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Achtergrond

Computer, internet, mobiele telefoon, digitale televisie, videoconferentie, internet-

bankieren, online een reis, een pizza, een boek of een boeket bloemen bestel-

len, belastingen online invullen, chatten, bloggen, e-mailen, twitteren, streamen, 

sharen, poken, enzovoort. Onze manieren van wonen, werken en leven, kortom 

hoe we beroepshalve of in onze vrije tijd met elkaar omgaan is de laatste jaren 

grondig veranderd. En deze trend lijkt zich enkel door te zetten. En waarom niet? 

Digitale technologieën maken ons leven immers comfortabel, men kan efficiënter 

zaken doen en meer mensen dan ooit worden met elkaar verbonden. Maar toch, 

de overgang naar een digitale samenleving verloopt snel en niet even vlot voor 

iedereen. De snelheid waarmee digitale toepassingen onze manier van samenleven 

beïnvloeden doet heel wat vragen rijzen. 

De overgang naar een digitale samenleving verloopt niet puur technologisch. Ze 

heeft mensen en generaties nodig die zich willen of moeten aanpassen aan veran-

deringen. De menselijke kant van de digitalisering van onze samenleving: daar-

over gaat deze E-dinges festivaldag. Deze dag biedt het brede publiek via een 

informatief en ludiek programma een unieke kans om de betekenis van digitale 

technologieën voor het leven van (over)morgen te zien, horen, voelen en beleven!

De E-dinges festivaldag is de derde en laatste dag van het E-dinges evenement, 

georganiseerd door het Instituut Samenleving en Technologie (IST), in nauwe sa-

menwerking met het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT). 

Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG/LINC) en het Vlaams Parle-

ment ondersteunen dit evenement. 

Tijdens de E-dinges festivaldag kan je je als bezoeker laten onderdompelen in 

nieuwe digitale toepassingen in de demoruimte, de E-dinges expo, en via debatten 

en interactieve presentaties een stevig woordje discussiëren over de impact van al 

dat digitaal ‘geweld’ in de demozone. Let op: de E-dinges expo is geen ICT-beurs 

waar bedrijven of instellingen hun producten wensen te verkopen. De expo toont 

een ruime waaier aan toepassingen die je stof tot nadenken geven: je ervaringen 

als bezoeker staan hierbij centraal.
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Waar? Lokettenzaal 

(ingang IJzerenkruisstraat 99)

Zuilenzaal en Inkomhal Hertogsstraat (ingang 

Hertogsstraat 6)

Label: E-dinges expo

Heb je zin om zelf te ontdekken wat de digi-

tale toekomst in petto heeft? Ben je benieuwd 

naar wat er de komende jaren op je af komt? 

Breng dan een bezoekje aan de E-dinges expo 

en laat je helemaal onderdompelen in het di-

gitale leven van morgen en overmorgen!

De E-dinges expo brengt een overzicht van 

meer dan 20 demostanden van Vlaamse on-

derzoeksinstellingen, de Vlaamse Overheid en 

bedrijven, verdeeld in 5 thematische zones: 

cultuur, gezondheid, werken/leren, mobiliteit 

en bestuur. In elke demostand kan je toe-

passingen uitproberen, alleen of samen met 

anderen, en kan je een woordje uitleg vra-

gen aan de standhouders. Een greep uit het 

aanbod:

• Maak kennis met Probo, de knuffelrobot.

• Ontdek de klas van de toekomst (al dan niet  

 van thuis uit).

• Leef je uit in de game zone en met de dans-  

 en speeldemo’s.

• Ontdek de wereld via de ogen van iemand  

 anders!

• Wie durft de interactieve operatietafel en de  

 lassimulator aan?

• Beleef in een half uurtje een dag uit het  

 leven van een slechtziende of blinde.

• Hoe weet ik op elk moment wat de lucht- en  

 waterkwaliteit in mijn omgeving is?

• Hoe ga je in de toekomst wonen, werken en  

 werk vinden?

• Vind snel en eenvoudig de juiste premie van  

 de overheid! 

• Medische beeldvorming: de nieuwste trends

• Probeer de blindenstok met GPS uit!

• Dans de merengue met je pc.

• Bespaar geld: de slimme meter, de slimme  

 camera en de slimme rittenplanner.

• … en nog veel meer!

In de Lokettenzaal vind je demostanden van: 

Vlaamse overheid, VERA, IBBT, Leiedal, Bar-

co, Microsoft, Groep T, IMEC, Robotica groep 

VUB, Televic, SKIL NV, MyMachine, Bednet, 

Vanerum, VDAB, Klascement, Universiteit 

Gent, NXP Semiconductors, Be-mobile en Ea-

ndis. Het CREW/Eric Joris gezelschap verzorgt 

er de kunstvoorstelling.

In de Zuilenzaal zullen de demo van Fifthplay, 

een deel van de demo van Vanerum en een 

deel van de demo van Eandis te zien zijn.

In de inkomhal van de Hertogsstraat tonen  

I-Cane en HOWEST hun demo.

doorloPende 
Activiteiten vAn 11u tot 18u

ontdek de wereld viA de ogen vAn 

iemAnd Anders!

Organisator: CREW/Eric Joris

Wanneer? 12u-18u (één sessie duurt een half 

uur, per sessie kunnen twee bezoekers deel-

nemen)

Waar? Lokettenzaal

Label: Kunst en technologie

W (Double U) is een experiment van het 

kunstgezelschap CREW/Eric Joris voor telkens 

twee bezoekers. Als deelnemer krijg je een 

speciale helm en samen met je medebezoeker 

zoeken jullie je een weg in de ruimte rondom. 

Maar kan je nog wel je eigen ogen geloven? Je 

gezichtsveld is niet langer dat van jezelf, maar 

dat van de ander. Een eenvoudige wandeling 

wordt plots een bijzonder intense ervaring.

Je kan je voor deze activiteit inschrijven aan 

het Paviljoen van de Lokettenzaal! Opgelet, 

het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er 

snel bij!

e-dinges, ook jouw ding?

Organisator: Vincen Beeckman 

(Oiseaux sans Têtes) i.s.m met Maya Van 

Leemput (Reel Futures)

Wanneer? 11u-18u 

Waar? Zuilenzaal

Label: Kunst en technologie

Als bezoeker krijg je de gelegenheid te rea-

geren op wat getoond en besproken wordt 

in de E-dinges demo’s en activiteiten! 

Kom en laat je mening achter in de reflec-

tiec@bine en op de @udiomuur, en deel ze 

met de andere bezoekers! 

In de reflectiec@bine kan je je mening 

kwijt over wat op E-dinges te zien is en 

besproken wordt. 

