er is dus ook 
ruimte voor ontmoeting, zowel met de andere huurders 
met wie ik tal van projecten leid, als met bezoekers die 
komen ‘windowshoppen’ aan de Bazaar en vragen stellen 
als ik buiten ben. Beter nog, de laatste mensen die ik hier 
gezien heb, worden binnenkort misschien zelfs klanten. 
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—Financiering van investeringen 
Tot eind 2021 biedt Smart de vennoten die beheerder zijn van een Activiteit (in België en Frankrijk) een lening 
zonder dossierkosten of interesten aan in het kader van het Coronaplan. Enkel het geleende bedrag moet worden 
terugbetaald. 

Een lening met nultarief (intern krediet) 
is een voorschot dat Smart toekent 
aan de Activiteiten van haar leden. 
Zo kunnen ze materiaal, uitrustingen 
en andere benodigdheden kopen, 
opleidingen betalen, of - onder 
voorwaarden - voldoen aan 
investeringsbehoeften die nodig zijn 
voor de economische begeleiding van 
de activiteiten. 

Tot nu garandeerde Smart voornamelijk 
het werkkapitaal dat nodig was voor 
de betaling van de lonen. Sinds 
2018 konden Activiteiten in België 
een investeringskrediet krijgen, 
meer bepaald voor de aankoop van 

zogenoemde investeringsmaterialen 
en -uitrustingen. De dossierkosten 
bedroegen 3 % van het toegekende 
bedrag. 

Gezien de huidige gezondheidscrisis 
die ook zware economische en sociale 
gevolgen heeft, wordt die lening 
aangeboden aan nultarief. Het is 
een duurzame en uniforme financiële 
oplossing, die nog maar eens bewijst 
hoe de gedeelde onderneming de 
economische activiteiten van haar 
leden kan ondersteunen. Deze 
maatregel is mogelijk dankzij de steun 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(Finance & Invest Brussels). 

 Leningen 
met 

nultarief
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—Het bestuursmodel

Afgevaardigd  
bestuur

Direction Générale in Frankrijk

Directieteam

Faciliteert en rolt de strategische 
richtsnoeren 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 ontwikkeling

Directie Human 
Resources 

Operationele 
directie 

Administratieve  
en financiële  

directie

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 
Verschillend in Frankrijk en in België,  

omwille van de regelgeving.

Raden van 
bestuur

Verschillend in Frankrijk en in België,  
omwille van de regelgeving

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 en beheer 
De Raden van bestuur zijn de drijvende kracht achter de groep Smart en zien toe op de uitvoering van de politieke en 
strategische krijtlijnen van de coöperatie. Hun rol is des te belangrijker wanneer de samenleving te kampen krijgt met 
een gezondheidscrisis of de activiteiten van Smart bedreigd worden. 

België en Frankrijk: 
beheerd als één enkele 
entiteit 
De coöperatie Smart is actief in 
verschillende landen. Ze bestaat uit 
verschillende juridische structuren 
waarvan het beheer verenigd is tussen 
België en Frankrijk. De werking van 
Smart is origineel omdat ze het geheel 
op een coherente manier beheert 
met één enkele directie en één enkel 
Belgisch-Frans loontrekkend team dat in 
dienst staat van het hele project. 

Op het vlak van bestuur staan vier 
afzonderlijke Raden van bestuur in 
voor de leiding van de verschillende 
entiteiten (de stichting Smart en 
SmartCoop in België, de Scic Smartfr 

en de Scop GrandsEnsemble in 
Frankrijk) en zijn er aan Franse kant twee 
beheerders voor La Nouvelle Aventure 
en Alterna. De Raden van bestuur van 
Smart bestaan uit vennoten die door 
de algemene vergadering verkozen 
werden. Alle stakeholders zijn er 
vertegenwoordigd: gebruikers van de 
diensten, klanten, partners en leden van 
de teams van vaste medewerkers. (Zie 
de lijst van de leden van de Raden van 
bestuur op pagina 59). Samen vormen ze 
een basis van diverse competenties die 
elkaar aanvullen en ter beschikking staan 
van het Smart-project. 

Hun opdracht bestaat erin de politieke 
en strategische krijtlijnen van de 
activiteit van de onderneming te 
bepalen en erop toe te zien dat ze 

worden uitgevoerd: jaarrekeningen, 
beheerverslag, erkenning en bewaring 
van het vennotenregister enz. 

Het dagelijks beheer wordt sinds 2019 
verzekerd door Anne-Laure Desgris 
en Maxime Dechesne. Ze werden als 
afgevaardigd bestuurders benoemd 
door de verschillende Raden van bestuur 
en werven als uitvoerende macht de 
werknemers aan. Bovendien leggen 
ze verantwoording af aan de Raad van 
bestuur, die hen op elk moment kan 
ontslaan. 

De gemeenschap van vennoten 
omvat alle personen die in één van de 
coöperatieve structuren van de groep 
op minstens één coöperatief aandeel 
ingetekend hebben. Ze worden verzocht 

om in de loop van het jaar deel te nemen 
aan het leven en de ontwikkeling van 
de coöperatie. 
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K E R N C I J F E R S

Frankrijk  
9 
vergaderingen van de 
RvB van Smartfr en 
GrandsEnsemble in 2020 

Gemeenschappelijk
3 vergaderingen en1 seminar in januari 2020 
met de verschillende Raden van bestuur in Luik. 
Op de agenda: de verspreiding van de informatie, 
transparantie en transversaliteit 

België 
8  
vergaderingen van 
de RvB in België 
(SmartCoop)

1 
seminar over  
de internationale 
ontwikkelingsstrategie in 2020
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—De Raden van bestuur passen zich aan 
In 2020 moesten er met het oog op de crisis noodmaatregelen genomen worden die dialoog en een regelmatige 
opvolging van de bestuursorganen vereisten. Die laatste hebben ook samen de gemeenschappelijke doelstellingen 
voor 2025 bepaald. 
Meer frequente en 
aangepaste Raden van 
bestuur 
In 2020 moesten de Raden van bestuur 
zich aanpassen. Vergaderingen via 
videoconferentie werden niet alleen 
dagelijkse kost, maar ze kwamen in 
het licht van de crisis ook vaker bijeen. 
Sinds maart werkten de bestuursleden 
nauw samen om het Coronaplan uit te 
werken en het daarna ook regelmatig op 
te volgen. Tijdens de eerste lockdown 
behandelden ze bovendien tal van 
andere onderwerpen: bevriezing van 
de rekeningen, organisatie van de 
algemene vergadering, goedkeuring van 
de aanbevelingen Smart in Progress, 
opvolging van de economische en 
financiële situatie, vernieuwing van de 
statuten enz. 

Vernieuwing van de 
Raden van bestuur in 
Frankrijk 
De Raden van bestuur van de groep in 
Frankrijk werden tijdens de algemene 
vergadering van juni 2020 vernieuwd. Er 
werden zeventien personen verkozen, 
onder wie dertien voor de eerste keer, 
wat een zekere aanpassing en tijd 
vroeg om elkaar te leren kennen. Bij de 
vernieuwing werden er voor het komende 
jaar twee doelstellingen bepaald: 

 — Herzien van de statuten om de leden 
beter te kunnen vertegenwoordigen 
en te zorgen voor een betere 
wisselwerking tussen België en 
Frankrijk. 
 — Garanderen van een meer specifieke 
opvolging van de financiële 
aspecten voor een goed economisch 
evenwicht en financiële autonomie. 

Zodra de aangepaste statuten officieel 
gepubliceerd zijn, zullen er verkiezingen 
georganiseerd worden om de RvB te 
vernieuwen. 

Verandering van statuten 
in België 
In juni 2020 gaf de algemene vergadering 
haar goedkeuring om de statuten te 
veranderen als volgt: 

 — De afstemming met het wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (dat 
in 2019 van kracht werd). 
 — De opsplitsing van de 
vennotencategorie B in twee 
categorieën als erkenning van de leden 
van het vaste personeel. Categorie A 
bestaat uit de vennoten, categorie B 
uit de leden van het vaste personeel en 
categorie C uit de partners. 
 — Alle punten om de werking van de 
structuur te verbeteren met betrekking 
tot de RvB (verkiesbaarheidscriteria, 
collegialiteit bij de besluitvorming, 
benoeming van bestuursleden) en het 
dagelijks beheer (door twee personen). 

Deze eerste punten geven aanleiding tot 
meer denkwerk over de plaats van de 
personen in categorie B. 

Een Frans-Belgische 
strategie 2020-2025 
De uitwerking van een 
gemeenschappelijke strategie voor 
België en Frankrijk ging in 2020 van 
start. Ze reikt actieprincipes aan en 
tekent krijtlijnen uit om ze uit te voeren. 
De grote lijnen zijn het resultaat van 
het proces Smart in Progress. De rijke 
verzameling informatie diende als basis 
voor de afgevaardigd bestuurders om een 
voorstel te schrijven, dat vervolgens door 
de Raden van bestuur werd besproken, 
herwerkt en aangepast (Zie pagina 7). 
Door het conflict met Pôle Emploi moest 
dit werk in Frankrijk worden aangepast, 
om de prioriteiten op kortere termijn te 
bepalen met het oog op de herschikking 
van de activiteiten in het land. In België 
vond er in augustus 2020 nog een 
seminar plaats over de internationale 
ontwikkelingsstrategie van de komende 
drie jaar. 
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—De leden van de Raden van bestuur 
SmartFr 
Céline Courdain
Maxime Dechesne
Anne-Laure Desgris – 
Voorzitter van de Raad van 
bestuur
Francina Espuny
Alejandra Flichman
Samir Khebizi
Robin Maso
Maria Joao Pita
Caroline Senez 

GrandsEnsemble 
Angela Convers 
Laurent Courouble 
Maxime Dechesne 
Anne-Laure Desgris – 
Voorzitter van de Raad van 
bestuur 
Matthieu Falce 
Benoît Guyot 
Maya Leclercq 
Julie Mayer 
William Renaut 
Nadège Riche 

SmartCoop
Isabelle Azaïs 
Lapo Bettarini 
Lira Campoamor 
Julien Charles 
Pierre D’haenens 
Maxime Dechesne (Smart -  
De Stichting) – Voorzitter van 
de Raad van bestuur 
Karl Delandsheere 
Marielle Demilie 
Anne-Laure Desgris 
Gérard Fourré 
Françoise Kemajou (Pour la 
Solidarité) 
Marie-Laure Lulé 
Marylène Vandenbulcke
Hugo Vandendriessche
Marie-Françoise Wirix 

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

Marie-Françoise 
Wirix
Omdat ik heel nieuwsgierig 
ben en alle aspecten van 
dit project me interesseren, 
steek ik overal mijn neus 
tussen. De onderneming en 
hoe ze werkt, heeft voor mij 
dus geen geheimen meer. 
[...] Toen werd de coöperatie gecreëerd en 
zei ik tegen mezelf dat ik een rol te spelen had 
omdat ik de onderneming in al haar aspecten 
ken. Ik hoopte dan ook dat ik iets kon bijdragen. 
[...] Elke inbreng en elke aanwezige is van 
belang. De samenstelling van de RvB vind ik 
trouwens heel slim bekeken. Zowel leden van 
het vaste personeel als mannen als vrouwen als 
externe leden maken er deel van uit. Iedereen 
is belangrijk. Het is dan ook cruciaal dat 
die grote diversiteit verzekerd blijft. [...] Als 
bestuurslid controleer je alles wat er binnen 
een onderneming gebeurt, help je mee de 
juiste beslissing te nemen, draag je bij tot een 
goed bestuur en bespreek je de meest diverse 
onderwerpen. Ik vind dat alles binnen een RvB 
moet kunnen besproken worden. Het is een tool 
waar volop de kaart moet getrokken worden van 
een participatieve besluitvorming. 

