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De Beta versie van het SMS 
Platform is klaar. Op pagina 7 
lichten we alle gemaakte 
vorderingen nader toe.

Sinds januari 2021 hebben we 
maandelijks SMS 2 Zoom 
meetings. Deze nieuwsbrief is 
een van de producten die is 
besproken en verder 
ontwikkeld is na de Zoom-
vergaderingen.. 

Nationale Sociale 
Media Rapporten

SMS 2 Dagen 

Introductie  
SMS 2 

SMS Plaform - 
Beta Versie

SMS 2 ZOOM 
Meetings 

In deze nieuwsbrief zullen we 
enkele statistieken van het VK 
en Nederlandse Social Media 
landen Rapporten publiceren 
(pagina 3).

Werkcenter Schotland en 
DFW2W organiseerden op 23 
en 29 juni 2021 SMS 2 Days, 
één digitaal evenement en één 
face-to-face evenement. 
Beide evenementen bleken 
‘zeer succcesvol' te zijn. Meer 
op pagina 6.

Op pagina 2 introduceren we 
het Social Media Savvy 2 
(SMS2) Partnership. De 
partnerorganisaties van SMS2 
zijn: Werkcenter Scotland 
(Verenigd Koninkrijk);  De 
Stichting Dutch Foundation of 
Innovation Welfare 2 Work 
(Nederland) en ARES (Italië).



Introductie Social 
Media Savvy 2

Dit is de eerste 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 - Deel 2 is om een   Social Media Savvy website te faciliteren, 
met een apart SMS Platform. Daarnaast ontwikkelen we een sociale media savvy paspoort. 
We geven begeleiding, advies, tips en trucs voor het bouwen van een persoonlijk 'savvy' merk 
('het merk ik'), om jongeren te helpen een aantrekkelijke Social Media Savvy professionele 
digitale identiteit te creëren op hun reis naar het werk. SMS Deel 2 is co-gefinancierd door het 
Erasmus+ programma van de Europese Unie.



Nationale 
Social Media 

Savvy 
Rapporten 
Nederland en Verenigd 

Koninkrijk 
door Desiree van der Heydt en Pieter van 

Schie
De SMS2-landenrapporten geven 

achtergrondinformatie over het gebruik 
van sociale media. De statistieken zijn 
gericht op jongeren die nog op school 

zitten (en mogelijk binnen 2 jaar 
afstuderen) en/of pas afgestudeerden 

(14-24 jaar) die toetreden op de 
arbeidsmarkt. Het zal ons ook helpen bij 

het ontwikkelen van het social media 
savvy platform en het sociale media 
savvy paspoort. Het idee is dat al die 

jongeren een gebrek aan werkervaring 
hebben, maar wel veel smartphone-

ervaring. Dus het enige wat ze hebben is 
hun eigen persoonlijke merk.

Een professionele digitale identiteit is de eerste 
stap om enige vorm van formele werkervaring 
op te doen die zal leiden tot een aanzienlijke 
verbetering van de loopbaanontwikkeling. 
In dit landenrapport zullen we helpen een 
diepgaand social media-beeld te geven van de 
SMS2-partnerlanden Italië, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk in verband met het zoeken 
naar werk en de wereld van werk.

Sociale Media in het Verenigd Koninkrijk
In januari 2021 waren er 53 miljoen gebruikers 
van sociale media in het Verenigd Koninkrijk 
(Bron: Hootsuite). Het aantal gebruikers van 
sociale media in het Verenigd Koninkrijk is 
tussen 2020 en 2021 met 2,3 miljoen (+4,4%) 
gestegen. Het aantal gebruikers van sociale 
media in het Verenigd Koninkrijk was in januari 
2021 gelijk aan 77,9% van de totale bevolking. 
De statistieken van mediaplatforms zijn niet 
dramatisch veranderd, behalve de aanhoudende 
groei in populariteit van TikTok. Het gemiddelde 
aantal sociale media-accounts per gebruiker 
van sociale media in het VK is 6,9 (voor 16-64-
jarigen). Er is ook een flinke gebruikersoverlap. 
Dit betekent dat als je gebruik maakt van 
sociale media het vrijwel zeker is dat je 
meerdere platformen gebruikt. Gebruikers zullen 
een voorkeursplatform hebben en er meer tijd 
aan besteden dan aan anderen, maar zijn nog 
steeds een potentieel publiek voor merken 
elders. 
Meer nieuws over sociale media in het VK in 
onze volgende nieuwsbrief.
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In het VK heeft Facebook nu een bereik van 38 
miljoen mensen, onveranderd ten opzichte van 
vorig jaar rond deze tijd. Dat is 66% van de totale 
Britse bevolking ouder dan 13 jaar. WhatsApp is 
de populairste messenger-app in het VK en ook 
wereldwijd, met 2 miljard geregistreerde 
gebruikers. Een derde van de wereldbevolking! 
Hiervan zijn 50 miljoen WhatsApp Business-
gebruikers.