Op de @udiomuur staan scherpe stellingen 

over leven in de digitale samenleving van 

vandaag en morgen. Je kan hierover je 

mening kwijt en je kan luisteren naar wat 

andere bezoekers hierover gezegd hebben.



de e-dinges AwArds lAureAten en 

winnAArs

Organisator: Instituut Samenleving en 

Technologie

Waar? Anna Bijns zaal (gelijkvloers)

Het driedaagse E-dinges evenement is 

donderdagavond 18/11 gestart met de 

E-dinges Awards. Tijdens de E-dinges 

Awards zijn verschillende projecten in de 

kijker gezet die op een creatieve manier 

mensen digitale vaardigheden aanleren of 

aanscherpen. 

Benieuwd naar de laureaten en de win-

naars van de E-dinges Awards? Kom een 

kijkje nemen in de Anna Bijns zaal! 

voorstelling ist onderzoek rond 

digitAle sAmenleving

Organisator: Instituut Samenleving en 

Technologie

Waar? James Ensor zaal (+2)

Op E-dinges kan je ook kennismaken met 

vele activiteiten die het Instituut Samen-

leving en Technologie de afgelopen jaren 

zelf ontwikkeld heeft rond de digitale sa-

menleving. 

Benieuwd naar de verschillende dossiers, 

brochures, foto’s en video’s rond de digi-

tale samenleving? Breng dan een bezoek 

aan de James Ensor zaal!

•  Kleurrijk Vlaanderen kleurt grijs (2004)

•  Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen (2004)

•  E-gezondheidszorg in Vlaanderen: stand van  

 zaken (2004)

• E-democratie in Vlaanderen: stand van  

 zaken (2004) en stakeholderanalyse (2005)

•  Assistieve technologieën in kaart (2006)

•  Web 2.0 – De nieuwe sociale ruimte (2006)

•  IT en privacy in Europa (2006)

•  Kansarmoede en technologie (2007)

•  ICT en cultuurparticipatie (2007)

•  Jongeren en gaming (2007)

•  Digitale inclusie in Vlaanderen (2010)

doorloPende 
Activiteiten vAn 11u tot 18u



ziekenhuis vAn de toekomst

Organisator: Universiteit Antwerpen 

(Geert Smits)

Wanneer: 11u-11u45

Waar? Constant Permeke zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Digitale ontwikkelingen hebben een grote 

impact op gezondheidszorg van vandaag en 

morgen. In deze activiteit gaat Geert Smits na 

wat dit betekent voor de patiënt, de gezond-

heidswerker en de overheid.

Geert Smits is verbonden aan de Dienst ICT 

van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

zijn intelligente trAnsPortsys-

temen de sleutel tot een leefbAAr 

vlAAnderen?

Organisator: Groep T (Patrick Willems)

Wanneer? 11u-12u

Waar? Jeroen Bosch zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Wie zich in Vlaanderen vlot over de weg wil 

verplaatsen, is er vaak aan voor de moeite. 

Intelligente transportsystemen kunnen helpen 

om op onze wegen minder files, vloeiender 

doorstroming en minder overdreven snelhe-

den te krijgen. Een voorbeeld hiervan is dyna-

misch eco-rijden. 

Dynamisch eco-rijden maakt gebruik van het 

real-time aanvoelen van het verkeer en een 

optimaal verkeersmanagementsysteem. Zo 

kunnen bestuurders over hun reisroute een 

voor mens, economie en milieu optimaal ad-

vies krijgen.

Patrick Willems is docent aan de Groep T, een 

innovatieve en internationaal georiënteerde 

hogeschool in Leuven die actief is op het vlak 

van Engineering, Enterprising en Educating.

ontmoet de Politicus 2.0!

Organisator: Instituut Samenleving en 

Technologie

Wanneer? 11u-12u 

Waar? Peter Paul Rubens zaal (+2)

Label: Debat

Uit de laatste reeks verkiezingen is nog maar 

eens gebleken dat sociale media (zoals Twit-

ter, Facebook en blogsites) voor politici po-

pulaire campagnemiddelen zijn. Sommigen 

gebruiken ze om (potentiële) kiezers) op de 

hoogte te houden van hun campagne en van 

de uitschuivers van collega’s. Anderen geven 

een beetje (of een beetje veel) informatie vrij 

over wat ze in hun privéleven zoal uitrichten. 

In deze activiteit getuigen enkele politici over 

hun ervaringen met sociale media. Debatteer 

mee over de voor- en nadelen van deze evolu-

tie en over wat een instelling zoals het Vlaams 

Parlement ermee kan doen!

mogelijke deelnemers: Bart De Waele (Net-

lash), Sven Gatz (Open VLD) en ...

moderator: Roland Legrand (De Tijd)

robo-ethiek: hoe gAAn we binnen-

kort sAmenleven met robots?

Organisator: Vrije Universiteit Brussel 

(Bram Vanderborght)

Wanneer? 11u-12u

Waar? Valerius De Saedeleer zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Mag een robot mensen beschieten tijdens een 

oorlog? Mogen mensen hun intelligentie en 

fysieke capaciteiten verhogen door een ‘cy-

borg’ te worden? Zullen we ooit trouwen met 

robots? 

Deze en andere vragen worden binnenkort re-

eel en zullen niet meer louter thuishoren in de 

fantasiewereld van sciencefiction-schrijvers. 

Kom een kijkje nemen in onze door robots be-

volkte toekomst en denk mee na over welke 

plichten en rechten we aan die robots gaan 

geven. 

Bram Vanderborght is verbonden aan de ro-

botica onderzoeksgroep van de Vrije Univer-

siteit Brussel. De roboticagroep onderzoekt 

de nieuwe generatie robots die gebruikt zul-

len worden in nauw contact met mensen. Hun 

bekendste robot hiervoor is de knuffelrobot 

Probo (te bekijken in de E-dinges expo)

Activiteiten die om 11u 
beginnen



de levende lAndkAArt

Organisator: Rathenau (Christian van ’t Hof)

Wanneer? 11u45-13u15

Waar? Hans Memling zaal (+2)

Label: Workshop

In deze workshop kruip je in de huid van  een 

ministerie, bedrijf, consumentenorganisatie of 

anarchist. Jouw deelgroep bedenkt zelf een 

toepassing die het doen en laten van mensen 

volgt. Alle deelgroepen presenteren hun toe-

passing, gevolgd door een gezamenlijke dis-

cussie. Christian van ’t Hof gebruikt hiervoor 

de Levende Landkaart methode.

mijn gezondheid 2.0: genetisch tes-

ten oP het internet

Organisator: Katholieke Universiteit Leuven 

(Jean-Jacques Cassiman)

Wanneer? 12u-13u

Waar? Constant Permeke zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Jean-Jacques Cassiman (Katholieke Universi-

teit Leuven) is emeritus professor in de men-

selijke genetica. Hij vertelt in deze activiteit 

over de beperkingen en de gevaren van gene-

tische testen op het internet. 