Joëlle Boucher
Fragment van de analyse: Je wordt niet als bestuurslid geboren, maar word je het? 

De vergaderingen van de Raden van bestuur van de 
Stichting, SmartCoop en SmartFr, sinds begin 2020, zijn 
een waar succes. Ze creëren een verfrissende openheid 
voor andere manieren van werken, bieden de gelegenheid 
om voor bepaalde problemen oplossingen met elkaar te 
delen, en versterken het gevoel van legitimiteit (het is niet 
uitzonderlijk dat leden van de RvB zich afvragen of ze hun 

mandaat naar behoren vervullen). Het is geen logistieke 
sinecure om de megavergaderingen te organiseren, maar 
Smart beschikt over de nodige ervaring en middelen om 
dit tot een goed einde te brengen. 

 Om te lezen :  
Je wordt niet als bestuurslid geboren, maar word je het?
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https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/je-wordt-niet-als-bestuurslid-geboren-maar-word-je-het/
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—Vennoten 35.913 
vennoten

27.268 
België 

3.162  
nieuwe vennoten in 2020 

983  
nieuwe vennoten in 2020 

59  
nieuwe vennoten in 2020

924  
nieuwe vennoten in 2020

SmartCoop

3 CATEGORIEËN NIEUWE 

Categorie A Gebruikers van de 
diensten 27.205 3.162

Categorie B Vaste medewerkers 35

Categorie C Partners, 
rechtspersonen 28

GrandsEnsemble

130 
2 CATEGORIEËN NIEUWE 

Werknemers van 
de coöperatie 
(loontrekkende 
ondernemers en 
vaste medewerkers)

Loontrekkende 
ondernemers 92 50

Vaste medewerkers 27 9

Voormalige 
werknemers 5

Niet-werknemers 
van de coöperatie Externe vennoten 6

8.645 
Frankrijk

SmartFr

 8.515

* Coördinatoren van een Activiteit, ingeschreven gebruikers of occasioneel 
ingeschreven gebruikers, Werkgevers/gebruikers van Gestion de Contrats 
** Sectorspecifieke, lokale, professionele en gekwalificeerde, en 
economische klanten en partners.

9 CATEGORIEËN NIEUWE 

Categorieën  
1,2,3 Begunstigden* 8.447 911

Categorie 4 Vaste 
medewerkers 51 12

Categorieën  
5, 6, 7, 8, 9 Partners** 17 1
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—Coöperatief werken 
Om een coöperatie levendig te houden en ervoor te zorgen dat het project kan groeien, is het nodig om samen te 
komen en met elkaar te praten. Niet simpel in tijden van corona... Ondanks de moeilijke omstandigheden is de manier 
van werken bij Smart geëvolueerd. We onthouden: de kracht van vernieuwing, herstel en creativiteit. 

Let’s coop 
De algemene vergaderingen vonden 
plaats op 22 en 23 juni 2020 en werden 
live via internet uitgezonden. In de 
periode ervoor werden tal van workshops 
georganiseerd opdat de vennoten de 
rekeningen konden begrijpen, praten 
over de wijziging van de statuten, de 
kandidaten voor de RvB ontmoeten, en 
meer leren over de inzet van de algemene 
vergaderingen. 1.100 personen brachten 
hun stem uit en droegen bij tot de evolutie 
van de coöperatie. Alle video’s die voor 
de gelegenheid werden gemaakt, werden 
samen 12.500 keer bekeken. 

Smart in Progress 
In 2015 werd met het proces Smart 
in Progress de basis gelegd voor het 
Belgische coöperatieve project. In 
2019-2020 werd het proces uitgebreid 
naar Frankrijk. In de beide landen samen 
formuleerden 21 werkgroepen zo 53 
aanbevelingen over 7 thema’s. 

Thema’s voor Smart in Progress 
2020-2021: 

 — Begeleiding; 
 — Nieuwe vooruitzichten na de 
gezondheidscrisis; 
 — Gendergelijkheid; 
 — Een leefbaar economisch model? 
(Enkel in Frankrijk). 
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Bigre! trekt rond in een caravan en wordt 
uitgezonden op de radio 
Sinds 2015 organiseren de drie coöperaties Oxalis, Coopaname en Smart aan het 
einde van de zomer het verfrissende evenement Bigre ! Rencontre in het Franse Sète 
(nabij Montpellier). Tijdens het evenement komen hun leden een hele week samen om 
elkaar te leren kennen en samen te werken. In 2020 was het niet mogelijk om in Sète 
samen te komen. Het alternatief: een caravan die van Lyon over Parijs naar Brussel 
trok en meer dan 350 mensen bijeenbracht met workshops, debatten, uitwisselingen 
van goede praktijken en activiteiten die door vennoten werden voorgesteld. Als rode 
draad van het evenement werd er de hele week radio gemaakt. 

Een school voor de 
coöperatie
Tal van acties hebben bijgedragen tot 
de coöperatieve cultuur en brengen ons 
dichter bij de school voor de coöperatie. 
We stippen hier een aantal nieuwe en 
bestaande acties aan: 

 — De organisatie van workshops “100 
minuten over het lidmaatschap”; 
 — De redactie van 17 publicaties 
(waarvan er 7 naar het Nederlands 
werden vertaald) door leden, vaste 
medewerkers en partners, met de steun 
van de Federatie Wallonië-Brussel; 
 — De ontwikkeling van het 
documentatiecentrum; 
 — Een evaluatie van onze participatieve 
processen; 
 — Uitwisselingen met andere coöperaties 
en partners op het vlak van levenslang 
leren; 
 — De organisatie van workshops met het 
oog op de hervatting van activiteiten na 
de lockdown; 
 — De voorbereiding van 
themabijeenkomsten; 
 — De organisatie van opleidingen en 
debatten voor personen die een 
mandaat als bestuurslid aanvangen. Zij 
ontvangen ook een documentatiebundel 
om zich in te lezen. 

7 nieuwe publicaties, waaronder
Smart in Progress: ook in tijden van 
crisis gaat de participatie door
en Karl Polanyi et Michel Foucault: 
deux pensées pour s’armer contre le 
néolibéralisme (in het Frans)

Om te lezen 
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De uitzendingen en podcasts van de Bigre 
Radio (in het Frans) 

 Om te luisteren
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https://smartbe.be/nl/publicaties/
https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/smart-in-progress-ook-in-tijden-van-crisis-gaat-de-participatie-door/
https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/smart-in-progress-ook-in-tijden-van-crisis-gaat-de-participatie-door/
https://smartbe.be/fr/comprendre/publications/education-permanente/karl-polanyi-et-michel-foucault-deux-voix-pour-contrer-le-neoliberalisme/
https://smartbe.be/fr/comprendre/publications/education-permanente/karl-polanyi-et-michel-foucault-deux-voix-pour-contrer-le-neoliberalisme/
https://smartbe.be/fr/comprendre/publications/education-permanente/karl-polanyi-et-michel-foucault-deux-voix-pour-contrer-le-neoliberalisme/
https://www.bigre.coop/radiobigre/
https://www.bigre.coop/radiobigre/
https://smartbe.be/fr/comprendre/publications/education-permanente/karl-polanyi-et-michel-foucault-deux-voix-pour-contrer-le-neoliberalisme/
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—De vennoten aan het roer van de coöperatie 
Het Comité Collectif van Nantes is een groep van leden die naar aanleiding van Smart in Progress 2019-2020 het levenslicht 
zag. Hun opdracht: een boost geven aan het lokale coöperatieve leven door op de lange termijn stil te staan bij drie thema’s: 
het ondernemerschap, de politieke visie, en gastvrijheid & gezelligheid. Op basis van die thema’s zette de groep projecten 
op die hen na aan het hart liggen. 
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Thibault Sellier 
Zeefdrukker, vennoot van Smart, lid 
van het Comité Collectif Local van 
Nantes (CCL)

Het Comité Collectif Local is een logisch gevolg van 
de integratie van mijn activiteit in de coöperatie. 
Samenwerking, uitwisseling en onderlinge hulp bieden 
stuk voor stuk een antwoord op de versnippering 
van de artistieke praktijken van het onzekere solo-
ondernemerschap, zeker nu de cultuursector tijdens deze 
pandemie door de overheid in de steek wordt gelaten. 
Dankzij het CCL is het mogelijk om op lokaal niveau de 
krachten te bundelen door elkaar te ontmoeten, andere 
vennoten te leren kennen, en samen de handen in elkaar 
te slaan. Ik ben een actief lid in tal van dynamische 
collectieven in de streek waar ik woon en ik vind het 
belangrijk dat mijn beeldende kunst in die logica past. 
Het moment is gekomen om anders te gaan werken. Het 
feit dat ik me op een algemene manier kan inzetten voor 
de commons, en in het CCL in het bijzonder, geeft me 
hoop. De gedeelde onderneming biedt mogelijkheden. 
Het Comité Collectif Local is immers een resultaat van 
Smart in Progress en zou zonder die ontmoetingen niet 
bestaan.

“Het moment is gekomen 
om anders te gaan werken”
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—Zich inzetten voor de coöperatieve beweging
Coöperatief werken is ook elders gaan kijken, inspiratie opdoen en samenwerken met anderen aan projecten en acties. 

Operatie Masks Brussels 
Van mei tot juli 2020 vond de operatie 
Masks Brussels plaats in samenwerking 
met het Brusselse maatwerkbedrijf 
Travie. Dankzij het initiatief kon de 
spontane productie van stoffen 
mondmaskers door vrijwillige naaisters 
omgezet worden in een gestructureerde 
productieketen en konden 90 naaisters 
die lid zijn van Smart fatsoenlijk vergoed 
worden. De operatie toonde aan hoe 
moeilijk het is om zulke initiatieven op 
zeer korte tijd te organiseren, maar ook 
welke rol Smart kon spelen voor de 
prijsvoorwaarden van haar werknemers. 
Er zijn dus veel lessen uit te trekken 
voor de toekomst. De ervaring van 
de maskerproductie in Europa is 
overigens kenmerkend voor de nieuwe 
uitdagingen waar de beroepswereld 
voor staat.

“Coopérer : une idée qui 
fait son chemin” 
Midden in de eerste lockdown 
benadrukte Smart het belang van de 
coöperatieve modellen als duurzame 
oplossing om uit een crisissituatie te 
komen. De petitie “Coopérer : une idée 
qui fait son chemin” die in Frankrijk 
door Smart, Manufacture coopérative, 
Coopaname, Oxamyne en de 
Confédération générale des Scop werd 
opgesteld, werd in enkele uren tijd meer 
dan 2.500 keer ondertekend. 

