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Op 28 juni 2022 
organiseerden we het zeer 
succesvolle SMS 2 
Multiplier Event in Leiden, 
Nederland. Lees meer over 
onze presentaties en 
activiteiten op pagina 5. 

Het SMS Paspoort helpt 
jongeren om zich 
professioneel te profileren. 
Deze assessmentpaspoort 
tool meet hoe savvy je bent 
in het begin en hoe savvy je 
bent na je Social Media 
Savvy reis door onze 
diensten, producten en 
activiteiten.

Transnationale 
projectmeeting
Holland

Officiële lancering 
SMS Platform

De SMS 2 FINALE
Wat nu? 

SMS 2 
Multiplier Event

SMS Passport - 
Doe je test & haal 
je certificaat! 

In deze nieuwsbrief (nr.4) 
vertellen we wat we hebben 
gedaan tijdens de 
Nederlandse transnationale 
bijeenkomst op 5-6 mei 
2022 (pagina 3).

Nieuw ontwikkeld platform 
voor jongeren door jongeren 
met jongeren over hoe 
professioneel en Savvy 
online te zijn (pagina 4).

Op 29 juni hebben we 
officieel het project Social 
Media Savvy - Part 2 
afgerond. Het is een 
geweldige reis geweest en 
we hebben een aantal 
behoorlijk goede producten 
geproduceerd:
* Nieuwe & verse inhoud op 
www.socialmediasavvy.info
* Nieuw ontwikkeld platform
www.smsplatform.info voor 
jongeren door jongeren met 
jongeren over hoe je Savvy 
Online kunt zijn; en
* een gloednieuwe tool, het 
Social Media Savvy 
Passport



De Social Media Savvy 2 
Finale - Wat nu? 

De laatste puzzelstukje van Social Media Savvy - Part 2
Dit is de vierde nieuwsbrief van Social Media Savvy - Deel 2 (2020-2-UK01-KA205-079587 - 
SMS2). Met trots kunnen we zeggen dat we het SMS platform en SMS Paspoort officieel 
hebben gelanceerd. De diensten en producten van SMS 2 hebben ons veel feedback en 
suggesties opgeleverd van de jongeren die hebben deelgenomen aan de leermobiliteit in 
Campobasso, Italië (januari 2022) en de SMS 2 Dagen in Schotland, Nederland en Italië (in juni 
2022). De partnerorganisaties ARES, Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work (DFW2W) 
en Werkcenter Scotland hebben hun passie voor het project vertaald in een zeer vlotte 
implementatie en uitvoering. De upgrades van de SMS Passport tool en het SMS platform 
waren geweldig en kregen een zeer goede beoordeling tijdens het SMS 2 Multiplier Evenement 
op 28 juni 2022. Het SMS platform biedt uitstekende begeleiding, advies, tips en trucs voor het 
bouwen van een persoonlijk savvy merk ('het merk ik') en ondersteunt jongeren bij het creëren 
van een aantrekkelijke Social Media Savvy professionele digitale identiteit op hun reis naar het 
werk.

Wat Nu?
Het Partnership Social Media Savvy - Part 2 (SMS 2) wordt medegefinancierd door het Erasmus 
Plus Programma van de Europese Unie. Officieel is SMS 2 klaar op 29 juni 2022, maar dat 
betekent niet dat ons werk hier stopt. Eigenlijk is dit waar het allemaal om is begonnen. Het is 
nu dat de diensten en producten zullen worden geplaatst, verder worden bijgewerkt en 
geüpgraded gedurende een tijdspanne van 5 jaar. We zullen doorgaan met het verspreiden van 
nieuwe inhoud op onze 'SMS2'-sociale mediakanalen (Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, 
Pinterest, YouTube en TikTok. Elke dag zullen we je nieuwe content aanbieden met nieuws op 
sociale media, tips en trucs, citaten en blogs. 



Social Media 
Savvy 2 TPM 

Holland
Fine Tuning in Leiderdorp, 

Nederland
Door Carla de Vreij en Pieter van Schie

De Nederlandse Transnationale 
projectbijeenkomst vond plaats op 
5 mei - 6 mei 2022 in Area071 in 

Zuid-Holland. De bijeenkomst 
stond in het teken van de laatste 
fasen van het SMS 2 project. In 

Nederland hebben de 
partnerorganisaties de content op 
de website, het SMS platform en 

de sms-paspoorttool verder 
verfijnd. Alle diensten, producten 
en activiteiten zijn geïntegreerd 
met de meest gestelde, savvy 

vragen over 'Hoe je jezelf 
professioneel kunt profileren op je 

reis naar jouw werk'!'