Op het internet zijn heel wat genetische tes-

ten te koop. Waarom betaalt iemand voor 

genetische testen die op het internet worden 

aangeboden? Zijn die testen betrouwbaar? 

Waarom stellen sommigen hun genetische en 

medische informatie vrij beschikbaar voor ie-

dereen op internet? Is er gevaar voor de pri-

vacy? Moet de ziekteverzekering betalen voor 

testen via internet? Discussieer mee tijdens 

deze activiteit!

check-in/check-out: hoe onze oPen-

bAre ruimte digitAliseert!

Organisator: Rathenau (Christian van ’t Hof)

Wanneer? 11u-11u30

Waar? Antoon Van Dijck zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie 

Camera’s, betaalkaarten in het openbaar ver-

voer, navigatiesystemen, Google Streetview 

en mobiele telefoons,… Samen vormen deze 

toepassingen een omvangrijk net(werk) waar-

van overheden, bedrijven, maar ook burgers 

zelf gebruik (kunnen) maken om alles en ie-

dereen te volgen en vast te leggen. We gaan 

daarmee van ‘surfen op het net’ naar ‘leven in 

het net’. Veel maatschappelijke vraagstukken 

van de informatiesamenleving komen daar-

door in een ander daglicht te staan.

Christian van ‘t Hof (Rathenau Instituut) ver-

telt in een half uur over de digitalisering van 

de openbare ruimte. Christian van ’t Hof is als 

onderzoeker verbonden aan het Rathenau In-

stituut. Het Nederlandse Rathenau is de zus-

terorganisatie van het Instituut Samenleving 

en Technologie.

Deze activiteit kan op zich gevolgd worden, 

maar is eigenlijk verbonden met de activi-

teit De Levende Landkaart (11u45-13u15, de 

Hans Memling zaal) waarin Christian op een 

sterk interactieve manier met de bezoekers op 

deze thematiek ingaat. 

het nieuwe werken

Organisator: Microsoft (Jan Smessaert)

Wanneer? 11u-12u

Waar? Quinten Metsijs (+2)

Label: Interactieve presentatie

Beeld je in: werken zonder papier, en waar je 

maar wil: thuis, op kantoor, op café... Dit heet 

‘Het Nieuwe Werken’. Het introduceren van 

‘Het Nieuwe Werken’ verloopt idealiter staps-

gewijs en rekening houdend met vier comple-

mentaire dimensies: de mensen, het kantoor, 

de bedrijfscultuur en het ICT platform. Geba-

seerd op zijn eigen ervaring presenteert Jan 

Smessaert wat ‘Het Nieuwe Werken’ inhoudt 

en hoe dit mogelijk gemaakt wordt.

Jan Smessaert is Business Group Manager 

Information Worker bij Microsoft en verant-

woordelijk voor de marketing activiteiten van 

oplossingen die individuen en groepen toela-

ten om beter samen te werken en te commu-

niceren.

Activiteiten die om 
11u45 beginnen

Activiteiten die om 12u 
beginnen



hoe vermijden dAt een tunnel  

incident escAleert in een wAre  

cAtAstrofe?

Organisator: Traficon (Koen Soenens) i.s.m. 

Vlaamse Overheid (Jean-Pierre Vijverman) en 

IBBT/UGent (Wilfried Philips).

Wanneer? 12u30-13u30

Waar? Jeroen Bosch zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Tunnels zijn waarschijnlijk één van de gevaar-

lijkste omgevingen op het bestaande wegen-

net. Een verkeersaccident kan immers zeer 

snel omslaan in een ware catastrofe: perso-

nen die vast komen te zitten in een tunnel 

zonder enige kans op ontsnappen! 

Dankzij ‘real-time’ analyse van de camera-

beelden slaagt videodetectie technologie erin 

een uitgebreid gamma van risico’s te detec-

teren: gestopte voertuigen, spookrijders, file, 

voetgangers, verloren lading, enzovoort. In 

deze activiteit komt u meer te weten over de 

nieuwste ontwikkelingen van beelddetectie 

technologie voor verkeersmanagement.

Traficon is een West-Vlaams bedrijf met we-

reldfaam dat zich specialiseert in het vervaar-

digen van videodetectiesystemen voor het re-

gistreren en analyseren van verkeer. 

kAn ik mijn comPuter bedienen 

door te dAnsen?

Organisator: E-media Lab Groep T 

(Vero Vanden Abeele)

Wanneer? 12u30-13u30

Waar? Quinten Metsijs zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Met het grote gamma aan digitale toepassin-

gen is het voor een doorsnee gebruiker niet 

vanzelfsprekend om de werking en de bedie-

ning van elk toestel te snappen. Daarom is 

de tendens tegenwoordig om de bediening te 

laten gebeuren via alledaagse en dus intuï-

tieve bewegingen. Aan de hand van een reeks 

demo’s laat Vero Vanden Abeele tijdens deze 

activiteit de vele facetten van deze tendens 

zien. 

Vero Vanden Abeele werkt aan het e-Media 

Lab, een onderzoeksgroep van Groep T, Leu-

ven Engineering College en finaliseert haar 

doctoraat in de sociale wetenschappen met 

als titel “Motion-based play: less flow, more 

social fun?”. 

Het onderzoek van e-Media Lab spitst zich toe 

op interactieve softwareapplicaties en meer in 

het bijzonder op interfaces waarbij alledaagse 

bewegingen gebruikt worden om applicaties 

te besturen. 

is big brother wAtching you? 

Organisator: Instituut Samenleving en 

Technologie 

Wanneer? 12u30-13u30

Waar? Peter Paul Rubens zaal (+2)

Label: Debat

E-government, of het gebruik van digitale 

technologieën om informatie en diensten ter 

beschikking te stellen aan burgers, bedrijven 

en lokale overheden, wordt als een win-win si-

tuatie voorgesteld: efficiënter taken uitvoeren 

voor de overheid en een sneller en klantvrien-

delijker systeem voor de burger.  

Maar in welke mate vormen deze nieuwe mo-

gelijkheden een bedreiging voor het privéle-

ven van de burger? Waarmee moeten over-

heid en burger rekening houden? 

debatteer mee met de volgende 

panelleden: Willem Debeuckelaere 

(Privacycommissie), Paul De Hert (Vrije 

Universiteit Brussel), Jos Dumortier 

(Katholieke Universiteit Leuven), Geert 

Mareels (E-governement manager van 

de Vlaamse Overheid) en Filip Meuris 

(Intercommunale Leiedal)

moderator: Robby Berloznik (Instituut 

Samenleving en Technologie)

de voor- en AchterkAnt vAn het 

internet en hoe ermee om te gAAn

Organisator: Internetvaardig (Filip Bourgeois)

Wanneer? 12u30-13u30

Waar? Antoon Van Dijck zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Welke mogelijkheden biedt het internet voor 

kinderen en jongeren? Hoe voorkom je als ou-

der problemen of hoe reageer je als er proble-

men opduiken? 