Samenwerken op 
internationale schaal 
Op internationaal niveau coördineert 
Smart verschillende werkgroepen: 

 — “Platforms and non-standard 
work” van het Cecop-netwerk, 
waar nagedacht wordt over de 
coöperatieve oplossingen voor dit 
soort werk; 

 — “Future of work” van de 
internationale denktank over 
coöperatief ondernemerschap van 
de Internationale Coöperatieve 
Alliantie. 

In het kader van de verjaardag van 
de coöperatieve tak van de ILO 
(International Labour Organization) 
nam Smart deel aan een panel en 
schreef ze een paper met de titel 
“L’entreprise partagée ou le renouveau 
coopératif pour faire face aux défis des 
travailleurs autonomes” (De gedeelde 
onderneming of de coöperatieve 
vernieuwing als antwoord op de 
uitdagingen van freelance werkers). 

Een federatie voor de 
CAE in Frankrijk 
In december 2020 werd de Fédération 
des coopératives d'activité et d'emploi 
(Federatie van activiteiten- en 
tewerkstellingscoöperaties (CAE)) 
opgericht. De CAE bundelen de 
krachten om hun ambitie uit te dragen, 
het loontrekkend ondernemerschap in 
CAE te ontwikkelen, elkaar te steunen 
en vooruit te denken door elkaar te 
ontmoeten en te praten, en open 
te staan voor partnerschappen. Via 
GrandsEnsemble en Alterna maakt 
Smart deel uit van dit project, naast 
150 vertegenwoordigers en stichtende 
partners (CG Scop, Coopérer pour 
Entreprendre en Copéa). In 2021 
wordt dit project verder uitgewerkt 

(goedkeuring van de statuten, 
verkiezing van de eerste RvB, enz.). 

Coöperatieve radio 
Eind augustus 2020 gooide de Bigre 
Radio uitzendingen over belangrijke 
thema’s in de ether die nu beschikbaar 
zijn als podcast. Tijdens de uitzendingen 
kwamen tal van partners van Smart aan 
het woord rond actuele onderwerpen 
als werk, gelijkheid, de wereld na 
corona enzovoort. 

Wie (nog eens) wil luisteren, kan hier 
terecht (in het Frans): https://www.
bigre.coop/radiobigre 

— De wereld na corona: een nieuw elan 
of schone schijn?
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https://smartbe.be/wp-content/uploads/2021/01/wereld_na_corona.pdf
https://smartbe.be/wp-content/uploads/2021/01/wereld_na_corona.pdf
https://www.bigre.coop/radiobigre/


Engagement 
en innovatie 
door sociale 
verkiezingen 

De sociale verkiezingen zijn een hoogtepunt voor de democratie op het werk. Naast 
het wetgevende kader, waar Smart zich als werkgever naar moet schikken, wilde de 
coöperatie zich engageren voor een vernieuwde participatie van haar leden. Het doel: 
inzetten op een bredere vertegenwoordiging van de diversiteit van profielen die er deel 
van uitmaken.

Omdat de kalender door de 
gezondheidscrisis overhoopgegooid 
werd, vonden de sociale verkiezingen 
bij Smart België en Frankrijk 
uiteindelijk plaats in november 2020. 
De werknemers konden daarbij hun 
vertegenwoordigers verkiezen voor een 
periode van vier jaar. In België voor de 
ondernemingsraad (OR) en het comité 
voor preventie en bescherming op het 
werk (CPBW) en in Frankrijk voor het 
sociaal en economisch comité (CSE). 
Hun taak bestaat erin de belangen van 
de teams van vaste medewerkers te 
vertegenwoordigen en verdedigen in 
de zogenoemde sociale dialoog, die 
Smart samen met haar leden wil doen 
evolueren. 

De betrokkenheid van alle leden, 
als argument voor de verkiezingen 
van 2020, is dus een feit! Hoewel de 
verkiezingen zelf* plaatsvonden op basis 
van het wettelijke kader (anciënniteit, 

lopend contract), werd iedereen 
opgeroepen om deel te nemen, 
ongeacht hun relatie met de coöperatie 
(leden met een contract van onbepaalde 
duur of aantal contracten). 

Een coöperatieve sociale 
dialoog in de maak 
Het doel achter de wens om alle 
werknemers in de sociale dialoog te 
betrekken, is om een nieuwe dialoog 
te creëren, meer bepaald over werk, 
arbeidsomstandigheden, tewerkstelling 
en loonvoorwaarden. In België werden 
er geen vennoten verkozen. Toch 
werd besloten om in te zetten op een 
bredere vertegenwoordiging en betere 
arbeidsvoorwaarden voor iedereen, 
met de bedoeling ervoor te zorgen dat 
mensen die vandaag (wettelijk gezien) 
niet kunnen stemmen of zich kandidaat 
stellen, toch kunnen deelnemen. 
De volgende taak van Smart België 

bestaat er dus in om voor die doelgroep 
een kader te creëren. In Frankrijk 
zal er ook aan de uitbreiding van de 
participatiemogelijkheden gewerkt 
worden. 

Smart stelt momenteel alles in het werk 
om werkers met tijdelijke, kortlopende 
contracten in de sociale dialoog te 
betrekken, en zal daar ook op lange 
termijn op blijven inzetten om aan de 
doelstellingen van de coöperatie te 
kunnen voldoen.  

 Om te lezen  
De sociale dialoog bij Smart: welke 
plaats voor werkers met tijdelijke 
contracten? 
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* In Frankrijk leidde de stembusgang tot de verkiezing van meerdere leden binnen het sociaal en 
economisch comité. Een primeur voor Smart!

https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/de-sociale-dialoog-bij-smart-welke-plaats-voor-werkers-met-tijdelijke-contracten/
https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/de-sociale-dialoog-bij-smart-welke-plaats-voor-werkers-met-tijdelijke-contracten/
https://smartbe.be/nl/wegwijs/publicaties/zelstandig-leren/de-sociale-dialoog-bij-smart-welke-plaats-voor-werkers-met-tijdelijke-contracten/


—De gedeelde onderneming als motor voor sociale verandering 
Samen met een breed scala aan partners voert Smart lobbyactiviteiten, zowel in België en Frankrijk als op internationaal 
niveau. Het doel: het gedeelde ondernemingsmodel van Smart promoten en een oplossing bieden voor de 
arbeidsomstandigheden en behoeften van haar leden. 

Op de bres tegen de 
coronacrisis 
Met haar lobbyactiviteiten wil Smart 
het gedeelde ondernemingsmodel 
bekendmaken en haar expertise over 
de beroepswereld delen. Bovendien 
wil ze verandering in de hand werken, 
vooral op politiek en wettelijk vlak, 
om een oplossing te bieden voor de 
behoeften en arbeidsomstandigheden 
van haar leden. Sinds het begin van de 
coronacrisis heeft de coöperatie haar 
lobbyactiviteiten sterk opgetrokken. 
Zo zag ze er in de eerste plaats op 
toe dat de steunmaatregelen van de 
overheid aangepast werden aan de 
arbeidsomstandigheden van de leden. 

Vervolgens wilde de coöperatie 
haar gedeelde ondernemingsmodel 
positioneren als een innovatieve 
oplossing voor de problematieken 
in de beroepswereld. Ze ondernam 
verschillende acties om de politiek 
verantwoordelijken uitgebreid te 
sensibiliseren en kon daarbij op heel wat 
media-aandacht rekenen. 

In België 
Smart legde heel wat contacten bij de 
federale en gewestelijke regeringen, 
wat in sommige gevallen zelfs 
leidde tot concrete voordelen. Denk 
maar aan de aanpassingen van de 
werkloosheidsregeling, waardoor ook 
contracten van bepaalde duur meer in 
aanmerking kwamen. Bovendien gaf 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(Finance&Invest Brussels) financiële 
steun en kende staatssecretaris Barbara 
Trachte leningen aan verlaagde rentevoet 
toe voor de hervatting van de activiteiten 
van de leden. 

In Frankrijk 
De acties hadden voornamelijk 
betrekking op de zaak Pôle Emploi. Ook 
het vermelden waard is de reactie op het 
rapport Frouin over platformwerkers, dat 
zich baseert op de ervaring van Smart 
om zijn standpunt kracht bij te zetten. 

 

Op internationaal vlak 
Smart heeft ontmoetingen gehad met 
verschillende Directoraten-Generaal 
van de Europese Commissie, meer 
bepaald met Europees Commissaris 
voor Werkgelegenheid, Nicolas 
Schmit. Daarnaast leidde Smart een 
werkgroep van het netwerk CECOP 
in goede banen, met als resultaat de 
redactie van een Policy Paper over de 
behoeften van ‘atypische werkers’. 
Smart nam ook deel aan een panel over 
coöperatieve deelplatforms in het kader 
van het honderdjarig bestaan van de 
coöperatieve tak van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO). 

Balans 
Er is nog veel werk aan de winkel. Smart 
staat positief tegenover de toegepaste 
initiatieven en maatregelen, maar blijft 
actie ondernemen in afwachting van 
andere positieve beslissingen voor al 
haar leden. 

— Het pleidooi van Smart: of hoe we onze 
belangen in de Wetstraat, bij de Franse 
regering en in het Berlaymontgebouw 
proberen te behartigen 
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—Communicatie: een blog en een webserie 
Tijdens de crisis wilde Smart haar leden blijven bijstaan. Ze wilde contact blijven houden en samen met hen inzetten op 
de toekomst. In 2020 zagen twee nieuwe tools het licht: de blog Kronik, om informatie te delen met de gemeenschap, 
en een webserie ter ondersteuning van het project van sociale verandering van Smart. 

Covid en de beroepswereld: of hoe 
we het anders kunnen aanpakken 
Mei 2020. Terwijl de gezondheidscrisis de planeet nu al 
enkele maanden in haar greep houdt, denken heel wat 
mensen in de burgermaatschappij en de politieke wereld 
aan de wereld na corona. 

Smart blijft trouw aan haar core business en besteedt 
bijzondere aandacht aan werk in al haar facetten. De 
coöperatie ging praten met politici, met vrouwen en 
mannen die actief deelnemen aan onze economie en 
onze sociale organisatie of die academisch onderzoek 
verrichten. 

Die ontmoetingen leverden twintig afleveringen op die 
ons uitnodigen om samen na te denken over een nieuwe 
wereld die inclusiever en rechtvaardiger is. 

De blog Kronik, 
let’s stay connected 
Soms brengt een noodsituatie positieve zaken voort. 
Zo ook de blog Kronik, die in het leven geroepen werd 
omdat we tijdens de eerste lockdown iets nodig hadden 
om in contact te blijven. Bovendien moesten we snel 
kunnen communiceren over de acties in het kader van het 
Coronaplan. Kronik bleek dus al snel het belangrijkste 
informatieplatform voor de leden, met bijdragen over 
het beheer van een activiteit binnen Smart, de tools en 
diensten, en het laatste nieuws van de coöperatie en 
haar gemeenschap. Tijdens de meest acute periode 
van de crisis werden er elke week een tiental artikels 
gepubliceerd al naargelang het nieuws en de behoeften 
qua communicatie. Sindsdien worden er elke week twee 
tot vier artikels gepubliceerd.Tussen de startdatum van 
Kronik in de maand maart tot eind december, werd de 
blog 57.365 keer bezocht, goed voor 35.294 lezers en 
lezeressen (die samen 119.646 pagina's lazen).

