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SMS Glasgow 8/9 Oktober         - Social Media Savvy - 

  THE SMS PARTNERS 

 

Werkcenter Scotland 

Werkcenter is een nog relatief jonge 
organisatie, maar al zeer ervaren als EU-
projectcoördinator, coördineert het SMS 
het Erasmus+ KA2 YOUTH-project 

www.fromworktowork.wordpress.com 

 

 

Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 
Work 

De Dutch Foundation is o.a. een expert op 
het gebied van jongeren, jonge 
ondernemers, jeugdwerkgelegenheid, 
kennisprojecten en Social Media.  

www.dutchfoundationofinnovationwelfare
2work.com 

 

 

AEBL 

AEBL is een vrij nieuwe EU-partner aan de 
SMS-tafel en werd benaderd door de 
Dutch Foundation en Werkcenter, om te 
participeren in dit project. Als jonge 
organisatie is AEBL  zeer actief rondom 
start-ups, jonge ondernemers in Sevilla en 
betrokken bij het lokale en regionale 
educatieve kader (waaronder KMO's, 
aanbieders van jeugddiensten, scholen, 
hogescholen en hun ondernemerscultuur). 
AEBL is een innovator en heeft in Sevilla 
gewerkt aan soortgelijke projecten in het 
verleden, zij het niet met dezelfde 
internationale focus als deze.  

 www.aeblaboral.wordpress.com 

Social Media Savvy Website: 

www.socialmediasavvy585754367.wordpr
ess.com 

 

Op 7 en 8 Oktober 2018 had de Social Media Savvy Partnership een bijeenkomst in 
Glasgow, in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze 2 dagen is veel gesproken over jezelf 
professioneel profileren op sociale media! Zo kun je bijvoorbeeld 'in 40 milliseconden 
conclusies trekken over mensen, alleen op basis van een foto ...' Wauw! 

Social Media Savvy      

About the Project  
Social Media Savvy is een partnership met 3 organisaties, uit Spanje (AEBL), Nederland 
(Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work) en het Verenigd Koninkrijk 
(Werkcenter Scotland). In Glasgow, Schotland hebben we reeds een korte analyse en 
de te maken rapporten over het gebruik van Social Media Savvy ('SMS') per land 
besproken. Er is een concept-sms-sjabloon gemaakt om op een eenvoudige manier de 
verzamelde en geschetste feiten en cijfers te kunnen presenteren met betrekking tot 
het gebruik van sociale media door  jonge werkzoekende uit elk land. Uiteindelijk zal 
dit worden gepresenteerd op ons toegewijde Social Media Savvy Website/ platform, 
specifiek gericht op het creëren van een sociale media savvy professionele identiteit. 

 

De volgende Social Media Savvy Meeting is in Sevilla , Spanje in Januari 2019. 
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