Filip Bourgeois gaat tijdens deze activiteit live 

het internet op en focust hierbij ondermeer op 

de internetrevolutie, kindonvriendelijke sites, 

commercieel misbruik en sociale netwerksi-

tes.

Filip Bourgeois is internetwatcher, criminoloog 

en leraar. Internetvaardig ondersteunt ouders, 

jongeren en scholen in het vaardig omgaan 

met het internet. Internetvaardig verzorgt 

presentaties voor leerlingen van het secundair 

onderwijs en voor ouders met kinderen in de 

basisschool of in het secundair onderwijs.

Activiteiten die om 
12u30 beginnen



flAneren in cybersPAce

Organisator: Katholieke Hogeschool 

Zuid-West-Vlaanderen (Benedict Wydooghe)

Wanneer? 13u-14u

Waar? Valerius De Saedeleer zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Cyberspace is een omgeving waar je een 

praatje maakt met een collega, een oude 

vriend of een onbekende, een plaats waar je 

flirt, roddelt, samenwerkt, vergadert, een pe-

titie ondertekent, waar je assertief bent of ge-

plaagd wordt, waar rouwprocessen en woede 

tot uiting komen, enzovoort. 

Flaneren gaat over kijken en bekeken worden. 

Wie flaneert in cyberspace, weet de digitale 

sociale codes te vergelijken met ‘echte’ socia-

le vaardigheden. Een beperkte digitale bagage 

brengt je gegarandeerd in moeilijkheden. Wie 

daarentegen goed gewapend is, weet zijn of 

haar digitale leven efficiënt en constructief uit 

te bouwen. 

Ben jij klaar om te flaneren in cyberspace? 

Ontdek het in deze activiteit van Benedict Wy-

dooghe!

Benedict Wydooghe (coördinator  Expertise-

centrum E-Cultuur en Nieuwe Geletterdheid – 

hogeschool KATHO) verkent het nieuwe veld 

waar het maatschappelijke, interpersoonlijke 

en familiale leven zich afspelen en brengt de 

bedreigingen en de kansen in kaart. 

ethiek en weerbAArheid in de 

informAtiesAmenleving

Organisator: Katholieke Hogeschool Leuven 

(Bern Martens en Gerben Dierick)

Wanneer?  13u30-17u (in modules van een 

half uur)

Waar? Constant Permeke zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Computers, internet, mobiele telefoons, di-

gitale camera’s, enz. maken deel uit van ons 

leven, en bepalen mee wat we doen en wie 

we zijn. Wil je als ICT-gebruiker bewust en 

weerbaar leren omgaan met deze boeiende, 

maar ook complexe en soms gevaarlijke digi-

tale technologieën, dan is deze activiteit zeker 

iets voor jou! 

In 6 modulen van telkens een half uur zoomen 

Bern Martens en Gerben Dierick afwisselend 

in op een maatschappelijk relevant onderwerp 

van onze digitale samenleving: ICT en privacy, 

ICT en auteursrecht, computermisdaad, infor-

matie op het internet, de invloed van ICT op 

werk, school en samenleving, en de productie 

van ICT. Laat je onderdompelen in een wereld 

vol ethische vragen en antwoorden aan de 

hand van talrijke voorbeelden, praktijkgeval-

len en verwijzingen naar de actualiteit! 

Na elke module kan je de zaal verlaten of 

aansluiten voor een nieuw half uurtje boeiend 

debat. 

Activiteiten die om 
13u beginnen

Activiteiten die om 
13u30 beginnen

Bern Martens is als docent in verbonden aan 

de KHLeuven en de KULeuven. Gerben Die-

rick is als docent verbonden aan de KHLeu-

ven. Beiden publiceerden bij LannooCampus 

‘Ethiek en weerbaarheid in de informatiesam-

enleving’, het eerste Nederlandstalige hand-

boek op dit terrein.

mediA Als bruggenbouwer: 

mediAwijsheid of wijs door mediA?

Organisator: Instituut voor 

Breedbandtechnologie 

Wanneer? 13u45-14u45

Waar? Hans Memling (+2)

Label: Debat 

Er wordt vaak over media gesproken als een 

bedreiging voor onze jeugd. Ze spenderen 

teveel tijd online of voor de TV, hun privacy 

wordt bedreigd en ze verwaarlozen hun ‘ech-

te’ vriendschappen. 

Dat media echter ook kan ingezet worden als 

een instrument om bruggen te bouwen tussen 

gemeenschappen, of als een manier om jezelf 

te uiten wordt aangetoond door een aantal 

mooie voorbeelden uit Vlaanderen. 

In een paar korte presentaties wordt getoond 

jongeren met ‘nieuwe’ en ‘oude’ media aan de 

slag gaan met verrassende resultaten. Of dat 

nu mediawijsheid of wijsheid door media is, is 

voer voor discussie in het debat nadien!

deelnemers debat: Koen Stuyck (StampMe-

dia), Paul Bottelberghs (Ambrosia’s tafel) en 

Han Soete (De Wereld Morgen)

moderator: Nico Verplancke (IBBT)

Activiteiten die om 
13u45 beginnen



Zaal Verdieping 11u 11u30 12u 12u30 13u 13u30 14u 14u30 15u 15u30 16u 16u30 17u 17u30 18u 18u30 18u45

huis vAn vlAAmse volksvertegenwoordiging

loketten-
zaal

gelijk-
vloers

E-dinges expo, CREW voorstelling en lunch/snacks in Paviljoen 
(11u-18u)

E-dinges expo, CREW voorstelling en lunch/snacks in Paviljoen 
(11u-18)

vlAAms PArlement

schelp -2

E-battle: 
stem met 
je voeten 
(14u-15u)

E-battle: stem 
met je voeten 

(14u-15u)

Eindevenement 
(17u30 -18u45)

Anna bijns gelijk-
vloers E-dinges Awards laureaten en winnaars E-dinges Awards laureaten en winnaars

zuilenzaal gelijk-
vloers

Deel van E-dinges expo, @udiomuur en reflectiec@bine 
(11u-18u)

Deel van E-dinges expo, @udiomuur en reflectiec@bine 
(11u-18u)

Peter Paul 
rubens

+2
Ontmoet de 
politicus 2.0! 
(11u-12u)

Is Big Brother 
watching you? 
(12u30-13u30)

Privacy in 
e-Marketing: 

reëel of 
virtueel? 
(14u15-
15u15)

Overleven in de 
digitale samenleving 

(16u-17u)

valerius de 
saedeleer

+2

Robo-ethiek: Hoe 
gaan we binnenkort 

samenleven met 
robots? 