20 afleveringen, 20 interviews 
met Belgische, Franse en inter-
nationale persoonlijkheden uit de 
academische, economische, politieke 
en syndicale wereld

193  
artikels  
(alle talen samen) 

35.294  
lezers en lezeressen

Bijna 

62.000  
keer bekeken op alle  
netwerken samen

https://kronik.smart.coop/?lang=nl
https://kronik.smart.coop/?lang=nl
http://
http://
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inter–nationale

Internationale ontwikkeling

— Situatie op 31 december 2020  
* Kantoor op non-actief gezet

ontwikkeling 
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—Smart in Europa
Smart is vandaag aanwezig in acht landen: België (waar het project in 1998 het licht zag) en Frankrijk, maar ook Spanje, 
Italië, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Zweden. Daarnaast ondersteunt ze andere landen bij de oprichting van 
gelijkaardige structuren voor de begeleiding van initiatiefnemers van projecten. 

Relaties opbouwen … 
 Smart ondersteunt de ontwikkeling van initiatieven 
in verschillende landen wereldwijd die zich op haar 
model inspireren. Ze biedt meer bepaald begeleiding 
bij voorafgaande studies en de zoektocht naar 
financiering. Zo ontstonden er de voorbije jaren 
initiatieven in Australië, Canada, de Verenigde Staten, 
Marokko, Finland, Engeland, Chili en Zuid-Korea. 

… en consolideren 
 In zes Europese landen (Spanje, Italië, Duitsland, 
Nederland, Oostenrijk en Zweden) is Smart de 
stichtende partner van ondernemingen die freelancers 
helpen om hun activiteit in een veilig kader te 
ontwikkelen. Die partners hebben Smart bij de creatieve 
sector in hun land geïntroduceerd en willen nu andere 
doelgroepen aantrekken. Nu blijft het voor die structuren 

een uitdaging om een goed economisch model te 
vinden dat rekening houdt met de sociale dimensie van 
het project. 

We onthouden twee gebeurtenissen in 2020: Aan 
de ene kant werd het bestuur van Smart België beter 
geïnformeerd en meer betrokken bij de onderwerpen 
op het vlak van de internationale ontwikkeling. 
Anderzijds viel de beslissing om de investeringen en de 
ontwikkeling in Hongarije stop te zetten. Zes jaar na de 
lancering in Boedapest had Smart immers nog steeds 
geen publiek gevonden.

Covid-19 
2020 was een bewogen jaar voor het Europese Smart-landschap. 
Sinds het begin van de pandemie lanceerden de verschillende 
overheden tal van steunmaatregelen. Overal gebeurde hetzelfde: 
er werden overheidsmaatregelen ingevoerd, activiteiten 
veiliggesteld, leden begeleid en organisaties beschermd … 
Solidariteit alom. 

In Italië werd alles in het werk gesteld om de leden duidelijk te 
informeren als tegengewicht voor de onduidelijke communicatie 
van de overheid. Smart Oostenrijk hield dan weer nauw contact 
met haar leden om hun voorwaarden te kunnen vrijwaren. En in 
Zweden dacht Smart grondig na over haar aanbod en diensten 
om de crisis het hoofd te bieden. 

Het jaar 2020 werd ook gekenmerkt door de tijdelijke 
werkloosheid voor de teams van vaste medewerkers en 
zware economische verliezen, zowel voor freelancers als voor 
bedrijven. Iedereen moest zich elke week weer aanpassen aan 
de gezondheidsmaatregelen en ook na corona zal het nodig zijn 
om anders te gaan werken en leven. In afwachting van betere 
omstandigheden staken we de koppen bij elkaar om na te 
denken: Wat brengt de toekomst voor Smart in mijn land? Hoe 
zien de komende jaren er voor Smart uit in Europa en de rest van 
de wereld? € 1.325.000

Investering (deelname in kapitaal) 
in 2020 door Smart, ten behoeve van de 
internationale ontwikkeling

— De internationale ontwikkeling van Smart: 
waarom en hoe?
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DEUTSCHLAND 
[DUITSLAND]

ESPAÑA  
[SPANJE] 

ITALIA  
[ITALIË] 

NEDERLAND 
[NEDERLAND] 

ÖSTERREICH 
[OOSTENRIJK] 

SVERIGE  
[ZWEDEN]

Naam SmartDe
SmartIb Cooperativa de 

Gestión de Proyectos 
Artísticos y Culturales

SmartIt Società 
Mutualistica  

per Artisti
Stichting SmartNL SmartAt SmartSe AB

Rechtsvorm 
Allen zonder winstoogmerk Coöperatie Cooperativa de Impulso 

Empresarial
Società Cooperativa 

Impresa Sociale Stichting Coöperatie Bv (besloten 
vennootschap)

Oprichting (jaar) 2013 2013 2013 2013 2013 2012

Start activiteiten Dec  2015 Mei 2013 Jan 2014 Nov 2013 Jan 2014 Nov 2012

DIENSTEN

VOLLEDIG ADMINISTRATIEF, BOEKHOUDKUNDIG EN FINANCIEEL BEHEER VAN ACTIVITEIT EN PROJECTEN

Voor fysieke personen ' ' ' ' ' '

Voor rechtspersonen ' ' ' '

Garantiefonds bij 
niet-betaling ' ' ' ' ' '

Betalingstermijnen 7 dagen na de prestatie 10de van de maand  
na de prestatie

10de van de maand  
na de prestatie Einde van de maand 10de van de maand  

na de prestatie 7 dagen na de prestatie 

Juridische bijstand ' ' ' ' ' '

Mobiliteitshelpdesk 
‘Touring artists ' '

Smart mobile desk* Berlijn Milaan, Rome Rotterdam

Beheerskost Smart  
(zonder btw) 7,0 % 7,5 % 8,5 % 6,5 % 7,5 % 6,5 % > 10 %

Aantal kantoren 2 + 1 gedeelde 
werkruimte 3 2 1 1 1

Omzet in 000€ 2 507 2 501 2 896 62 1 271 1 449 

Aantal gebruikers van de 
diensten/jaar 170  917 868 15 316 525

Aandeel lid (natuurlijk 
persoon) € 50 bij inschrijving € 150 vol te storten 

binnen de 3 jaar € 50 bij inschrijving N.v.t € 50 bij inschrijving N.v.t

*Smart Italië, Smart Duitsland en Smart België werken samen aan het nieuwe project “Share the desk”. In bijna alle Europese steden waar Smart gevestigd is, kunnen de leden gebruikmaken van coworking- en repetitieruimtes, 
vergaderzalen of multifunctionele lokalen. Het doel: al die ruimtes in kaart brengen en verzamelen in één enkele database, die makkelijk te raadplegen is en met alle Europese leden gedeeld kan worden. Zo weten de leden waar 
ze in Europa terechtkunnen als ze naar het buitenland reizen voor hun werk, zowel op het vlak van locaties als wat de begeleiding betreft.
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“Gelukkig bestaat Smart, want het is nu meer dan ooit nodig … Onze werkomgeving 
evolueert steeds sneller en het is belangrijk om te kunnen rekenen op sociale zekerheid 
en efficiënte juridische bescherming.” 

Sinds wanneer ben je lid van 
Smart? 
Ik heet Falk, ik woon in Berlijn, waar 
Smart in december 2015 met haar 
activiteiten begon. Ik ben lid sinds 
2018. 

Wat doe je in het leven? 
Ik ben technicus en eventmanager en 
mijn werk is elke dag weer anders. 
Vandaag werk ik bijvoorbeeld in een 
hotel en moet ik een pak aan. Of 
eigenlijk moet ik zeggen: ik werkte 
veel in hotels voor conferenties. 
Tegenwoordig gebeurt alles virtueel. 
Op andere dagen gaat het er meer 
casual aan toe en werk ik voor ngo’s als 
Campact, Greenpeace, Friends of the 
Earth, Fridays for Future… Ik help die 
organisaties hun politieke boodschap 
over te brengen. 

Wat heeft Smart voor jou 
veranderd? 
Op de dag dat ik over Smart hoorde 
praten, besloot ik om lid te worden. 
Toen ik vroeger werkte, had ik maar 
één werkgever op tijdelijke basis, 
omdat het moeilijk was om ook voor 
andere klanten te werken. Nu kan ik 

kiezen en ben ik flexibeler: dat is een 
groot voordeel voor mij. Als Duits 
staatsburger kan ik bovendien rekenen 
op de openbare gezondheids- en 
socialezekerheidssystemen. Ten 
slotte biedt het me mentale rust dat 
ik het beheer van de facturen aan de 
boekhoudkundige dienst van Smart kan 
toevertrouwen. Ik moet me geen zorgen 
meer maken over de betaling van mijn 
facturen terwijl ik voor verschillende 
organisaties en ondernemingen werk. 

Wat betekende dit bijzondere 
jaar voor jou op persoonlijk en 
professioneel vlak? 
Het jaar 2020 zou een veelbelovend jaar 
worden, maar door de crisis dacht ik 
dat er niets meer zou gebeuren. Ik was 
een beetje depressief: het sociale en 
culturele leven viel stil. Veel van mijn 
vrienden uit de evenementensector 
werden getroffen en velen onder hen 
vechten nog altijd om het door de 
overheid beloofde geld op te eisen. 
Ik heb veel geluk: Smart heeft me 
geholpen om financiële hulp te krijgen 
van de Duitse regering. Ik ben het team 
van Smart Berlijn dan ook heel dankbaar 
voor hun werk. 

De momenten dat ik niet kon werken, 
heb ik benut door opleidingen te 
volgen en deel te nemen aan live-
evenementen. Maar ik heb vooral beseft 
hoe belangrijk het is om deel uit te 
maken van een gemeenschap en van de 
coöperatie om elkaar te steunen. 

Heb je een specifieke 
boodschap voor de andere 
leden van de coöperatie? 
Gelukkig bestaat Smart, want het 
is nu meer dan ooit nodig … Onze 
werkomgeving evolueert steeds sneller 
en het is belangrijk om te kunnen 
rekenen op sociale zekerheid en 
efficiënte juridische bescherming. 

Ik heb veel hoop en wensen voor 
de toekomst! Ik wens alle teams van 
Smart in Oostenrijk, België, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Italië, Zweden en 
Spanje, een succesvol jaar 2021. Dat 
jullie de krachten kunnen bundelen 
om samen te werken en dat we al 
het potentieel en de kracht van de 
coöperatie ten volle kunnen gebruiken.

—
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 —  Falk Hermenau,  
technicus en eventmanager
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“Bij het project Smart maak je eerst en vooral deel uit van een organisatie die anders is 
en haar medewerkers niet als 'een nummer' beschouwt.” 