Nederlandse Sociale Media 
In totaal zijn 13,7 miljoen Nederlanders actief op 
een of meer sociale media. Als je WhatsApp 
meetelt als onderdeel van de sociale media - en 
dat is een grote als, want WhatsApp heeft geen 
publiek karakter - desalniettemin is dat platform 
nog altijd verreweg het grootste.

Facebook staat ook boven de 10 miljoen 
Nederlandse gebruikers en YouTube 
completeert de top 3. De hoge positie van 
Instagram is geen verrassing meer en LinkedIn 
tikt voor het eerst de 5 miljoen Nederlandse 
gebruikers aan, waarmee de top 5 compleet is 
en al jaren relatief stabiel.

Momenteel gebruikt bijna 
80% van de jongeren van 
15 tot 24 jaar in het VK 

sociale media. Ze 
bezoeken dagelijks sociale 

netwerksites om 
verschillende redenen, 

waaronder contact maken 
met mensen en het uiten 

van je mening.

66%

24%

Social Media gebruik Twitter (VK)

Social media gebruik Facebook (VK)



Meest gebruikte Vacaturesites in Nederland

1. Indeed.nl
2. Nationalevacaturebank.nl
3. Werk.nl
4. Monsterboard.nl
5. Vacatures.nl
6. NederlandVacature.nl
7. Jobbird.com
8. Uitzendbureau.nl
9. Werkzoeken.nl
10. StepStone.nl

Top 6 sociale sites in het VK voor het vinden van 
een baan
We hebben een lijst gemaakt van de tien beste 
sociale sites die in het VK worden bekeken om je 
te helpen bij je zoektocht naar een baan. Op 
sommige van deze sites kun je een cv maken, 
terwijl andere netwerken platforms zijn die 
vacatures bevatten. Door je voor alle tien aan te 
melden, vergroot je je kansen op een baan en 
verminder je de hoeveelheid tijd die je kwijt bent 
aan het zoeken naar een nieuwe baan. Drie van 
de vermelde sites kunnen worden gecombineerd 
met andere sites om meer impact te hebben:

1. LinkedIn
LinkedIn is verreweg de nummer 1 plek voor 
werkzoekenden, degenen die momenteel in 
dienst zijn, marketeers die lijsten willen maken  

Gebruik sociale media niet om indruk te maken op mensen. 
Gebruik sociale media om mensen te beïnvloeden 

– Dave Willis (Ondernemer)-
en verkopers die op zoek zijn naar nieuwe 
klanten. Met 35 miljoen gebruikers, waaronder 
recruiters en werkzoekenden, is LinkedIn nogal 
een hot spot.
2. Plaxo met Simply Hired 
Plaxo is een sociaal netwerk dat tot op zekere 
hoogte lijkt op LinkedIn. 
3. Twitter met Blog of LinkedIn URL 
Hoewel Twitter waarschijnlijk een van de beste 
netwerktools ter wereld is, moet het worden 
aangevuld met een blog of LinkedIn-profiel. Je 
mag één URL aan je profiel toevoegen, dus kies 
verstandig.
4. Jobster
Jobster is een krachtig platform om te netwerken 
met werkgevers die banen aanbieden, terwijl jij 
aan het zoeken bent. Je kunt jouw cv uploaden, 
je video-cv insluiten, links naar jouw site en  je 
foto laten zien en je vaardigheden taggen, wat 
een unieke onderscheidende factor is.
5. Facebook 
Er zijn twee manieren om een   baan te vinden via 
Facebook. De eerste is om naar je Facebook-
marktplaats te gaan, waar vacatures of andere 
kansen in je netwerk worden vermeld. De tweede 
manier om via Facebook een baan te krijgen, is 
door lid te worden van groepen en fan pagina’s 
om mensen met gemeenschappelijke interesses 
te vinden en met hen te netwerken.
6. Craigslist 
Craigslist is een uiterst waardevolle tool voor het 
zoeken naar werk als je niet op zoek bent naar 
een groot merkbedrijf.