(11u-12u)

Flaneren in cyberspace
(13u-14u)

Digitale kloof en 
digitale vaardigheden 

in Vlaanderen 
(14u45-15u45)

Cyberpesten bij 
jongeren: het 
www-verhaal 

(16u15-17u15)

constant 
Permeke

+2
Ziekenhuis van 
de toekomst 
(11u-11u45)

Mijn gezondheid 2.0: 
Genetische testen op 

het internet 
(12u-13u)

Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving 
(13u30u-17u, modules van een half uur)

james 
ensor

+2 Voorstelling IST onderzoek rond de digitale samenleving 
(posters en brochures)

Voorstelling IST onderzoek rond de digitale samenleving 
(posters en brochures)

jeroen 
bosh

+2

Zijn intelligente 
transportsystemen de 
sleutel tot een leefbaar 

Vlaanderen? 
(11u-12u)

Hoe vermijden dat 
een tunnel incident 

escaleert in een ware 
catastrofe?

(12u30u-13u30)

Route-
planners 

houden het 
graag kort!
(14u-15u)

Hoe kunnen we 
zeecontainers 
(elektronisch) 
beveiligen en 

opvolgen? 
(15u15-16u15)

Naar een meer 
duurzame en slimme 

logistiek in Vlaanderen
(16u30-17u30)

Antoon 
van dijck

+2

Check-in/
check-out 

(11u – 
11u30)

De voor- en achterkant 
van het internet en hoe 

ermee om te gaan
(12u30-13u30)

Weg met informatie-
vaardigheden, leve het 

buikgevoel! 
(14u30-15u30)

Debatcyclus ICT talent 
van eigen bodem 

(16u-17u)

hans 
memling

+2 De levende landkaart 
(11u45- 13u15u)

Media als 
bruggenbouwer
(13u45-14u45)

ICT voor mensen: 
Assistieve technologie

(15u-16u) 

E-babes
(16u15-17u15)

Quinten 
metsijs

+2 Het Nieuwe Werken 
(11u-12u)

Kan ik mijn computer 
bedienen door te 

dansen? 
(12u30-13u30)

Kan je 
nog geld 
verdienen 

met muziek?
(14u-15u)

Zullen mensen nog van 
boeken houden?
(15u30-16u30)

ProgrAmmA



e-bAttle: stem met je voeten

Organisator: Rathenau (Chantal Steegers & 

Christian van ’t Hof)

Wanneer? 14u-15u 

Waar? De Schelp (-2)

Label: Debat

Wat wordt in de toekomst belangrijker: fysie-

ke of virtuele vriendschappen, fysiek of virtu-

eel betalen, fysiek of virtueel voetbal spelen, 

fysiek of virtueel geweld, fysiek of virtueel 

politiek bedrijven, enzovoort? Verschillende 

experts verdedigen een standpunt over het 

belang van een (virtuele) identiteit. Kunnen 

ze je overtuigen? Met andere woorden, wie 

wint deze e-battle? Neem stelling en bepaal 

zelf hoe je jouw toekomst het liefst ziet: vir-

tueel of fysiek? 

Dit interactieve debat wordt georganiseerd 

door  Chantal Steegers en Christian van ’t 

Hof. Zij zijn onderzoekers verbonden aan het 

Rathenau Instituut. Het Nederlandse Rathe-

nau is de zusterorganisatie van het Instituut 

Samenleving en Technologie en wil door onaf-

hankelijk onderzoek en debat de invloed van 

wetenschap en technologie op ons dagelijks 

leven laten zien en de dynamiek ervan in 

kaart brengen. 

de duo’s: Paul De Hert (Vrije Universiteit 

Brussel) & Willem Debeuckelaere (Privacy-

commissie),  Jan Maarten Willems (Financieel 

Directeur Netlog) & Nel Broothaerts         

(Childfocus), Stefaan Pleysier (Katholieke Uni-

versiteit Leuven) & Gio De Weerd (Pax Christi 

Vlaanderen)

routePlAnners houden 

het grAAg kort! 

Organisator: Universiteit Antwerpen (Kenneth 

Sörensen & Peter Goos)

Wanneer? 14u-15u

Waar? Jeroen Bosch zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Een goede planning van transport is belangrijk 

in heel wat sectoren. In deze activiteit presen-

teren Kenneth Sörensen en Peter Goos de eer-

ste resultaten van innovatief onderzoek over 

klantgericht busvervoer, waarbij reizigers een 

busreis bestellen met behulp van tekstberich-

ten verzonden van op hun mobiele telefoon. 

Ze tonen ook hoe transportbedrijven en verla-

ders door hun transporten te bundelen en ge-

zamenlijk te plannen, samenwerking kunnen 

realiseren die voordelen heeft op economisch 

en ecologisch vlak. 

Kenneth Sörensen en Peter Goos zijn verbon-

den aan de Universiteit Antwerpen. Zij ver-

richten onderzoek naar optimale transport 

planning. Ze plannen ophaalrondes voor con-

tainers en pakjes, begeleiding van kinderen in 

het geïntegreerd onderwijs, wegenbouw, bus-

vervoer voor schoolkinderen en het vervoer 

van onderdelen in de automobielsector.

kAn je nog geld verdienen met 

muziek?

Organisator: Instituut voor Breedbandtechno-

logie & Muziekcentrum Vlaanderen

Wanneer? 14u-15u

Waar? Quinten Metsijs (+2) 

Label: Debat

Het zijn barre tijden voor de muziekindustrie. 

Als je de sector mag geloven dan kan je al-

leen nog geld te verdienen met muziek door in 

de metro een plaatsje te vinden en een hoed 

voor je neus te leggen. Toch is het niet alle-

maal kommer en kwel. Er zijn nieuwe initiatie-

ven die voor een frisse aanpak kiezen en van 

de nood een deugd maken. Is er naast de ge-

varen van het internet misschien ook eindelijk 

de mogelijkheid voor Vlaamse bands om een 

internationaal publiek te bereiken? 

In dit debat komen verschillende innovatieve 

voorbeelden uit Vlaanderen aan bod, met ver-

wijzingen naar wat er internationaal gebeurt 

en mogelijkheid voor vragen uit het publiek.

deelnemers: Bart Becks (SonicAngel), 

Olivier Braet (IBBT-SMIT), Johan van Looy 

(AKA Music) en Christophe Depreter (SABAM)

moderator: Carlo Vuijlsteke (Muziekcentrum 

Vlaanderen)

PrivAcy in e-mArketing: reëel 

of virtueel?