Stel je jezelf even voor? 
Ik ben preventieadviseur voor risico’s op 
het werk bij Smart Ibérica. Ik werk nu 
meer dan 15 jaar als consulente in dit 
vakgebied. 

Wat is de bijzonderheid van 
preventie in de culturele 
sector? 
De culturele sector is het niet gewend 
om te voldoen aan bepaalde formele 
vereisten die door de wetgever worden 
opgelegd. Werken met tijdelijke 
contracten impliceert ook de toepassing 
van preventieve maatregelen die we niet 
gewend zijn. Nochtans is dat een recht. 

Wat betekent het voor jou om 
deel uit te maken van Smart 
en wat vind je het leukst? 
Bij het project Smart maak je eerst en 
vooral deel uit van een organisatie die 
anders is en haar medewerkers niet als 
'een nummer' beschouwt. Bovendien is 
er ruimte voor projecten die niet altijd 
toegang hebben tot de meest geschikte 
bescherming. Wij bieden hen erkenning 
voor hun professionele activiteit: 
bij Smart kan een groot deel van de 
culturele en de creatieve sector terecht 
dat vaak vergeten wordt. 

Wat is, volgens jou, het 
moeilijkste en het meest 
dankbare aspect aan het 
beroep van preventieadviseur 
bij Smart? 
De sector waarin we werken heeft 
weinig ervaring met de formele 
vereisten die arbeidsrelaties met zich 
meebrengen. Het is soms moeilijk om 
aan iemand duidelijk te maken dat er 
procedures moeten gevolgd worden om 
wettelijk in orde te zijn. Dan helpt het als 
ik uitleg dat het echt is om de veiligheid 
van de leden te garanderen. Het meest 
dankbare aspect vind ik dat de leden 
beschermd zijn, dat ze voelen dat wij op 
hun veiligheid toezien, dat ze rechten 
hebben die ze vaak niet eens kennen. 
Dat is van fundamenteel belang. 

Waarom denk je dat Smart 
relevant is voor ondernemers? 
Smart Ibérica is een innovatief project: 
na zeven jaar ervaring hebben we al een 
hele weg afgelegd. En ook al zijn we 
nog vrij jong in vergelijking met andere 
modellen, toch is er al veel werk verzet. 
Meer dan ooit moeten we ons, zeker 
nu met de pandemie, heruitvinden. We 
moeten kiezen voor een ander beheer 
van activiteiten in alle veiligheid. Ik vind 
Smart een ideaal alternatief. 

Bedankt voor het vertrouwen, niet 
alleen in mij, maar ook een beetje in 
de preventiedienst, aangezien die 
een echte meerwaarde vormt. Door te 
kiezen voor preventie en de veiligheid 
van anderen, geef je waarde aan de 
mensen. 

De volgende uitdaging bestaat erin 
een cultuur van preventie te creëren 
in de creatieve en culturele sector. 
Omdat veel mensen in deze sector hun 
job vooral vanuit een roeping en met 
veel passie doen, zijn we ons niet altijd 
bewust van de professionele risico's, en 
daar leidt de sector onder. 

 —  Vanessa Collado,  
verantwoordelijke risicopreventie op 
het werk—
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“Het is gewoon fantastisch om te weten dat al die kantoren in verschillende Europese 
landen samen aan hetzelfde project werken!” 

Sinds wanneer ben je lid van 
Smart? 
Ik ben sinds 2015 lid van Smart in België 
en geef al mijn artistiek werk aan via de 
coöperatie. Sinds kort ben ik ook lid van 
Smart in Italië. 

Wat doe je in het leven? 
Ik ben actrice in het theater, docente en 
regisseuse. Ik woon in België en werk 
dan ook voornamelijk daar, maar sinds 
kort heb ik ook veel contracten in Italië. 

Wat heeft Smart voor jou 
veranderd? 
Smart heeft me gered, omdat ik me 
geen zorgen meer moest maken over 
alle bureaucratische rompslomp. 
Bovendien had ik eindelijk een simpele 
relatie met mijn werkgever... Het is echt 
een 'Smart' systeem dat je ook toelaat 
om op tijd betaald te worden. 

Wat betekende dit bijzondere 
jaar voor jou op persoonlijk en 
professioneel vlak? 
Dit jaar heeft me grijze haren bezorgd 
en door de frustratie kwam er ook veel 
creativiteit in mij naar boven. Bovendien 
kreeg ik om eerlijk te zijn ook een beetje 
zin om van beroep te veranderen. Want 

ik heb een schoon beroep, maar het kan 
ingewikkeld zijn. 

Ik moet zeggen dat Smart de 
podiumkunstenaars in België een 
handje heeft geholpen, vooral diegenen 
die geen kunstenaarsstatuut hebben, 
zoals ik. Ze bood financiële hulp 
en ondersteuning voor de aanvraag 
"tijdelijke werkloosheid corona", wat 
opmerkelijk is aangezien er in België niet 
veel compensatie was voor de artistieke 
sector. 

Heb je een specifieke 
boodschap voor de andere 
leden van de coöperatie? 
Het is essentieel dat de verschillende 
gemeenschappen en leden van Smart 
met elkaar samenwerken, want hoe 
groter het project, hoe meer impact het 
op Europees niveau zal hebben voor 
de bescherming van werkers. Het feit 
dat Smart in meerdere landen bestaat, 
is een voordeel voor de mensen die in 
het buitenland willen werken. Ik was 
verbaasd toen ik ontdekte dat Smart 
in Italië bestond en het heeft me veel 
administratieve vragen bespaard waar 
ik niets van begrijp en waarover moeilijk 
informatie te vinden is. Smart Italië 

biedt hulp en advies, en werkt samen 
met Smart België. 

Het is gewoon fantastisch om te weten 
dat al die kantoren in verschillende 
Europese landen samen aan hetzelfde 
project werken! 

 —  Claudia Russo,  
actrice, docente en regisseuse
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 — Christiaan Weiler, ontwerper, 
onderzoeker, leerkracht en curator 
ruimtelijke ordening

“Ik was een fervent 
aanhanger, maar late 
gebruiker van het 
coöperatief principe. 
Volgens mij is een 
economische hervorming 
broodnodig als we in een 
duurzame maatschappij 
willen wonen. Ik 
hoop dat we nieuwe 
economische principes 
kunnen aannemen, op 
een verantwoorde manier 
kunnen gaan leven en 
voldoen aan de behoeften 
van onze kinderen.” 

Sinds wanneer ben je lid van 
Smart? 
Mei 2020 

Wat doe je in het leven? 
Vroeger was ik architect. Vandaag ben 
ik ontwerper, onderzoeker, leerkracht en 
curator ruimtelijke ordening. 

Wat heeft Smart voor jou 
veranderd? 
Dankzij Smart kon ik overstappen 
op mijn huidige contract terwijl ik 
toch als zelfstandige kan blijven 
werken. Smart is de backoffice van 
mijn financiële administratie en 
levert bijkomende diensten zoals de 
berekening van betalingen, juridisch 
advies en een makkelijk contact met de 
adviesverleners. 

Wat betekende dit bijzondere 
jaar voor jou op persoonlijk en 
professioneel vlak? 
Ik zou eerder zeggen dat het me 
niet gebracht heeft wat ik nodig 
heb, en dat is genoeg werk om geen 
zorgen te hebben, ondanks een zeer 
positieve werkomgeving in Frankrijk en 
Nederland. 

Heb je een specifieke 
boodschap voor de andere 
leden van de coöperatie? 
Ik was een fervent aanhanger, maar late 
gebruiker van het coöperatief principe. 
Volgens mij is een economische 
hervorming broodnodig als we in een 
duurzame maatschappij willen wonen. 
Ik hoop dat we nieuwe economische 
principes kunnen aannemen, op een 
verantwoorde manier kunnen gaan leven 
en voldoen aan de behoeften van onze 
kinderen. Hoe we dat exact moeten 
doen? Hopelijk ontdekken we dat nog. 

 — Eric Vander Borght,  
cineast en fotograaf 

“Ik apprecieer SmartNL 
enorm voor de kwaliteit 
van de dienstverlening, die 
me de administratieve last 
ontneemt. Bovendien vind 
ik het fijn dat ik contact 
kan opnemen met een 
adviesverlener wanneer 
dat nodig is.” 

Sinds wanneer ben je lid van 
Smart? 
Ik heb me midden 2019 bij Smart 
ingeschreven. 

Wat doe je in het leven? 
Ik ben cineast, fotograaf en regisseur 
van documentairefilms of andere werken 
in opdracht (corporate, videoclips, 
internetvideo's). Soms help ik andere 
regisseurs met hun film, door hen te 
helpen met de regie of door middel 
van coaching of creatief advies. Als 
fotograaf houd ik me vooral bezig 
met een persoonlijk project dat 
Bruxellisation heet. Ik doe ook aan 
portretfotografie en andere werken op 
bestelling. 

Wat heeft Smart voor jou 
veranderd? 
Ik apprecieer SmartNL enorm voor de 
kwaliteit van de dienstverlening, die 
me de administratieve last ontneemt. 
Bovendien vind ik het fijn dat ik contact 
kan opnemen met een adviesverlener 
wanneer dat nodig is, om berekeningen 
van betalingen te controleren of voor 
ander advies. 

Wat betekende dit bijzondere 
jaar voor jou op persoonlijk en 
professioneel vlak? 
Door de lockdowns was 2020 voor velen 
een jaar van zelfanalyse, van zichzelf 
én hun werk. Voor mijn fotografiewerk 
is dat kostbaar gebleken en ik heb 
ook kunnen nadenken over mijn 
professionele loopbaan en waarop ik me 
nu moet concentreren. 

Heb je een specifieke 
boodschap voor de andere 
leden van de coöperatie? 
Leven en werken in Nederland is 
een aangename ervaring die ik aan 
iedereen zou aanbevelen. En dankzij de 
persoonlijke begeleiding van SmartNL 
en Kai is het des te aangenamer. 
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“Dankzij Smart kan ik rekenen op een competent team dat er altijd voor mij is als ik 
vragen of andere problemen heb.” 

Sinds wanneer ben je lid van 
Smart? 
Smart Oostenrijk is begonnen in 2015 
en ik ben sinds 2016 werknemer van de 
coöperatie. 

Wat doe je in het leven? 
Ik ben vooral muzikant, maar ik werk 
ook in de innovatieve sector van de 
muziektechnologie. In het begin 
stelde ik me voor als: "vernieuwer 
in de klassieke muziek en de 
muziekindustrie". Mijn belangrijkste 
instrumenten zijn de cello en mijn 
laptop. 

Wat heeft Smart voor jou 
veranderd? 
Dankzij Smart kan ik rekenen op een 
competent team dat er altijd voor mij is 
als ik vragen of andere problemen heb. 
Ik sta er dus nooit alleen voor. Hoewel 
ik internationaal actief ben, hoef ik me 
geen zorgen te maken of aan  
(inter)nationale belastingen te denken. 

