
Convenant Digitaal Bewustzijn

Inleiding

Steeds meer gaat digitaal. Voor inwoners biedt digitaal meedoen allerlei mogelijkheden: een baan zoeken, 
een opleiding volgen, het opbouwen en onderhouden van een netwerk, het opzoeken van informatie en het 
bijhouden van overheidszaken. Deze digitalisering is niet meer weg te denken en brengt positieve veranderingen 
met zich mee. Tegelijkertijd zorgt deze digitalisering voor uitdagingen. Een grote groep mensen kan deze digitale 
ontwikkelingen niet bijhouden.

In Helmond werken we daarom aan digitale inclusie: iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. 
Hiervoor is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot die wereld en de vaardigheden om hiermee te werken. 
Daar houdt het echter niet op. Het is zeker ook van belang dat inwoners zich bewust zijn van de kansen maar ook 
van de risico's die deze digitalisering met zich meebrengt. Dat noemen we digitaal bewustzijn.

Ambitie
In de gemeente Helmond moet iedereen mee kunnen doen in de (digitale) samenleving. Naast digitale 
toegankelijkheid, digitaal bezit en digitale vaardigheden, betekent dit ook dat inwoners weten wat het betekent om 
deel te nemen aan die digitale wereld. In de ideale situatie weten alle Helmonders wat voor hen de kansen zijn van 
de digitale wereld, snappen ze wat het betekent om'online'te zijn en begrijpen ze de risico's die ze kunnen lopen.

De gemeente Helmond wil digitaal bewustzijn in Helmond stimuleren, bijvoorbeeld door organisaties met elkaar te 
verbinden, kennis te delen en kennisuitwisseling te faciliteren, of door initiatieven met middelen te ondersteunen.

Doel van het convenant

A) Met ondertekening van dit convenant'digitaal bewustzijn'verklaren de betrokken organisaties het belang te zien 
van het stimuleren van digitaal bewustzijn in Helmond.

B) Tevens zien zij een rol voor hun eigen organisatie om dit doel te bereiken.
C) Met ondertekening van dit convenant verklaren zij zich daarom in te willen zetten voor een digitaal inclusiever 

Helmond, door samen te werken aan het stimuleren van digitaal bewustzijn.
a. De partners in het convenant hebben ieder een eigen doelgroep en manier om deze doelgroep te 

bereiken. Zij zijn daarom allemaal noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de 
(digitale) wereld. Door ieder voor zich en gezamenlijk te werken aan het stimuleren van digitaal 
bewustzijn, werken de organisaties vanuit hun eigen rol aan het onderwerp.

b. Daarnaast wordt verkend in hoeverre naast individuele en bilaterale activiteiten ook een gezamenlijk 
programma kan worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van een week van het digitaal bewustzijn.

D) De deelnemers van dit convenant spreken minimaal een keer perjaar af om de voortgang te bespreken, om 
ontwikkelingen en kennis uit te wisselen en om afspraken te maken. Daarnaast vindt indien relevant in kleinere 
groepen die zich richten op dezelfde doelgroep vaker afstemming plaats.

Looptijd van dit convenant
Dit convenant geldt voor de looptijd van het Programma Digitale Stad Helmond van de gemeente Helmond, in 
ieder geval toten met 2023. Organisaties kunnen jaarlijks tegen het einde van het kalenderjaar aangeven of zij nog 
aan het convenant deelnemen. Nieuwe organisaties worden uitgenodigd aan te sluiten.
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Bijlage: Achtergrond bij het convenant
Digitale indusie
Steeds meer gaat digitaal. Voor inwoners biedt digitaal meedoen allerlei mogelijkheden: een baan zoeken, 
een opleiding volgen, het opbouwen en onderhouden van een netwerk, het opzoeken van informatie en het 
bijhouden van overheidszaken. Deze digitalisering is niet meer weg te denken en brengt positieve veranderingen 
met zich mee. Tegelijkertijd zorgt deze digitalisering voor uitdagingen. Een grote groep mensen kan deze digitale 
ontwikkelingen niet bijhouden. Zo vinden rond de 2,5 miljoen Nederlanders het moeilijk om te werken met digitale 
apparaten en hebben 1,2 miljoen Nederlanders nog nooit internet gebruikt.
In Helmond werken we daarom aan digitale inclusie. In 2020 is een Actieplan Digitale Inclusie opgesteld. Digitale 
inclusie betekent dat iedereen mee kan doen in de (digitale) samenleving. Concreet gaat het erom dat mensen:

• Kunnen meedoen in een digitale samenleving; en kunnen beschikken over de benodigde begeleiding, 
vaardigheden, apparatuur en infrastructuur;

• Weten wat de gevolgen zijn van de digitale samenleving; en kennis hebben van digitale mogelijkheden die de 
kwaliteit van hun leven zou kunnen verbeteren;

• Willen meedoen in een digitale samenleving.

Eén van de onderdelen van het actieplan is daarom het bevorderen van het digitaal bewustzijn van Helmonders: 
bewustzijn van de kansen en de risico's die de digitale wereld met zich meebrengt.

Digital Rights Programma
In 2020 startte in Helmond het'Digital Rights Programma'als één van de acties uit het Actieplan Digitale Inclusie.
Het doel van dit programma is het vergroten van de bewustwording over de kansen en risico's van het digitaal 
delen van data, gericht op de doelgroep jongeren. De focus lag in eerste instantie op de eerste twee klassen van 
de middelbare school. Het programma wijst niet aan wat'goed'en'slecht'is en wat we zouden willen dat jongeren 
wel en niet doen op het internet. Het is vooral bedoeld om jongeren bewust te maken dat ze keuzes kunnen maken 
online en om het gesprek aan te gaan over welke keuzes dit zijn.
In 2021 sloten verschillende partners in de stad aan bij dit programma. Bij deze partners stond het onderwerp 
reeds op de agenda: zij onderstreepten het belang van digitaal bewustzijn bij jongeren en zagen hierin een rol voor 
zichzelf. Dit convenant komt voort uit deze samenwerking.

Digitaal bewustzijn in de toekomst
Het'Digital Rights Programma'is met de focus op jongeren een stap in het digitaal bewuster maken van Helmond. 
Deze doelgroep blijft van groot belang: jongeren zijn veel online - ze groeien op in een wereld waarin digitaal niet 
meer van niet-digitaal te onderscheiden is - en zullen hier in hun toekomst ook mee te maken krijgen. Daarnaast 
beseffen we ons dat ook volwassen inwoners niet per definitie'digitaal bewust'zijn en dat er dus ook aandacht 
nodig is voor andere doelgroepen. Met dit Convenant Digitaal Bewustzijn wordt de focus daarom verbreed naar alle 
Helmonders.