Organisator: Universiteit Antwerpen 

(Michel Walrave)

Wanneer? 14u15-15u15

Waar? Peter Paul Rubenszaal (+2)

Label: Interactieve presentatie 

Als internetgebruiker laten we bewust, en 

vaker nog onbewust, talrijke sporen achter 

die door bedrijven worden bestudeerd om 

ons als consumenten beter te leren kennen. 

Op basis van ons profiel worden we dan ook 

door bedrijven gecontacteerd via bv. e-mail 

of SMS. Deze snel veranderende vormen van 

marketing via ICT kunnen echter vragen op-

roepen: Staat onze privacy op het spel? Hoe 

kunnen wij zelf onze online privacy beter be-

schermen? Wat zijn onze rechten als inter-

netgebruikers? Welke nieuwe technieken van 

internet en mobile marketing kunnen we in de 

nabije toekomst verwachten? 

Deze vragen worden behandeld tijdens deze 

interactieve presentatie waarbij concrete 

voorbeelden en tips aan bod komen. 

Michel Walrave is als professor verbonden 

aan de Universiteit Antwerpen. Hij verricht 

onderzoek en publiceert over toepassingen 

en gevolgen van de informatiemaatschappij 

waaronder e-marketing (internet marketing), 

e-youth (jongeren & ICT) e-privacy (de be-

scherming van de privacy op het internet) en 

e-werken of telewerken.

Activiteiten die om 
14u beginnen

Activiteiten die om 
14u15 beginnen



weg met informAtievAArdigheden, 

leve het buikgevoel!

Organisator: Vormingplus Antwerpen 

(Peter Van den Brande)

Wanneer? 14u30-15u30

Waar? Antoon Van Dijck zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Willen we mee in de kennismaatschappij, dan 

moeten we allemaal informatievaardigheden 

aanleren. Dat wordt ons toch ingefluisterd. 

Maar wat als blijkt dat objectieve informatie 

bijna geen rol speelt in het dagelijkse leven? 

Sterker nog, wat als we met zijn allen maar 

een klein beetje informatie kunnen wikken 

en wegen? En dat zelfs de slimste onder ons 

niet ontkomt aan zijn buikgevoel? Wat dan? 

Deze en andere vragen bekijkt Peter Van den 

Brande in dit uurtje. 

Peter Van den Brande werkt sinds 2007 bij 

Vormingplus Antwerpen. Binnen het team 

‘Nieuwe Media’ geeft hij basiscursussen com-

puter en gsm aan senioren, huisvrouwen en 

iedereen die overdag tijd en zin heeft. Hij 

leidt vrijwillige lesgevers en begeleiders op 

en coacht organisaties die een vrijwilligers-

werking willen uitbouwen. Sinds begin 2010 

legt hij zich deeltijds toe op informatiegelet-

terdheid.

digitAle kloof en digitAle 

vAArdigheden in vlAAnderen

Organisator: Vrije Universiteit Brussel 

(Ilse Mariën en Leo Van Audenhove)

Wanneer? 14u45-15u45

Waar? Valerius De Saedeleer zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Sinds de opkomst van de computer en het in-

ternet voor het brede publiek in de jaren ’90 

wordt onderzoek gevoerd naar de mogelijke 

ongelijkheden en mechanismen van uitsluiting 

(‘digitale kloof’). 

Wil je meer weten over de nieuwste inzichten 

rond het digitale-kloofverhaal? Leo Van Au-

denhove brengt je op een interactieve manier 

op de hoogte van de boeiendste resultaten uit 

het onderzoeksproject ‘Digitale kloof van de 

tweede graad in Vlaanderen’, uitgevoerd in 

opdracht van het IST. 

Ilse Mariën en Leo Van Audenhove zijn res-

pectievelijk als onderzoeker en professor 

verbonden aan het centrum voor Studies 

rond Media, Informatie, en Telecommunicatie 

(SMIT). SMIT is gespecialiseerd in onderzoek 

naar gebruiks-, business- en beleidsaspecten 

van nieuwe media en ICT. SMIT maakt als on-

derzoekscentrum deel uit van het IBBT en is 

verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. 

SMIT heeft verschillende onderzoeksopdrach-

ten uitgevoerd voor Instituut Samenleving en 

Technologie, onder meer op het vlak van de 

digitale kloof van de tweede graad.

ict voor mensen: Assistieve 

technologie

Organisator: Vrije Universiteit Brussel (Mark 

Leys)

Wanneer? 15u-16u

Waar? Hans Memling zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Assistieve technologie verwijst naar het gam-

ma aan eenvoudige en hoogtechnologische 

toepassingen die mensen met een handicap, 

een chronische aandoening, maar ook oude-

ren ondersteunen in een kwaliteitsvol leven.  

Er komen steeds meer assistieve toepassin-

gen bij, die vaak goed bedoeld, maar niet al-

tijd even goed doordacht zijn. 

Mark Leys, als socioloog verbonden aan de 

Vrije Universiteit Brussel, gaat in deze ac-

tiviteit in op de complexiteit van een goede 

assistieve toepassing. Aan de hand van ver-

schillende voorbeelden bekijkt hij vragen zo-

als ‘Zijn de juiste behoeften van de gebruiker 

wel gekend bij de ontwerper?’, Welke econo-

mische en organisatorische randvoorwaarden 

zijn er voor de inzetbaarheid van een toepas-

sing? en ‘Wat als de potentiële gebruiker de 

toepassing op morele gronden niet wenst te 

gebruiken? 

Activiteiten die om 
14u30 beginnen

Activiteiten die om 
14u45 beginnen

Activiteiten die om 
15u beginnen



hoe kunnen we zeecontAiners

(elektronisch) beveiligen en 

oPvolgen?

Organisator: Vlaams Instituut voor de 

Logistiek (Rudi Bonneux)

Wanneer? 15u15-16u15

Waar? Jeroen Bosch zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

De logistieke sector is belangrijk voor de 

toekomstige economische ontwikkeling van 

Vlaanderen. Daarom is het belangrijk te in-

vesteren in slimme logistieke projecten, met 

gebruik van intelligente systemen en innova-

tieve oplossingen. Het VeLP+ (Vlaams e-Lo-

gistics Platform), ontwikkeld door het Vlaams 

Instituut voor de Logistiek, is hier een duide-

lijk voorbeeld van. Dit systeem werd uitge-

test met Toyota en Scania om containers te 

kunnen opvolgen (Waar bevindt de container 

zich?) en om de beveiliging van de container 

te bewaken (Heeft iemand de container willen 

openen?). 