Wat betekende dit bijzondere 
jaar voor jou op persoonlijk en 
professioneel vlak? 
Wat ik al langer vermoedde als 
muzikant is bevestigd. Cello spelen 
alleen volstaat niet, ook al verdiende 

ik genoeg om rond te komen. Om 
volledige financiële en professionele 
zekerheid te hebben, had ik een tweede 
bron van inkomsten nodig. Daarom 
heb ik de laatste drie jaar gewerkt als 
verantwoordelijke voor de commerciële 
ontwikkeling bij Music Traveller en als 
strategisch consultant voor Klassikal en 
Muvac. 

Heb je een specifieke 
boodschap voor de andere 
leden van de coöperatie? 
Ik vind Smart het beste alternatief 
voor freelance werkers in Oostenrijk 
en ik hoop dat we het coöperatief 
concept naar nog meer landen kunnen 
uitbreiden. Vooral gezien de huidige 
situatie hoop ik dat onze internationale 
coöperaties zich zullen ontwikkelen en 
nauw zullen samenwerken, om zo nog 
sterker vertegenwoordigd te zijn in de 
Europese Unie. 

 —  Ivan Turkalj,  
cellist
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“Als lid van de Smart-gemeenschap heb ik het geluk te kunnen nadenken over nieuwe 
ideeën die de leden kunnen samenbrengen.”

Sinds wanneer ben je lid van 
Smart? 
Ik maak sinds 2016 deel uit van Smart. 
Mijn eerste project was een stuk met de 
titel “It´s ok to be slow” over storytelling, 
dat door verschillende vrouwen werd 
vertolkt. Het stuk kwam op de planken 
in de ÖBKHL - Örebro konsthall in 
Zweden. 

Wat doe je in het leven? 
Ik woon in Stockholm en werk zowel 
in Stockholm als in Örebro. Ik ben 
zelfstandig choreografe, danseres en 
danslerares, en sta aan het hoofd van 
mijn eigen organisatie Gala Dance 
Bergslagen waarvoor ik dansstukken 
maak en voorstellingen, workshops 
en conferenties geef. Mijn organisatie 
heeft een regionale dimensie en mijn 
moderne danscreaties zijn bestemd voor 
een breed publiek. 

Wat heeft Smart voor jou 
veranderd? 
In het begin kreeg ik hulp voor de 
facturatie en budgettering en leerde ik 
boekhouding en andere administratieve 
taken te doen. Later werd ik lid van 
de Raad van bestuur van de nieuwe 

coöperatie. Zo heb ik als lid van de 
Smart-gemeenschap het geluk te 
kunnen nadenken over nieuwe ideeën 
die de leden kunnen samenbrengen. 

Wat betekende dit bijzondere 
jaar voor jou op persoonlijk en 
professioneel vlak? 
Ik heb meer bijgeleerd over het 
cultuurbeleid, de productie van 
dansstukken en onderhandeling in mijn 
vakgebied en onze werkuitdagingen. 
Artistiek gezien heb ik dansstukken 
ontwikkeld over de geschiedenis van 
de dans en andere stukken gebaseerd 
op kinderboeken. Ik heb ook onderzoek 
gevoerd en workshops georganiseerd 
rond meditatie en dansimprovisatie. Ik 
heb de indruk dat ik geleerd heb om op 
een meer verantwoorde manier om te 
gaan met projecten en hoe het artistieke 
en het organisatorische aspect van 
projecten hand in hand gaan. 

Heb je een specifieke 
boodschap voor de andere 
leden van de coöperatie? 
Geloof zowel in de kracht van 
de samenwerking als in je eigen 
artistieke idee, zet in op universele 

gendergelijkheid, wees je bewust van 
de impact van artistieke creaties en 
performances, luister naar je eigen 
passie in de kunst en beschouw 
organisatie als een artistieke praktijk. 

 —  Ellinor Ljungkvist,  
choreografe, danseres en danslerares
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—Resultatenrekening Smart Frankrijk
Resultatenrekening Smart Uitgedrukt in € 2019  % 2020  % Evolutie  %
Omzet van de leden 26 458 000 97,7 % 16 454 000 96,0 % -10 004 000 -37,8 %

Budget Projecten 14 249 000 52,6 % 11 504 000 67,1 % -2 745 000 -19 %
Budget Contracten 9 768 000 36,1 % 3 413 000 19,9 % -6 355 000 -65 %
Coöperatieve bijdrage 2 441 000 9,0 % 1 537 000 9,0 % -904 000 -37 %
Andere omzet leden 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 %

Verkoop en dienstverlening 51 000 0,2 % 15 000 0,1 % -36 000 -71 %
Interne verkoop en dienstverlening 51 000 0,2 % 15 000 0,1 % -36 000 -71 %
Opbrengsten uit huurgelden 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 %
Opbrengsten uit mutualisering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 %

Subsidies 581 000 2,1 % 673 000 3,9 % 92 000 16 %
Totaal opbrengsten 27 090 000 100,0 % 17 142 000 100,0 % -9 948 000 -36,7 %
Kosten in verband met de activiteit van de leden -24 017 000 88,7 % -14 482 000 84,5 % 9 535 000 39,7 %

Vergoedingen, sociale lasten en pensioenen -19 345 000 -73,1 % -11 991 000 -72,9 % 7 354 000 38 %
Onkostenvergoedingen - Leden -3 349 000 -12,7 % -2 443 000 -14,8 % 906 000 27 %
Concessies van auteursrechten -215 000 -0,8 % -239 000 -1,5 % -24 000 -11 %
Opbrengst verworven uit de activiteiten -767 000 -2,9 % 408 000 2,5 % 1 175 000 153 %
Aankoop goederen -242 000 -0,9 % -178 000 -1,1 % 64 000 26 %
Andere kosten uit verkoop -99 000 -0,4 % -39 000 -0,2 % 60 000 61 %

Brutomarge 3 073 000 11,3 % 3 073 000 11,3 % -39 000 -1,3 %
Gedeelde kosten door de gedeelde onderneming -4 125 000 15,2 % -4 297 000 25,1 % -172 000 -4,2 %

Diverse diensten en goederen -1 223 000  0 -1 283 000  0 -60 000 -5 %
Vergoedingen, sociale lasten en pensioenen -2 682 000  0 -2 839 000  0 -157 000 -5,9 %
Andere exploitatiekosten -220 000  0 -175 000  0 45 000 20 %

EBITDA - bruto bedrijfsresultaat -1 052 000 -3,9 % -1 637 000 -9,5 % -585 000 -55,6 %
Andere bedrijfsopbrengsten 0 0 0 0 %
Uitzonderlijke kosten -571 000 -1 065 000 -494 000 -87 %

Afschrijvingen -63 000 -19 000 44 000 70 %
Voorzieningen -508 000 -1 046 000 -538 000 -106 %

EBIT - bedrijfsresultaat -1 623 000 -6,0 % -2 702 000 -15,8 % -1 079 000 -66,5 %
Financiële kosten -26 000 -37 000 -11 000 -42 %
Bedrijfsresultaat voor belastingen -1 649 000 -6,1 % -2 739 000 -16,0 % -1 090 000 -66,1 %
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—Belangrijkste punten van het resultaat van 2020 
Omzet daalt fors 
De totale omzet daalt met 37 % en de 
omzet van de leden met 38 %. Afgezien 
van de coronacrisis die de ontwikkeling 
van onze entiteiten sterk heeft 
beïnvloed, werd in 2020 de werking van 
La Nouvelle Aventure en de audiovisuele 
productietool op non-actief gezet na 
het geschil met Pôle Emploi. 

De subsidies zijn gestegen (+16 %) 
De door de groep verkregen subsidies 
dragen bij aan de financiering van de 
kosten voor de ondersteuning van de 
leden. Deze subsidies stegen, hun 
aandeel in de omzet neemt dus toe 
waardoor de groep meer van deze 
fondsen afhangt. 

In 2020 en 2019 merken we echter 
(grotendeels voorziene) verliezen op 
subsidies die in voorgaande jaren zijn 
verkregen, als gevolg van terugkerende 
problemen bij het rechtvaardigen van de 
te bereiken doelstellingen. Op dit punt 
wordt veel werk verzet. 

 

 

Echte voorzichtigheid van de 
leden bij het gebruik van hun 
budget 
De leden zijn uiterst voorzichtig geweest 
met het gebruik van hun budget. De 
kosten gelinkt aan de activiteit van 
de leden dalen immers sneller dan de 
omzetdaling (-39 %) en de daling van de 
lonen van de leden (-38 %) weerspiegelt 
zich in het oppotten over het jaar van 
€408.000 in “verworven opbrengsten” 
(budget nog niet verbruikt over het jaar). 

De kosten van de gedeelde 
structuur stijgen aanzienlijk 
De overheadkosten stijgen met 5 % 
in het bijzonder als gevolg van de 
honoraria van de advocaten in verband 
met de zaak Pôle Emploi. 

Bovendien bleven de personeelskosten 
in 2020 stijgen (+ € 157.000) als 
gevolg van de versterking van de 
ondersteunende diensten die in 2019 
werd geïnitieerd (volledig effect 
van de aanwervingen van 2019). 
Deze oplopende kosten werden 
gedeeltelijk gecompenseerd door de 
werkloosheidsmaatregelen die vanaf 
april 2020 zijn ingevoerd. 

Ten slotte neemt de belastingdruk in 
verband met de territoriale economische 
bijdrage (belasting geïndexeerd aan 
de toegevoegde waarde) slechts met 
€ 45.000 of 20 % af als gevolg van ons 
economische model. 

De voorzieningen wegen op de 
begroting van de groep 
De afschrijvingen van investeringen 
wegen matig op het bedrijfsmodel van 
Smart (€ 19.000), de voorzieningen 
voor de afschrijving van vorderingen 
blijven redelijk. Het zijn de bepalingen 
die zijn opgenomen in de rekeningen 
van de leden en de voorzieningen over 
de subsidies uit het verleden die het 
economische model beïnvloeden. 

