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De Beta versie van het SMS 
Platform is klaar. Op pagina 
5 lichten we alle gemaakte 
vorderingen toe.

* 28 December 2021: 
Italiaanse SMS2 Dagen
* 2-8 Januari 2022: 
Learning Mobility in 
Campobasso, Italië
* 18-19 Mei 2022: 
Transnationale Project 
Meeting in Leiden / 
Leiderdorp, Nederland
* 20 Mei 2022: Nederlandse 
Multiplier Event, Leiderdorp.
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In deze nieuwsbrief vertellen 
we wat we hebben gedaan 
tijdens de transnationale 
bijeenkomst op 6 en 7 
december 2021 op het ARES-
kantoor in Campobasso, Italië.

Lees meer over ons Social 
Media Savvy Paspoort op 
pagina 4..

Op pagina 2 informeren we 
u over de stand van zaken 
op Social Media Savvy 2 
(SMS2) en wat voor soort 
samenwerkingsactiviteiten 
we tot nu toe hebben 
gedaan.
De partnerorganisaties van 
SMS2 zijn: Werkcenter 
Scotland (Verenigd 
Koninkrijk); Stichting Dutch 
Foundation of Innovation 
Welfare to Work (Nederland) 
en ARES (Italië).



Stand van Zaken 
Social Media Savvy 2
Introductie Social Media Savvy - Deel 2
Dit is de tweede nieuwsbrief van Social Media Savvy - Deel 2 (2020-2-UK01-KA205-079587 - 
SMS2). SMS2 is het vervolg op 'Social Media Savvy' (2017-3-UK01-KA205-046578). Het doel 
van 'Social Media Savvy - Part 2' is om naast een Social Media Savvy website, ook een SMS 
Platform te faciliteren. Daarnaast ontwikkelen we een Social Media Savvy Paspoort. We bieden 
begeleiding, advies, tips en trucs voor het bouwen van een persoonlijk savvy merk (het merk 
'Ik'), om jongeren te helpen bij het creëren van een aantrekkelijke Social Media Savvy 
professionele digitale identiteit op hun reis naar het werk. Het SMS 2-partnerschhap 2 wordt 
co-gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

Stand van Zaken
Ondanks de beperkingen en uitdagingen die de COVID-19-pandamie heeft gebracht, ligt het 
SMS2-project op schema en heeft het geen vertragingen opgelopen bij de ontwikkeling van het 
platform en het SMS2-passport. De mobiliteiten in verband met de transnationale 
projectbijeenkomsten en de leermobiliteit moesten echter opnieuw worden gepland. Daarom 
zijn we ons project begonnen met een online kick off meeting (die in Glasgow had moeten 
plaatsvinden). De SMS2 transnationale projectbijeenkomst in Campobasso op 6-7 december 
2021 was de eerste persoonlijke bijeenkomst van het SMS2-partnerschap (meer over deze 
bijeenkomst op pagina 3). Verder moesten we onze andere activiteiten verplaatsen naar 2022. 
Op pagina 1 hebben we de data van de aankomende activiteiten in 2021 (Italiaanse SMS2 
Dagen) en 2022 (Learning Mobility in Campobasso) uitgelicht.



Social Media 
Savvy 2 TPM 
Campobasso

Eerste Face-to-Face meeting 
partner organisaties in Italië

door Carla de Vreij en Pieter van Schie

Vanwege de COVID-19-pandemie was 
het de eerste keer dat 

partnerorganisaties ARES, Dutch 
Foundation of Innovation welzijn 2 Work 

en Werkcenter Schotland elkaar 
persoonlijk ontmoetten in Campobasso. 
Tot 6-7 december 2021 was het SMS2-
partnerschap immers genoodzaakt om 

maandelijks online te vergaderen. Op het 
kantoor van ARES konden we uitgebreid 

ingaan op de voortgang van het SMS 
Platform en het Social Media Savvy 

Paspoort.

TPM SMS2 Italië 
De tweede transnationale bijeenkomst van Social 
Media Savvy 2 werd gehouden in Campobasso in 
Italië. Na de digitale Kick off in Glasgow, die 
vanwege covid-19 en de extra nationale 
reisbeperkingen online werd gehouden, konden 
we elkaar eindelijk persoonlijk ontmoeten. Onze 
Italiaanse partner ARES heeft ons hartelijk 
ontvangen en ons verblijf in Italië was zeer 
aangenaam en productief. Tijdens de 
bijeenkomst hebben we veel onderwerpen 
besproken (Italiaanse SMS2-dagen - 28 
december 2021), Marketingplan SMS2, Social 
Media Savvy Passport, SMS Platform 
(www.smsplatform.info), blogs en artikelen op 
www.socialmediasavvy.info.