Rudi Bonneux werkt bij het Vlaams Instituut 

voor de Logistiek (VIL vzw), een kenniscen-

trum dat de Vlaamse bedrijven helpt om in-

novatieve en duurzame logistieke projecten te 

realiseren. 

zullen mensen nog vAn boeken 

houden? de toekomst vAn de 

bibliotheek in een digitAle wereld.

Organisator: Instituut voor 

Breedbandtechnologie (Nico Verplancke)

Wanneer? 15u30-16u30

Waar? Quinten Metsijs

Label: Interactieve presentatie

De lancering van de iPad ging gepaard met 

bijzonder veel mediagedruis en ook de hype 

in de Verenigde Staten rond de Amazon Kindle 

zal velen niet ontgaan zijn. Steeds vaker zijn 

boeken digitaal te verkrijgen, maar betekent 

dat ook dat het ‘echte’ boek zal verdwijnen. 

En wat met de bibliotheken? 

In deze activiteit gaat Nico Verplancke dieper 

in op de kansen voor de bibliotheek in een 

digitale wereld, en probeert hij als boekenlief-

hebber te zoeken of er voor het boek nog een 

toekomst is weggelegd. 

Nico Verplancke is Pro-

gram Manager bij IBBT. 

Hij volgt er de projecten 

rond cultuur en media 

op, en is ook betrok-

ken in het Waalse Krook 

project en de INCA competitie voor innova-

tieve ontwikkelaars. Daarnaast blogt hij over 

cultuur en technologie op Cobra.be.

Activiteiten die om 
15u15 beginnen

overleven in de digitAle 

sAmenleving 

Organisator: Instituut Samenleving en Tech-

nologie, Pascal Goossens (Vlaams Parlement) 

en Huub Grooten (I-Cane)

Wanneer? 16u-17u

Waar? Peter Paul Rubens zaal (+2)

Label: Debat

Een toetsenbord, een gsm, digitale televisie, 

dit zijn voor de meeste mensen heel normale 

dingen. Maar voor iemand met een visuele 

handicap (slechtzienden of blinden) zijn deze 

toepassingen helemaal niet vanzelfsprekend 

of gebruiksvriendelijk. Hoe beleven en over-

leven zij de digitale samenleving? Hoe kan dit 

beter? Welke hulmiddelen kunnen hun leven 

echt gemakkelijker maken? Neem deel aan dit 

debat over de toegankelijkheid van informatie 

voor mensen met visuele beperkingen.

deelnemers: Mark Makelberge (Sensotec), 

Jeroen Baldewijns (Anysurfer), Pascal 

Goossens (Vlaams Parlement), Gerrit Vonck 

(vzw Licht en Liefde) en Huub Grooten 

(I-Cane)

moderator: Hervé Eeckman (Kamelego)

ict tAlent vAn eigen bodem!

Organisator: Instituut Samenleving en 

Technologie

Wanneer? 16u-17u

Waar? Antoon Van Dijck zaal (+2)

Label: Debatcyclus

Kent Vlaanderen ICT-talenten? Wie zijn ze? 

Kennen zij elkaar? In deze activiteit kom je 

meer te weten over ICT-talent van eigen bo-

dem.

deelnemers aan de debatcyclus: 

Bart Dierickx (Caeleste), Rik Leenknegt 

(HOWEST) en Leon van Noorden (UGent)

moderator: Els Van den Cruyce (Instituut 

Samenleving en Technologie) 

Activiteiten die om 
16u beginnen



cyberPesten bij jongeren: 

het www-verhAAl

Organisator: Universiteit Antwerpen (Heidi 

Vandebosch)

Wanneer? 16u15-17u15

Waar? Valerius De Saedeleer zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Cyberpesten of pesten via elektronische me-

dia is een niet te onderschatten maatschap-

pelijk fenomeen in onze huidige samenleving. 

Vooral internet en de mobiele telefoon geven 

een nieuwe dimensie aan het klassieke ‘pest-

fenomeen’. Over het feit dat cyberpesten ern-

stige gevolgen kan hebben, lijkt iedereen het 

eens. Maar over hoe het probleem het beste 

kan aangepakt worden, verschillen de menin-

gen.

Wil je meer weten over cyberpesten? Wie zijn 

de slachtoffers en wie de pestkoppen? Wat 

moet of kan je eraan doen? Steek je licht eens 

op bij de lezing van Heidi Vandebosch.

Heidi Vandebosch is als professor verbonden 

aan de onderzoeksgroep MIOS (Media en ICT 

in Organisaties en Samenleving) van de Uni-

versiteit Antwerpen. Zij heeft in het verleden 

diverse studies uitgevoerd naar de digitale 

kloof en e-inclusie. In opdracht van het Insti-

tuut Samenleving en Technologie onderzocht 

ze bijvoorbeeld de kansen en bedreigingen 

die gepaard gaan met nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën voor ouderen en 

kansarmen. Momenteel gaat haar aandacht 

vooral uit naar het thema ‘cyberpesten bij 

jongeren’. 

e-bAbes

Organisator: Habbekrats vzw (Chris Van Ly-

sebetten)

Wanneer? 16u15-17u15

Waar? Hans Memling zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Leerstof en vorming zijn dikwijls vrij saaie ma-

terie voor jongeren. Omdat Habbekrats vzw 

ervan overtuigd is dat jongeren veel moeten 

leren en weten, zoekt deze vereniging naar 

nieuwe, ‘sexy’ verpakkingen om droge ma-

terie aantrekkelijker te maken voor de jeugd 

van tegenwoordig. 

In deze activiteit laat Chris Van Lysebetten 

de bezoekers originele technieken zien om de 

(digitale) kennis van jongeren te verruimen. 

Een inspirerende activiteit voor elke ouder!

Habbekrats is een jeugddienst die zich inspant 

om kinderen en jongeren uit kansengroepen 

een betere plaats te bieden in de samenle-

ving. Habbekrats doet dit met vernieuwende 

en toegankelijke initiatieven en wordt hierbij 

gesteund door de verschillende overheden, 

bedrijven en organisaties zoals Telenet Foun-

dation.

Activiteiten die om 
16u15 beginnen

nAAr een meer duurzAme en slimme 

logistiek in vlAAnderen

Organisator: Alex Van Breedam (TRI-VIZOR)

Wanneer? 16u30-17u30

Waar? Jeroen Bosch zaal (+2)

Label: Interactieve presentatie

Een bedrijf dat ‘net-op-tijd’ levert om zijn 

klanten een hoge servicegraad te garande-

ren, betaalt hiervoor een hoge prijs. Het kan 

immers geen gebruik maken van goedkope 

of ecologisch interessante vervoersmodi als 

spoor of binnenvaart. Doordat producten vaak 

vervoerd worden in halflege vrachtwagens, 

zal het bedrijf ook te kampen krijgen met een 

relatief hoge CO2-uitstoot. 