Een resultaat dat uit evenwicht 
raakt 
Het resultaat van het jaar 2020 is zeer 
sterk verlieslatend (16 % van de omzet). 
Dat kan verklaard worden door een 
aantal uitzonderlijke fenomenen die de 
toekomstige doelstellingen om rendabel 
te worden op de lange termijn zullen 
beïnvloeden. 
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ACTIVA Uitgedrukt in K€ 2019 2020 Verschil
1. VASTE ACTIVA 397,00 393,00 -4,00 

02. II. Immateriële vaste activa 28,00 0,00 -28,00 
03. III. Materiële vaste activa 136,00 192,00 56,00 
04. IV. Financiële vaste activa 233,00 201,00 -32,00 

2. VLOTTENDE ACTIVA 11 018 € 10 861 € -157,00 
06. VI. Voorraad en bestellingen in uitvoering 16,00 28,00 12,00 
07. VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 10 372,00 9 455,00 -917,00 

A. Handelsvorderingen 6 803,00 5 244,00 -1 559,00 
B. Overige vorderingen 3 569,00 4 211,00 642,00 
C. Belastingvorderingen 0,00 

09. IX. Liquide middelen 630,00 1 378,00 748,00 
ACTIVA 11 415,00 11 254,00 -161,00 

PASSIVA Uitgedrukt in K€ 2019 2020 Verschil
3. EIGEN VERMOGEN -404,00 -2 975,00 -2 571,00 

01. (I) Kapitaal 8 320,00 8 494,00 174,00 
04. IV. Reserves -8 724,00 -11 469,00 -2 745,00 
05. V. Overgedragen verlies 0,00 0,00 0,00 
05. V. Winst voor belastingen (belastingen te berekenen) 0,00 0,00 0,00 

5. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 681,00 1 212,00 531,00 
4. SCHULDEN 11 138,00 13 017,00 1 879,00 

08. VIII Schulden op meer dan een jaar 1 390,00 1 304,00 -86,00 
09. IX. Schulden op ten hoogste één jaar 9 748,00 11 713,00 1 965,00 

A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 42,00 414,00 372,00 
C. Handelsschulden 1 503,00 2 602,00 1 099,00 
D. Ontvangen voorschotten op bestellingen 0,00 0,00 0,00 
E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 7 739,00 8 379,00 640,00 
F. Overige schulden 464,00 318,00 -146,00 
G. Belastingschulden (voorlopig in afwachting van berekening van de belastingen) 0,00 0,00 0,00 

PASSIVA 11 415,00 11 254,00 -161,00 

—Geconsolideerde balans Smart Frankrijk
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Belangrijke gebeurtenissen 
sinds de afsluiting van de 
rekeningen op 31/12/2020 
Het boekjaar 2020 werd vooral verstoord door 
de coronapandemie enerzijds en omdat La 
Nouvelle Aventure op non-actief werd gezet, 
na de annulering van onze werkgeversaccount 
bij de afdeling ‘spectacle’ van Pôle Emploi 
(de podiumkunsten vertegenwoordigde 40 % 
van onze omzet). Net als voor veel andere 
economische spelers in Frankrijk zijn de 
gevolgen voor de groep SmartFR duidelijk te 
merken in de financiële resultaten. 

De groep kende in het boekjaar 2020 een 
omzetdaling van 38 % (- € 10 miljoen). Die 
sterke daling komt voornamelijk overeen 
met annuleringen van bestellingen, wat een 
aanzienlijke impact heeft op de activiteit van 
de leden, hun verloning of hun mogelijkheden 
om kosten te maken voor hun activiteit. De 
daling van de omzet werd opgevangen door 
een gelijkwaardige daling van de directe 
uitgaven van onze leden (-39 %). 

Om de vaste kosten te kunnen blijven dekken, 
heeft de groep een reeks besparingen 
doorgevoerd op het gebied van gedeelde 
uitgaven: tijdelijke werkloosheid, verlaging 
van de lonen van de directieleden, beperking 
van de externe prestaties. Om een positieve 
kasstroom te behouden, heeft de Groep 
Smart in Frankrijk met verschillende van haar 
verhuurders betalingsplannen onderhandeld 
en werd er een bankfinanciering voor een 
bedrag van € 400.000 verkregen. Dankzij die 
maatregelen kon de groep gedurende het 
hele boekjaar 2020 een positieve kasstroom 
handhaven en boekhoudkundige verliezen 
tot eind 2020 beperken. In 2021 wordt de 
groep SmartFR nog steeds getroffen door de 
gezondheidscrisis en de langzame hervatting 
van artistieke activiteiten. Eind maart is de 
omzet echter in lijn met onze prognoses. De 
groep SmartFR heeft besloten de maatregelen 
inzake tijdelijke werkloosheid tot eind juni met 
maximaal 15 % te verlengen. Er wordt gewerkt 
aan een plan om de kosten van de structuur 
te verminderen en de activiteiten opnieuw 
te doen opleven. Een strategisch plan dat in 
februari 2021 wordt gepresenteerd, voorziet 
in een financieel evenwicht tegen 2023. 

—Belangrijkste punten van de balans 2020
Aan de actiefzijde van de 
balans 
De vaste activa zijn licht gedaald 
Dit als gevolg van een kleine 
investering in materiële vaste activa, 
gecompenseerd door een daling van de 
materiële en financiële vaste activa. 

Vorderingen tot een jaar dalen 
Door een sterke daling van de 
vorderingen (direct gerelateerd 
aan de omzetdaling) en deels 
gecompenseerd door een toename 
van overige vorderingen (voornamelijk 
bestaande uit subsidies), waarvan de 
invorderingsperiode steeds meer dan 
twee jaar bedraagt. 

Cashflow verbetert 
Op de balans vertonen de 
geconsolideerde liquide middelen een 
stijging van € 748.000, voornamelijk als 
gevolg van een toename van kort- en 
langlopende schulden. 

Aan de passiefzijde van 
de balans 
Eigen vermogen blijft 
verminderen 
Door het grote verlies dat in de loop van 
het jaar is waargenomen, daalt het eigen 
vermogen ondanks het aandelenkapitaal 
dat ook in dit complexe jaar sterk bleef 
groeien. 

De schulden van de groep zijn 
sterk gestegen 
Door de toename van bankfinanciering 
(+ € 400.000), leveranciersschulden 
(+ € 1 miljoen) en sociale en 
loonschulden (+ € 640.000).
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—Resultatenrekening Smart België
Resultatenrekening Smart Uitgedrukt in € 2019  % 2020  % Evolutie  %
Omzet van de leden 162 299 888 92,0 % 129 658 992 92,0 % -32 640 896 -20 %

Budget Projecten 90 157 267 74 632 775 -15 524 492 -17 %
Budget Contracten 61 132 113 46 432 139 -14 699 975 -24 %
Afhouding 6,5% 10 540 643 8 298 745 -2 241 898 -21 %
Andere omzet leden 469 864 295 333 -174 531 -37 %

Verkoop en dienstverlening 13 848 406 7,9 % 11 076 314 7,9 % -2 772 092 -20 %
Interne verkoop en dienstverlening 799 339 1 426 169 626 831 78 %
Opbrengsten uit huurgelden 144 288 139 825 -4 463 -3 %
Opbrengsten uit mutualisering 12 904 780 9 510 320 -3 394 460 -26 %

Subsidies 12 904 780 7,3 % 9 510 320 6,7 % -3 394 460 -26 %
Totaal opbrengsten 176 364 124 100,0 % 140 951 457 100,0 % -35 412 667 -20,1 %
Kosten in verband met de activiteit van de vennoten -151 327 396 -85,8 % -121 579 872 -86,3 % 29 747 524 -19,7 %

Vergoedingen, sociale lasten en pensioenen -119 443 139 -94 052 625 25 390 514 -21 %
Onkostenvergoedingen - leden -25 210 158 -18 974 485 6 235 673 -25 %
Concessies van auteursrechten -4 522 265 -4 402 131 120 134 -3 %
Opbrengst verworven uit de activiteiten -1 673 579 -3 421 485 -1 747 906 104 %
Aankoop goederen -52 926 -16 675 36 252 -68 %
Andere kosten uit verkoop -425 329 -712 471 -287 143 68 %

Brutomarge 25 036 728 14,2 % 19 371 585 13,7 % -5 665 143 -22,6 %
Gedeelde kosten door de gedeelde onderneming -18 474 470 10,5 % -20 075 999 14,2 % -1 601 528 9 %

Diverse diensten en goederen -5 740 537 -5 742 556 -2 019 0 %
Vergoedingen, sociale lasten en pensioenen -11 308 894 -12 026 198 -717 305 6 %
Andere exploitatiekosten -1 425 039 -2 307 244 -882 204 62 %

Totaal gedeelde kosten door de gedeelde onderneming -18 474 470 10,5 % -20 075 999 14,2 % -1 601 528 9 %
EBITDA - bruto bedrijfsresultaat 6 562 258 3,7 % -704 414 -0,5 % -7 266 672 -111 %
Andere bedrijfsopbrengsten 601 797 0 453 088 0 -148 709 -25 %
Uitzonderlijke opbrengsten 137 224 0 106 162 0 -31 062 -23 %
Uitzonderlijke kosten -670 681 0 -736 117 0 -65 437 10 %

Tussenkomsten faillissementen -110 574 0 -151 645 0 -41 072 37 %
Uitzonderlijke kosten -560 107 0 -584 472 0 -24 365 4 %

Afschrijvingen, waardevermindering en voorzieningen -4 796 725 0 -3 430 319 0 1 366 406 -28 %
Afschrijvingen -2 752 116 0 -2 622 113 0 130 003 -5 %
Waardevermindering -379 727 0 -2 355 026 0 -1 975 298 520 %
Voorzieningen -1 664 883 0 1 546 819 0 3 211 702 -193 %

Totaal andere exploitatiekosten -5 467 406 3,1 % -4 166 437 3,0 % 1 300 969 -24 %
EBIT - bedrijfsresultaat 1 833 873 1,0 % -4 311 600 -3,1 % -6 145 474 -335 %
Financiële kosten -298 725 0 -156 562 0 142 163 -48 %
Financiële opbrengsten 25 703 0 200 284 0 174 580 679 %
Bedrijfsresultaat voor belastingen 1 560 852 0,9 % -4 267 879 -3,0 % -5 828 731 -373 %
Belastingen & Reserves -644 348 0 -1 112 636 0 -468 288 73 %
Nettoresultaat 916 504 0,5 % -5 380 514 -3,8 % -6 297 019 -687 %
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—Belangrijkste punten uit de resultatenrekening van 2020 
Omzet leden fors gedaald -20 % 
De totale omzet van de Smart Groep 
bedraagt € 141,3 miljoen in 2020. De 
gezondheidscrisis heeft een directe 
impact gehad op de activiteiten van 
haar leden. Bij de gebruikers van de tool 
“Contract” was de daling sterker (-24 % 
van de omzet ten opzichte van 2019) dan 
bij de gebruikers van de tool “Activiteit” 
(-17 % ten opzichte van 2019). 

Ondanks de gezondheidscrisis werd 
er voor de leden een loonbudget 
(inclusief socialezekerheidsbijdragen, 
verzekeringen en andere 
arbeidsgerelateerde kosten in de 
salarisregeling) ten belope van € 95,7 
miljoen verwerkt. De leden sprongen 
voorzichtig om met hun verloning en 
met het maken van productiekosten. 
Dat zorgt voor een positief effect in 
het resultaat van €3,4 miljoen. Er zijn 
verschillende maatregelen genomen 
om de impact van deze crisis op de 
leden te compenseren en de gevolgen 
te verzachten (waaronder 600.000 
euro aan sociale steun en extralegale 
werkloosheid, opgezet door Smart). 

Bijzondere aandacht voor de 
kosten van de structuur 
In 2020 zijn de kosten van de Smart-
structuur in totaal met € 2,5 miljoen 
gedaald ten opzichte van 2019. Reis-, 
verplaatsings- en cateringkosten 
daalden bijvoorbeeld met € 300.000. 
De tijdelijke werkloosheidsregeling voor 
de vaste medewerkers (€ 1,8 miljoen) 
en de verlaging van de algemene kosten 
met € 500.000 (honoraria, consultancy, 
enz.) maakten de gedaalde brutomarge 
gedeeltelijk goed. Deze inspanningen 
compenseerden voor een deel het effect 
van de investeringen in middelen en 
personeel die in 2019 werden aangevat 
(+ € 1,1 miljoen in 2020). 

