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SMART DIPLOMATM: een integriteitslabel voor
competenties
CVTrust, specialist in innovatieve oplossingen voor de integriteit van CV-gegevens, werd op Enterprize
2010 nog bekroond als ‘jonge ondernemer van het jaar’ en lanceert nu SMART DIPLOMATM. Dit vormt
een unieke oplossing voor de uitreiking en het beheer van diploma’s, certificaten en andere attesten die
door academische instellingen, professionele certificatiecentra en vormingsinstituten overhandigd
worden.
Dit revolutionair Web 2.0 instrument werd reeds met open armen ontvangen en geïmplementeerd door
internationale leiders binnen de academische wereld. Het is een ‘elektronisch paspoort’ voor
gediplomeerden en deelnemers aan alle mogelijke vormingen, en het biedt een garantie voor verworven
competenties, wat voor werkgevers zeer aantrekkelijk is.
Brussel, 24 januari 2013 – Door de democratisering van de toegang tot opleidingen, alsook door de
mondialisering van de arbeidsmarkt wordt men continu gestimuleerd om nieuwe competenties te
verwerven, zich te onderscheiden van anderen en zijn vaardigheden te laten opmerken. Tegelijkertijd
wordt het voor actoren op de arbeidsmarkt essentieel om zich te kunnen richten tot een erkende
standaard en zo de controle op de verworven kwalificaties vlotter te maken, vooral met een almaar
toenemende mobiliteit. Om te beantwoorden aan deze actuele trend en ook aan zijn eigen evolutie,
heeft CVTrust nu SMART DIPLOMA™ ontwikkeld, een online platform dat de academische instellingen,
informatiecentra en professionele workshops toelaat, om op een eenvoudige manier elektronisch
beveiligde diploma’s of certificaten uit te reiken, zowel aan pas afgestudeerden als aan alumni.
Bovendien stelt dit systeem niet alleen de werkgevers in staat om onmiddellijk het afgelegde
academische parcours te verifiëren en het selectieproces te verbeteren, maar garandeert het de
betrokken kandidaten tevens levenslang de informatie op hun CV.
SMART DIPLOMATM overtuigde reeds leiders uit de academische wereld zoals INSEAD, IMD in Lausanne
en nog andere befaamde handelsscholen zoals ENPC MBA in Parijs, waardoor het commercieel beleid nu
ook op een internationale schaal gevoerd wordt. Daarnaast hebben talrijke andere instituten en
vormingscentra al uitdrukkelijk blijk gegeven van interesse voor dit ongeziene initiatief. Deze
vernieuwende oplossing bezorgt instituties eveneens een unieke database, die kan dienen om een
levenslange band te onderhouden met oud-leerlingen, of om de online community actief te houden,
met als gemeenschappelijke noemer eenzelfde ervaring op dezelfde banken. Ook de sociale
netwerksites worden zich bewust van de voordelen van de integratie van SMART DIPLOMATM in hun
platform, en tonen bijgevolg ook interesse in een mogelijke samenwerking.
Daarnaast moedigt CVTrust de universiteiten, taal- of handelsscholen, vormingscentra, enz. aan om deze
dienst met hoge toegevoegde waarde aan te bieden aan hun (oud-)leerlingen. Dit ingenieus systeem zal
meer dan welkom blijken op het moment dat men aan het actieve leven wil beginnen, en een carrière
in de best mogelijke omstandigheden wil uitbouwen. SMART DIPLOMA™ laat namelijk toe om
waardevolle documenten altijd bij de hand te hebben en die ‘met één enkele muisklik’ op een CV of
profiel van sociale netwerksites of andere communities te plaatsen. De diploma’s van de kandidaten
blijven steeds bewaard op hun persoonlijke account, die streng beveiligd is via een coderingsproces, en

zijn indien gewenst ook toegankelijk voor werkgevers van over heel de wereld. Kortom, SMART
DIPLOMA™ vormt de ontbrekende schakel voor een optimale relatie tussen de leveranciers en
liefhebbers van competenties, respectievelijk de academische instellingen en vormingscentra, alsook de
werkgevers.
« Met de groeiende invloed van sociale netwerksites op de zich globaliserende arbeidsmarkt en het
etaleren van allerlei verworven competenties om zich van de massa te onderscheiden, hebben we een
oplossing ontwikkeld, die toelaat om een integriteitsnorm vast te leggen. SMART DIPLOMA™ is veel meer
dan een simpele opslagplaats voor digitale documenten en het betekent een unieke oplossing om de
verificatie van ‘de afkomst’ van de verworven en verklaarde competenties te vereenvoudigen»,
beklemtoont David Goldenberg, medeoprichter en CEO van CVTrust. « SMART DIPLOMA™ is een
dynamisch, intelligent en beveiligd Web 2.0 instrument, dat de strategische elementen van Business
Intelligence vlot weet te integreren en een brug slaat tussen de belangrijkste platforms en moderne
rekruteringsoplossingen zoals bijvoorbeeld LinkedIn,» besluit Pierre-David Dewaele, medeoprichter en
CTO van CVTrust.
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