Netwerken
's Avonds zijn we naar een traditioneel restaurant 
gegaan, waar 'nul kilometer voedsel' werd 
geserveerd. De sfeer was ontspannen en de 
samenwerking werd verder verdiept en uitgebreid 
middels verbinding, het versterken van de 
werkrelatie. Het commitment had een inspirerend 
effect op alle partnerorganisatie en legt de basis 
voor de uitvoering van de gezamenlijke 
resultaten.

http://www.smsplatform.info/
http://www.socialmediasavvy.info/


Digitale Paspoort
Het Social Media Savvy Paspoort is een digitaal 
paspoort voor jongeren naar succes, via sociale 
media op hun reis naar werk en/of ondernemerschap. 
Dit intrument , die jongeren helpt om zich 
professioneel te profileren, zal een assessment tool 
bevatten. Deze tool meet hoe slim ze zijn aan het 
begin van hun Social Media Savvy-reis (nulmeting) en 
hoe slim ze zijn na hun Social Media Savvy-reis 
(certificering). Het raamwerk van het Social Media 
Savvy Paspoort is opgezet rond de 'branding van je 
eigen merk: Hett merk 'Ik' (Brand 'I').

Het idee is dat jongeren zichzelf kunnen beoordelen 
op hun sociale mediavaardigheden (een nulmeting) en 
vervolgens leren hoe ze hun vaardigheden kunnen 
verbeteren en de test opnieuw kunnen doen. Wanneer 
ze een bepaald niveau ('goed') bereiken, krijgen ze als 
certificering een Social Media Savvy Paspoort. Zo 
biedt het SMS Paspoort e-learningmodules aan over 
het merk ‘Ik’. De modules zijn een ondersteunend 
instrument voor de jonge werkzoekende en jonge 
ondernemer om een   sterk merk 'Ik' te creëren. De e-
assessmenttool SMS Paspoort is een nieuw 
ontwikkelde unieke online batterij met een interactief 
Social Media assessment e-tool voor jonge 
werkzoekenden. Ons doel is om een   '1-stop e-shop' te 
creëren voor Social Media testen en merk 'Ik' testen 
met gebruiksvriendelijke reviews, allemaal op 1 
platform. Dit is een belangrijk aspect van de tool, 
omdat het ervoor zorgt dat de persoon een 
functieprofiel krijgt dat betrouwbaar is en relevante 
betekenis heeft.

Het raamwerk van het 
Social Media Savvy 

Paspoort is opgezet rond 
de branding van jezelf: Het 

Merk 'Ik' (Brand 'I')

Social Media Savvy Paspoort 

Het idee is dat jongeren 
zichzelf kunnen 

beoordelen op hun 
sociale media 

vaardigheden (een 
nulmeting) en vervolgens 

leren hoe ze hun 
vaardigheden kunnen 
verbeteren en de test 
opnieuw kunnen doen.



Het SMS Platform wordt zichtbaarder gemaakt 
via de website www.socialmediasavvy.info. Zo 
wordt er op de website een button toegevoegd 
die de bezoeker doorverwijst naar het platform: 
www.smsplatform.info

Integratie Website en Platform
De komende periode wordt er door de SMS2-
partners veel gedaan om ervoor te zorgen dat 
onze jongeren voor en tijdens de leermobiliteit in 
Campobasso online inloggen. Zo kunnen we het 
SMS-Platform beter testen. Verder zullen we 
ook veel energie steken in de integratie van het 
SMS-Passport en het SMS-Platform.

Blogs, artikelen, video's, adviezen en trucs
De Weetjes & Nieuwtjes op het Platform worden 
verder verfijnd en waar mogelijk geïntegreerd 
met het SMS Paspoort. De partnerschap 'Social 
Media Savvy - Deel 2' zal de blogs, artikelen en 
posts in 2022 verder intensiveren. De 
onderwerpen gaan over 'De Eerste Indruk' (Hoe 
maak ik een goede eerste indruk?); 'The 
Squinch' en 'De Kaaklijn' (video's Peter Hurley); 
Sociale netwerken (Instagram, Linkedin, 
Facebook, YouTube en Twitter); Sociaal nieuws 
(Hoe kun je sociaal nieuws in jouw voordeel 
gebruiken?, Hoe kun je sociaal nieuws verbinden 
met jouw merk? Hoe kun je jouw sociale 
vaardigheden delen?, etc.

De Weetjes & Nieuwtjes op 
het SMS Platform genereren 

alle relevante artikelen en 
blogs rondom professioneel 
sociaal media gebruik voor 

de potentiële jonge 
werkzoekende.

SMS Platform 
Weetjes en 
Nieuwtjes

Sign up now

http://www.socialmediasavvy.info/
http://www.smsplatform.info/
https://smsplatform.info/register/