TPM SMS2 Holland
Het partnerschap Social Media Savvy Part 2 
ontmoette elkaar op de locatie van de 
Nederlandse gastheer St. Dutch Foundation of 
Innovation Welfare 2 Work, in Leiderdorp, Zuid-
Holland. DFW2W, Werkcenter Schotland 
(Verenigd Koninkrijk) en ARES (Italië) kwamen 
overeen hoe we de SMS 2 kennis zouden 
opbouwen en soepel integreren via onze 
diensten en producten. Het was heel belangrijk 
dat we continu een jong publiek zouden hebben 
dat meer wil weten over jezelf professioneel 
profileren. Door feedback wisten we al dat de 
cliffhangers van de video's en de manier waarop 
het SMS platform is gebouwd precies dat doet. 
Het partnerschap richtte zich ook op de 
uiteindelijke ontwikkeling van het SMS platform, 
de certificering die moet worden verstrekt en hoe 
de communicatie en verspreiding tijdens (en na 
voltooiing) van Social Media Savvy te doen.



Upgrade jezelf met ons mooie Savvy Platform
Het Social Media Savvy Platform is ontwikkeld door 
jongeren voor jongeren met jongeren. Het platform biedt 
ondersteuning om jezelf professioneel te profileren op 
Sociale Media op weg naar werk of zelfstandig 
ondernemerschap. Om je carrière een kickstart te geven, 
biedt het platform verschillende content over 'Cyber 
Savvy' zijn, tools over de platforms waarop je 
consequent actief op moet zijn, zoals LinkedIn, 
Instagram, Facebook, Twitter en YouTube. Het geeft je 
een voorproefje van boeken, podcasts en films over 
sociale media onderwerpen. Hoe maak je een goede 
profielfoto, cv en videocurriculum en nog veel meer...

Savvy Nieuwsfeeds
Bekijk onze verschillende nieuwsbronnen! Misschien 
kun je iets vinden om over te posten voor op sociale 
media? Of zoek je een aantal trefwoorden die je kunt 
gebruiken om mensen vanuit de Google zoekresultaten 
naar je webpagina te lokken? We hebben drie feeds voor 
je gemaakt met de beste geautomatiseerde 
nieuwsberichten op sociale media en cybernieuws, plus 
de SMS nieuwsbrieven die je nu aan het lezen bent!

Officiële lancering SMS Platform

Het SMS Platform 
ondersteunt jongeren om 
professioneel te zijn op 

sociale media op hun reis 
naar hun werk.

De Nieuws feeds op het SMS 
Platform genereert alle 

relevante artikelen en blogs 
rondom (professioneel) 

sociale media gebruik voor 
de potentiële jonge 

werkzoekende.

http://www.smsplatform.info/


Het SMS 2 Multiplier Event werd gehouden op 
dinsdag 28 juni 2022 in Leiden, Nederland. Tijdens 
deze dag hebben we officieel het SMS Platform 
gelanceerd. Het evenement was een groot succes. 
Ruim 50 deelnemers woonden het Nederlandse 
Multiplier Event bij. Moderator van de dag was 
Pieter van Schie, directeur Werkcenter Schotland, 
initiatiefnemer en projectcoördinator van het Social 
Media Savvy  Part 2 Partnership.

Upgrade Jezelf!
Het programma was zeer interessant en werd 
goed ontvangen door de jonge deelnemers. Elke 
jongere werd uitgenodigd 'om zichzelf te 
upgraden' en hun professionele vaardigheden te 
demonstreren tijdens het Social Media Savvy 2 
marketing netwerk event. Sommige jongeren 
waren zelfstandig ondernemer, anderen richtten 
Social Media bureaus op en alle jongeren 
pitchten hun 'Merk Ik'-kwaliteiten als 
professionals, bij toetreding van de 
arbeidsmarkt. Het SMS platform in het 
algemeen en het SMS Paspoort in het bijzonder 
kregen veel waardering en werden betiteld als 
'zeer slimme tools'.

Supermooi design Platform en Paspoort
Tijdens het Multiplier Event is veel goede 
feedback ontvangen over het succesvol 
ontworpen logo en het ontwerp van het 
platform, alsmede de vlotte integratie van de 
SMS paspoorttest, modules en postevaluatie, 
als onderdeel van het platform.

Enerverend 
SMS 2 

Multiplier Event



Ben je al Social Media Savvy?
Het Social Media Savvy Passport is een digitaal paspoort voor jongeren naar social media succes 
op hun weg naar werk of zelfstandig ondernemerschap. Deze tool helpt jongeren om zich 
professioneel te profileren. Deze assessmentpaspoort tool meet hoe savvy je bent in het begin en 
hoe savvy je bent na je 'Social Media Savvy reis'. Het SMS Paspoort biedt e-learningmodules aan 
over onder meer het 'Merk Ik - Brand I’. De modules zijn een ondersteunend instrument voor de 
jonge werkzoekende en ondernemer om een sterk merk ‘Ik’ te maken.

SMS Paspoort - Upgrade jezelf met 
onze SMS Certificering  

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

Volg je voortgang
Elke jongere wordt door drie modules geleid 
en krijgt SMS leermateriaal aangeboden. Het 
begint met het beantwoorden van de vragen in 
onze vragenlijst om je opgedane kennis bij te 
houden! Het zal ons ook helpen om meer 
inhoud te produceren over wat je het meest 
nodig hebt.

Certificaat
Inmiddels (na drie modules) heb je alles 
geleerd over wat er nodig is om professioneel 
en succesvol te zijn op sociale media.