In deze activiteit gaat Alex Van Breedam in 

op een nieuw beroep in de logistieke sector: 

de ketenregisseur of orkestrator. Een orkes-

trator brengt bedrijven samen om hun goe-

derenstromen op elkaar af te stemmen en zo 

interessante schaalvoordelen te behalen op 

vlak van logistieke kosten, klantenservice en 

milieuvriendelijkheid. De eerste onafhanke-

lijke orkestrator ter wereld is sinds een aantal 

maanden actief in Vlaanderen. 

Alex Van Breedam is één van 3 oprichters van 

TRI-VIZOR, een bedrijf dat gespecialiseerde 

diensten aanbiedt voor de ontwikkeling, on-

dersteuning en orkestratie van bedrijfsover-

schrijdende samenwerking in de logistiek. 

Activiteiten die om 
16u30 beginnen



instituut sAmenleving en technologie (ist) 

Het Instituut Samenleving en Technologie is als autonome instelling verbonden aan het Vlaams 

Parlement. Het instituut maakt door onafhankelijk onderzoek, publiek debat en glasheldere 

communicatie de wisselwerking zichtbaar tussen samenleving, wetenschappen en technologie.

Door deze activiteiten wil het Instituut bijdragen tot de kwaliteit van het maatschappelijke debat 

en een beter onderbouwd besluitvormingsproces. De afgelopen jaren heeft het IST aan de hand 

van studies uiteenlopende verbanden belicht tussen digitale technologieën en maatschappij.

Meer weten over IST? Surf naar www.samenlevingentechnologie.be ! 

vlAAms steunPunt nieuwe geletterdheid (linc/vsng)

Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG) is een initiatief van LINC vzw. LINC is 

een socio-culturele beweging die in heel Vlaanderen actief is rond het thema van de inclusieve 

kennismaatschappij. Het VSNG vormt een netwerk van organisaties die de digitale kloof wil 

overbruggen. Het VSNG wil een aanspreekpunt vormen voor het beleid op het vlak van het 

thema e-inclusie. 

Hiernaast stimuleert het VSNG kennisdeling en de doorstroming van informatie binnen het 

werkveld van digitale kloofinitiatieven. Uiteindelijk coördineert het VSNG ook elk jaar de Digitale 

Week, waarbij verschillende lokale partners in heel Vlaanderen activiteiten organiseren voor 

digitale kansengroepen. 

Meer weten over VSNG? Surf naar www.vsng.be ! Meer weten over LINC? 

Surf naar www.linc-vzw.be ! 

interdisciPlinAir instituut voor breedbAndtechnologie (ibbt)

Het IBBT helpt bedrijven en organisaties bij het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve 

ICT-diensten en -toepassingen. Hierbij ligt de klemtoon op onderzoek dat inspeelt op actuele 

maatschappelijke en economische thema’s. 

Het IBBT-onderzoek streeft ernaar oplossingen te bieden voor complexe problemen en wil zo 

tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen. Uniek hierbij is de interdisciplinaire aanpak 

binnen de IBBT projecten: zowel de technische, maatschappelijke als de juridische aspecten 

van ICT komen aan bod. 

Meer weten over IBBT? Surf naar www.ibbt.be !

orgAnisAtor: instituut 

sAmenleving en technologie

Wanneer? 17u30-18u45

Waar? De Schelp (-2)

In dit eindevenement kijken we niet alleen 

terug op dit driedaagse evenement maar ook 

vooruit. Waar willen we naartoe met het digi-

taal Vlaanderen van morgen? Hoe vermijden 

we dat leven in de digitale samenleving over-

leven wordt? 

Ben je nog niet uitgebabbeld? Wil je nog een 

keer alles op een rijtje zien? Benieuwd wat er 

nu nog gaat gebeuren? Neem dan deel aan 

het E-dinges eindevenement!

Samen met enkele Vlaamse volksvertegen-

woordigers en bezoekers blikken de organisa-

toren terug op E-dinges en kijken ze vooruit 

naar het digitale Vlaanderen van (over)mor-

gen.  

Panelleden eindevenement deel 1: 

Patricia Ceysens (Vlaams volksvertegenwoor-

diger), Bart Caron (Vlaams volksvertegen-

woordiger) en Else De Wachter (sp.a)

moderator: Robby Berloznik (IST)

Panelleden eindevenement deel 2:

Ilse Van Gorp (VSNG), Wim De Waele (IBBT)

en Robby Berloznik (IST)

moderator: Benedict Wydooghe (KATHO)

eindevenement



e-dinges expo
Tussen 11u en 18u worden de deelnemers uitgenodigd om een kijkje te 

nemen in de E-dinges expo, een boeiende demoruimte over de nieuwe digitale 

ontwikkelingen in de domeinen e-cultuur, e-mobiliteit, e-gezondheid, e-leren en 

e-bestuur. Volg hiervoor de aanduiding E-dinges expo (deel Lokettenzaal, via 

ingang IJzerenkruisstraat 99; deel Zuilenzaal/inkomhal, via ingang Hertogsstraat 

6; volg vlaggen rondom gebouwen om van ingang te verwisselen).

even het noorden kwijt?

Ben je binnen het Vlaams Parlement de weg kwijt? Geen nood! Verspreid over 

de evenementenzone kan je terecht bij het assisterend personeel, herkenbaar 

aan de turquoise polo T-shirt of aan het uniform van het Vlaams Parlement. Zij 

helpen je graag verder!

Voor bezoekers zijn maar twee ingangen van belang: 

- de hertogsstraat 6 voor de interactieve presentaties, debatten en het 

 eindevenement

- de ijzerenkruisstraat 99 voor de E-dinges expo, en voor een hapje en 

 een drankje

Beide ingangen zijn met elkaar verbonden door een parcours van vlaggen 

via het voetpad.

eten en drinken

Heb je tussen twee activiteiten in zin in een koffie, thee, water of een biertje? 

Tussen 11u en 17u30u kan je gebruik maken van de cateringfaciliteiten in de 

Lokettenzaal, in het gebouw van de Vlaamse Volksvertegenwoordiging.

laureaten en winnaars van de e-dinges Awards

Doorlopend kunnen bezoekers in de Anna Bijns zaal kennismaken met de 

innovatieve en creatieve e-inclusie projecten die genomineerd werden tijdens de 

E-dinges Awards (donderdagavond 18 november). Volg hiervoor de wegwijzers 

‘Laureaten en winnaars E-dinges’ (vanaf ingang Hertogsstraat 6).

receptie 

Na het eindevenement ben je welkom voor een glaasje tijdens de receptie in 

de Schelp. Volg hiervoor wegwijzers ‘receptie’ (vanaf ingang Hertogsstraat 6). 

Praktische info

in samenwerking met


