
www.smart.coop

Onbezorgd ondernemen 



Smart is een 
werkerscoöperatie waar 
je terechtkan met je 
professionele projecten. 
Om je economische 
activiteiten onbezorgd te 
kunnen ontplooien, stelt 
ze gedeelde middelen en 
tools ter beschikking. Door 
voor Smart te kiezen, kan je 
als werknemer een beroep 
doen op de sociale zekerheid 
en toch in alle vrijheid 
ondernemen.

Bovendien maak je deel 
uit van een gemeenschap 
die ijvert voor een nieuwe 
beroepswereld en waardig 
werk verkiest boven kapitaal.

Hoe werkt Smart? 
Je kan bij Smart een economische 
activiteit ontwikkelen zonder zelf een 
onderneming op te richten en risico’s te 
nemen. Jij gaat op zoek naar klanten en 
bepaalt zelf je prijs. 

Als je via Smart werkt, ben je werknemer 
van de coöperatie en val je onder het 
systeem van sociale zekerheid. Zodra de 
offerte en het contract ondertekend zijn 
en de opdracht uitgevoerd is, betaalt 
Smart – als werkgever – je loon. Dat 
gebeurt zeven werkdagen na het einde 
van je prestatie, zelfs als de klant de 
factuur nog niet betaald heeft. Smart is 
dus verantwoordelijk voor je bezoldiging 
en alle sociale en fiscale aangiften die 
daarmee gepaard gaan. 



Smart, voor wie? 
Smart is er voor iedereen die de 
coöperatie nodig heeft, ongeacht 
je statuut en of het al dan niet om je 
hoofdberoep gaat. 

Het maakt niet uit welk profiel je hebt of 
welke beroepsactiviteit* je uitoefent, of 
je één dag werkt of je activiteiten op een 
duurzame manier wil ontwikkelen. Wil je 
investeringen doen, personeel aanwerven 
of gewoon een prestatie factureren? 
Dan heeft Smart een oplossing voor jou. 
Bovendien biedt Smart mogelijkheden 
om te werken met een voltijds of deeltijds 
contract van onbepaalde duur.
*Er zijn enkele uitzonderingen. Op onze website lees je 
er meer over.

Smart, een gedeelde 
onderneming 
Smart is een gedeelde onderneming. In 
plaats van je eigen onderneming op te 
richten, draag je net als andere freelancers 
bij tot tal van diensten en middelen, die 
je kan gebruiken om je beroepsactiviteit 
in alle autonomie te beheren en uit te 
oefenen. Je maakt ook gebruik van de 
administratieve gegevens, zoals het 
btw-nummer. 

In tegenstelling tot een activiteit op 
zelfstandige basis of het oprichten van een 
bedrijf (vzw, bv) garandeert de gedeelde 
onderneming een brede waaier aan tools 
en loop je ook minder risico’s. Zo is het 
onmogelijk om binnen de gedeelde 
onderneming failliet te gaan. 

Bovendien maak je deel uit van een 
netwerk met duizenden gelijkgestemden 
die dezelfde keuze hebben gemaakt en 
met wie je ervaringen kan uitwisselen, 
samenwerken en nieuwe uitdagingen 
aangaan.



Gedeelde diensten 
en tools 

Algemeen: facturatie, contracten, 
loonadministratie, kostenbeheer 

Dekking van risico’s: uitbetaling van de 
lonen op 7 werkdagen en  

Gedeelde tools: online beheerplatform, 
werkruimten  

Individuele en collectieve begeleiding, 
toegang tot opleidingen, juridische 

bijstand en expertise   

Smart, een participatief 
bestuur   
Smart is een coöperatieve vennootschap. 
Om de tools en diensten van Smart te 
gebruiken, word je vennoot door elk jaar 
een of meerdere aandelen te kopen. 
Een aandeel kost 30 euro. Als vennoot 
kan je deelnemen aan het bestuur 
van de coöperatie: stemmen op de 
algemene vergadering, deelnemen aan 
werkgroepen, je kandidaat stellen voor 
de Raad van bestuur enz.  

Smart betaalt geen kapitaal uit (geen 
dividenden, geen meerwaarde op 
aandelen), maar herinvesteert de winst 
om bestaande diensten te verbeteren en 
nieuwe diensten te ontwikkelen.



In 2021 gebruikten bijna  
19.000 freelancers   
de diensten van Smart.   

Smart is deel van een partnernetwerk in 
8 landen in Europa. 

In België is de coöperatie aanwezig in 
9 steden.

Hoeveel kost Smart? 
De gedeelde tools en diensten binnen 
Smart worden collectief gefinancierd op 
verschillende manieren:  
—  Met een persoonlijke bijdrage: jouw 

kapitaalinbreng als vennoot (een 
coöperatief aandeel van 30 euro per 
jaar dat terugbetaald kan worden 
wanneer je Smart verlaat).

—  Met twee bijdragen gekoppeld aan 
je facturatie binnen de gedeelde 
onderneming:
•  6,5 % van je omzet gaat naar de 

gemeenschappelijke middelen 
•  van je loonbudget wordt 

+- 7,5 % afgehouden en in de 
gemeenschappelijke middelen 
geïnvesteerd. 

Factureer je niets, dan betaal je geen 
bijdrage.

Meer info op onze website 
(Onze diensten).
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Hoe start ik met een project bij Smart? 
1 Ik neem deel aan een 

infosessie.

2 Ik schrijf me online in op de 
website van Smart.

3 Ik beheer mijn projecten via mijn 
eigen pagina die 24 uur per dag en 
7 dagen per week toegankelijk is.

4 Specifieke vragen? 
Dan kan je dagelijks terecht bij 
meer dan 80 adviesverleners 
die de Smart-vennoten 
begeleiden.

www.smart.coop