Toepassing van het 
voorzichtigheidsprincipe in 2020 
Het voorzichtigheidsprincipe is 
essentieel bij het opstellen van de 
rekeningen. Er werd beslist om in 2021 
de waarde van de participaties in de 
Europese partnerstructuren van Smart 
te evalueren. Op basis van de financiële 
resultaten uit het verleden en de 
vooruitzichten op middellange en lange 

termijn van deze partners heeft Smart 
België de waarde in haar rekeningen van 
de participaties en/of vorderingen bij 
vier Europese partners verminderd. De 
beslissing om die waardevermindering 
door te voeren zorgt voor een extra kost 
van € 2 miljoen op de rekeningen van 
Smart in 2020. 

Aangepast bedrijfsresultaat 
(EBIT): verlies van € 800.000 in 
2020 
Het bedrijfsresultaat vertoont een 
verlies van 4,3 miljoen euro. Als we de 
uitzonderlijke elementen van 2019 en 
2020 uitsluiten om de reële werking van 
de groep te begrijpen, merken we op 
dat het resultaat in 2020 met 4 miljoen 
euro is verminderd: de omzet daalde 
met 5,7 miljoen euro, maar de structuur 
kon de daling in verband met corona 
gedeeltelijk opvangen door een aantal 
kostenbeperkende maatregelen te 
nemen. 
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ACTIVA Uitgedrukt in € 2019 2020 Verschil 20/19
1. VASTE ACTIVA 33 166 936 30 648 161 -2 518 775

02. II. Immateriële vaste activa 4 529 684 3 532 555 -997 130
03. III. Materiële vaste activa 9 112 334 8 275 761 -836 573

A. Gebouwen en terreinen 2 375 795 2 241 886 -133 909
B. Installaties, machines en uitrusting 1 690 533 1 254 546 -435 987
C. Meubilair en rollend materieel 133 431 131 094 -2 336
D. Vast actief in leasing of soortgelijk recht 1 878 1 502 -376
E. Overige materiële vaste activa 4 910 697 4 646 732 -263 965

04. IV. Financiële vaste activa 19 524 918 18 839 846 -685 072
A. Verbonden ondernemingen 15 491 320 15 413 480 -77 840
B. Ondernemingen met participatielink 3 979 591 3 365 008 -614 583
C. Overige financiële vaste activa 54 007 61 358 7 351

2. VLOTTENDE ACTIVA 36 806 533 49 603 760 12 797 226
05. V. Vorderingen op meer dan één jaar 72 164 74 599 2 435
07. VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 27 767 204 22 213 842 -5 553 362

A. Handelsvorderingen 23 211 488 18 231 425 -4 980 063
B. Overige vorderingen 4 555 716 3 982 417 -573 299

09. IX. Liquide middelen 8 588 037 27 255 270 18 667 233
10. X. Regularisatierekeningen 379 128 60 049 -319 079

ACTIVA 69 973 470 80 251 921 10 278 452

GECONSOLIDEERDE PASSIVA GROEP SMARTBE 2019 2020 Verschil 20/19
3. EIGEN VERMOGEN 18 402 891 13 508 773 -4 894 118

01. (I) Kapitaal 1 502 822 1 990 922 488 100
04. IV. Reserves 9 762 593 9 760 853 -1 740
05. V. Overgedragen winst 7 137 476 7 137 511 35
05. V. Overgedragen winst van het boekjaar -5 380 513 -5 380 513

5. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 72 923 135 704 62 781
4. SCHULDEN 51 497 656 66 607 445 15 109 789

08. VIII Schulden op meer dan een jaar 2 956 551 3 853 296 896 745
09. IX. Schulden op ten hoogste één jaar 27 057 154 37 845 837 10 788 683

A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 2 927 496 7 135 383 4 207 887
C. Handelsschulden 5 823 316 4 416 725 -1 406 591
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 2 027 2 027 0
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten

14 156 408 22 108 651 7 952 243

F. Overige schulden 4 147 907 4 183 051 35 144
10. X. Regularisatierekeningen 21 483 950 24 908 311 3 424 361
PASSIVA 69 973 470 80 251 921 10 278 452

—Geconsolideerde balans Smart België
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—Belangrijkste punten van de balans 2020
Aan de actiefzijde van de balans 
De liquide middelen stijgen tot € 27,3 
miljoen in 2020 (van € 8,6 miljoen in 2019): 
een stijging met € 18,7 miljoen. 
Deze stijging wordt verklaard door de 
betalingsplannen verkregen in het kader van corona 
(btw, roerende voorheffing, RSZ: + € 9,2 miljoen), 
een stijging van de kort- en langlopende schuld 
(+ € 5,1 miljoen), een gedeeltelijke terugbetaling 
van St So Immo (+ € 1,8 miljoen) en een toename 
van de inschrijvingen in aandelen (+ € 500.000). 
Bovendien werden, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, de operationele liquide middelen minder 
gebruikt voor materiële/immateriële investeringen 
of investeringen bij buitenlandse partners. Ook de 
werkloosheidsmaatregelen en het feit dat het budget 
onder controle bleef, hebben bijgedragen tot dit 
gunstige effect. 

Een daling van € 1 miljoen aan immateriële 
activa en een afname van € 800.000 in 
materiële vaste activa. 
De activering van productie (€ 700.000) en de materiële 
investeringen (€ 800.000) waren zeer beperkt. De 
afschrijvingen in 2020 (met name van activa die in 
voorgaande jaren belegd werden) waren hoger (- € 3,3 
miljoen) dan de verwerving van activa (+ € 1,5 miljoen), 
dat is een totale daling van € 1,8 miljoen. 

Handelsvorderingen worden met € 5 miljoen 
verminderd. 

Begin 2021 worden minder ontvangsten verwacht dan 
begin 2020 door de omzetdaling in december 2020 
ten opzichte van december 2019 (daling van de omzet 
exclusief btw van leden van € 4 miljoen over deze 
periode), d.w.z. een totale daling van € 4,8 miljoen 
inclusief btw. 

Aan de passiefzijde van de balans 
Smart blijft zijn kapitaal versterken tot een 
bedrag van € 500.000. 
Net als de voorgaande jaren is dit mogelijk dankzij de 
inbreng van coöperatieve aandelen van de leden. 

Langlopende (LT) schulden stegen met 
€ 900.000 en kortlopende schulden (KT) met 
€ 4,2 miljoen. 
LT: Normale terugbetaling (€ 800.000 en nieuwe 
GIMB-lening + € 1,7 miljoen).  
KT: Vooral dankzij de toekenning van nieuwe kredieten 
door Belfius. 

De "overlopende rekeningen" blijven 
evolueren 
Dit wordt verklaard door de verworven opbrengsten 
waarvoor de opnamemethode ongewijzigd blijft ten 
opzichte van het verleden. We wijzen er ook op dat de 
toename van de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten ook 
heeft bijgedragen tot de versterking van de kaspositie. 

Belangrijke gebeurtenissen sinds 
de afsluiting van de rekeningen op 
31/12/2020 
Het boekjaar 2020 werd vooral verstoord door de coronapandemie 
en net als voor veel andere economische spelers in België zijn 
de gevolgen voor de Groep SmartBE duidelijk te merken in de 
financiële resultaten. 

De Groep Smart in België kende in het boekjaar 2020 een 
omzetdaling van 26 % (- € 42 miljoen). Die sterke daling komt 
voornamelijk overeen met annuleringen van bestellingen, wat 
een aanzienlijke impact heeft op de activiteit van de leden, 
hun verloning of hun mogelijkheden om kosten te maken voor 
hun activiteit. De daling van de omzet werd dan ook deels 
gecompenseerd door een daling van de verkoopkosten (directe 
kosten van leden) met ongeveer 18 %. 

Om de vaste kosten te kunnen blijven dekken, heeft de groep 
een reeks besparingen doorgevoerd op het gebied van gedeelde 
uitgaven: tijdelijke werkloosheid, verlaging van de lonen van 
de directieleden, beperking van de externe prestaties. Om een 
positieve cashflow te behouden, heeft de Groep Smart in België 
zowel betalingsplannen onderhandeld met de RSZ en de FOD 
Financiën (btw en bedrijfsvoorheffing) als met verschillende van 
haar leveranciers (bv. verhuurders). Dankzij die maatregelen kon 
de groep gedurende het hele boekjaar 2020 een comfortabele 
kasstroom handhaven en boekhoudkundige verliezen tot eind 2020 
beperken. Voor 2021 verwachten we dat de omzet zal terugkeren 
naar het niveau van 2019, met voor de tweede helft van 2021 een 
verwachte omzetgroei van ongeveer 10 %. 
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Bijlagen
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—De entiteiten in Frankrijk 
Entiteiten waar de vennoten met hun activiteit terechtkunnen 

— La Nouvelle Aventure
La Nouvelle Aventure groepeert artiesten 
en technici die werkzaam zijn in de 
podiumkunsten. Hun contracten zijn van korte 
duur en vallen meestal onder het stelsel van 
“intermittence du spectacle” (op non-actief 
gezet).

— GrandsEnsemble
GrandsEnsemble is een activiteiten- en 
werkerscoöperatie (CAE - coopérative 
d’activité et d’emploi), bestemd voor 
dienstverleners, ambachtslieden, 
cateraars en ondernemers ... Het gaat om 
langetermijnprojecten. Bijgevolg zijn het 
contracten van lange duur (CAPE en CDI). 

— GrandsEnsemble Formation 
Professionnelle
GrandsEnsemble - Formation Professionnelle is 
een erkend opleidingsorgaan dat een wettelijk 
administratief kader biedt voor de uitvoering 
van prestaties in verband met voortgezette 
beroepsopleidingen (Formation Professionnelle 
Continue). Zo kunnen personen die een 
opleiding willen volgen een beroep doen op 
de nodige financiering, waarvoor ze gedurende 
hun hele professionele loopbaan bijdragen 
betalen, in het kader van de uitvoering van 
opleidingen gegeven door de vennoten van 
Smart. 

— Alterna
Alterna verenigt professionals uit de sector 
‘diensten aan personen’, met het fiscale kader 
dat daar eigen aan is.  

— Smart Scic

— Smart Audiovisuel
Smart Audiovisuel is er voor werknemers met 
tijdelijke contracten, artiesten en technici die 
werkzaam zijn in de audiovisuele sector.  

— Production de projets
Production de projets richt zich tot alle soorten 
dienstverleners die onder het algemene 
socialezekerheidsstelsel vallen en met een 
gebruikscontract van bepaalde duur (CDDu) 
per opdracht werken.  

— Gestion de contrat 
Gestion de contrat richt zich tot structuren die 
enkel gebruikmaken van Smart voor het sociale 
luik van hun activiteit: beheer van contracten, 
sociale aangiften, uitbetaling van lonen en 
socialezekerheidsbijdragen. De organisaties 
die hun sociaal beheer uitbesteden aan Smart 
behouden wel hun verantwoordelijkheid als 
werkgever. 
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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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