http://www.indeed.nl/jobs?indpubnum=6489189887916931
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.monsterboard.nl/
https://www.vacatures.nl/
https://www.nederlandvacature.nl/
http://www.jobbird.com/
http://www.uitzendbureau.nl/
https://www.werkzoeken.nl/
https://www.stepstone.nl/


Het digitale SMS 2 Days event bleek 'best 
geweldig' te zijn en gaf ons zeer waardevolle 
feedback: 'Social Media Savvy moet als website 
beter vindbaar zijn'... De studenten gaven ook 
aan dat 'ze begeleiding verwachten bij het 
professionaliseren van je eigen merk en het 
bereiken van meer zichtbaarheid op sociale 
media”.

De Nederlandse SMS 2 Dagen werden in 
samenwerking met Comon georganiseerd op 
een locatie in Leiden bij PLNT met studenten 
van de Leidse Hogeschool. Tijdens deze SMS 2 
Dagen gaven studenten hun visie op de 
mogelijke sterke en zwakke punten van het 
Social Media Savvy 2 Project. Bovendien gaven 
de studenten ook wat feedback en advies:

* Geef tips en trucs in korte video's
* Deel berichten, video's en blogs consequent
* Post op Instagram en Facebook
* Zet een SMS-pagina op LinkedIn op.

Wereldkaart voor sociale media 2021

SMS 2 Dagen
Het project Social Media Savvy 2 heeft op 23 
juni 2021 'SMS2 Days' , digitale SMS 2 Dagen in 
het Verenigd Koninkrijk en op 29 juni 2021 
Nederlandse SMS 2 Dagen in PLNT, Leiden 
georganiseerd.



Het SMS-platform zal worden ontwikkeld voor 
samenwerking, voor een geïntegreerde toegang tot 
alle 'job search' sociale media savvy en merk 'Ik' 
educatieve middelen die zijn ontwikkeld en 
gebruikt. Het platform moet ook functioneren als 
een Social Media Savvy Forum, waar jongeren, 
docenten en trainers informatie kunnen vinden, 
discussiëren en vragen kunnen stellen. 
Het sms-platform moet de antwoorden 
vergemakkelijken en ook als helpdesk fungeren.

Het platform zal gebruik maken van de Open 
Educational Resource (OER) aanpak. Het biedt 
kwalitatief hoogstaand zelfstudiemateriaal dat 
gericht is op jonge mensen die willen leren over 
professionele sociale media, jonge werkzoekenden 
en jonge ondernemers. Alle didactische materialen 
zullen in digitaal formaat worden gerealiseerd, 
online beschikbaar zijn, vrij van copyright. Dit 
maakt hergebruik, wijzigingen en gemakkelijke 
distributie mogelijk. 
Momenteel is er een bètaversie in de lucht.

Het SMS Platform is uitsluitend gericht op jongeren, 
hen op te trainen en op te leiden tot een 
professionele gebruiker van sociale media en hoe 
ze zichzelf kunnen brandmerken, hen voorbereiden 
en ondersteunen bij hun eerste stappen op de 
arbeidsmarkt en ondernemende stappen, hen zelf 
opleiden, opstarten van hun eigen bedrijf. Het 
leerplatform zal worden verbonden met de sms-
website (www.socialmediasavvy.info) en is een 
raamwerk van tools en diensten die naadloos 
samenwerken om jongeren en ondernemers een 
centrale sociale-medialeerervaring te bieden door 
educatieve theorie en praktijk, technologie te 
verenigen en kunstmatige neurale netwerkinhoud 
(ook het gebruik van sociale media voor educatieve 
doeleinden).

SMS Platform 


