
 
 

 

 
SAMEN (NET)WERKEN 
Samenvatting van de aanbevelingen Smart in Progress (SIP)  

  

Van 2015 tot 2021 namen tal van vennoten van de coöperatie deel aan thematische 
werkgroepen die voor de Raad van bestuur aanbevelingen formuleerden om de coöperatie 
te doen evolueren. 

Die aanbevelingen hebben tot acties geleid, andere zitten nog in de pijplijn. De Smart Labs 
kunnen daaraan bijdragen. We geven hieronder een samenvatting van de aanbevelingen 
en acties in verband met netwerken.  

Mensen komen vooral naar Smart met de vraag hoe ze inkomsten kunnen 
genereren. Smart moet zich afvragen hoe ze de creatie van werk kan faciliteren.  
Tijdens vroegere cycli van SIP spraken de vennoten die deelnamen aan de 
verschillende werkgroepen vaak dezelfde wens uit: “Smart moet haar grootste 
kracht benutten: de tienduizenden werkers die hetzelfde doel nastreven (betaald 
werk) met elkaar in contact brengen, zodat iedereen weet wie werk zoekt en wie 
werk aanbiedt. Het is beter om werk te vinden via de Smart-gemeenschap dan 
via uitzendbureaus. Dat zou ook inkomsten opleveren voor de coöperatie.” 

Doelstellingen  

• Samenwerking aanmoedigen tussen de leden.  
• Creatie van werk stimuleren.  

• De ontwikkeling van projecten bevorderen.    

• Het netwerken aanmoedigen.  

• De banden tussen de vennoten versterken.  

• Vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.  

• Het leven in de coöperatie ontwikkelen.  

 

  



Acties 
Binnen dit thema kan er door en met de vennoten al een reeks acties opgezet 
worden:   
 

1. Partner Meetings: professionele bijeenkomsten toegankelijk voor andere vennoten  
Vennoten met specifieke noden (materiële, logistieke of administratieve middelen) of met 
een aanbod, kunnen zichzelf als ‘projectverantwoordelijke’ voordragen en bijeenkomsten 
organiseren die openstaan voor andere vennoten.   
Projectverantwoordelijken kunnen laten weten wat hun noden zijn of hun lopende of 
toekomstige projecten voorstellen waarvoor ze zich door andere vennoten willen laten 
omringen enz.   
De andere leden kunnen dan besluiten om bij dat specifieke project betrokken te worden 
of hen in contact brengen met andere vennoten of partners die nuttig zijn voor het succes 
van het project (zoals het initiatief van Coopcity, een Franstalige partner van Smart: 
‘Soirée projet cherche partenaire’).  
De groep kan ervoor kiezen om af en toe partnermeetings te organiseren of een centraal 
aanspreekpunt te creëren, een soort kerncomité voor de te ondersteunen projecten, met 
een vaste plaats waar de bijeenkomst wordt georganiseerd. Een soort “Partner Meeting 
Point” als het ware. 

 
 

2. Opvolging van netwerkbijeenkomsten   
Een systeem opzetten voor het opvolgen, observeren, analyseren en 
communiceren van evenementen die ontmoetingen binnen de Smart-
gemeenschap (onderneming, vennoten en partners) in de hand werken: van 
individuele profielen tot bestaande collectieve initiatieven, zowel op lokaal niveau 
als op regionaal, federaal of Europees niveau (voor bepaalde sectoren). 
 

3. Het coöperatief leven animeren en de banden tussen de vennoten 
versterken  
Na de pandemie beseften de vennoten dat ze meer dan ooit nood hadden om 
opnieuw een band te kunnen opbouwen en zin moesten geven aan hun 
activiteiten en samenwerking met en binnen Smart.  
Begeleiding is niet enkel gekoppeld aan een adviesverlener of een team, maar 
ook aan de relaties tussen de leden onderling. Aangezien het doel is de vennoten 
te verenigen, kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd rond een beroep, 
een sector of een groot transversaal thema. Er zijn verschillende formats 
denkbaar: afterwork, werkontbijt, meet & connect, minibus, boswandeling, 
picknick in het park, street art parcours, rondleiding door gedeelde werkruimten, 
enz. 
De onderwerpen, locaties, wijze van deelname, frequentie van de bijeenkomsten 
en het doelpubliek worden gekozen door de deelnemers aan de groep. 

De groep kan vrij het thema kiezen dat de meeste belangstelling trekt, of kan 
rond een thema worden gevormd. Verschillende mensen die in de interieursector 
werken, kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen rond dat thema een groep te vormen. 
Om het thema te kiezen, zou de werkgroep voorbereidend werk kunnen doen, 
zoals een enquête in een van de vestigingen met de steun van het Smart-team 
ter plaatse.  

De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op diverse locaties: in de gedeelde 
ruimten van Smart (zoals de KOP in Brussel) of de ateliers (zoals BAF of 
LaVallée), in andere steden waar Smart aanwezig is, in ruimten van Smart-
partners, en op elke andere plaats waar een groep vennoten de behoefte voelt 
om bijeen te komen. De groepen zouden ervoor kunnen kiezen zich op 

https://coopcity.wikiflow.io/fr/events/7364?fbclid=IwAR3m3z1vxRs4u7O3Vf6GmAij1JQoOyWQErNQFN8H6RigJ3zJ_1ydwCJQ0Dk


regelmatige basis te organiseren, door bijvoorbeeld elke maandagochtend in de 
KOP bijeen te komen voor een werkontbijt.  
  



 
Werkgroepen kunnen de volgende activiteiten opzetten:  

3.1 Een enquête lanceren onder de leden over hun netwerkbehoeften in deze 
periode na corona. De enquête zou eerst op kleine schaal kunnen worden 
uitgevoerd, om beter in te spelen op de specifieke behoeften van bepaalde 
regio’s.    
3.2 Netwerkmomenten organiseren rond bepaalde thema’s of per sector.    
3.3 Een animatiemethode opzetten per sector, met vermelding van de 
doelstellingen, een kader voor de animatie en de rol van Smart. De groep kan 
een soort vademecum opstellen om andere groepen te helpen bij de 
professionalisering van de animatie van sectornetwerken met het oog op de 
uitvoering ervan.  
3.4 Organiseren van bijeenkomsten van vennoten of discussiefora over de meest 
diverse onderwerpen en in de meest diverse vormen (bijvoorbeeld een halve dag 
uitwisseling van ervaringen). Het doel is: 

  

• De vennoten aan te moedigen zich uit te drukken door een gepast kanaal te 
creëren en vrij spel te geven aan de onderwerpen die de leden willen 
bespreken, in een gemeenschappelijke vorm.     

• De vorming van een knooppunt in de gemeenschap aan te moedigen via 
momenten en plaatsen voor bijeenkomsten.    

3.5 Organiseren van een Smart beroepsbeurs om alle sectoren van de 
coöperatie zichtbaarheid te geven. NB: deze groep zou kunnen steunen op of 
deelnemen aan activiteiten van de groep van het thema “Third 
places/werkruimten”.  

Deze lijst bevat voorbeelden uit eerdere aanbevelingen van SIP en is louter 
informatief. 
 
  

 
 


