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Praktische info 

 

Alle info op www.edinges.be 

 

E-dinges vindt plaats van donderdag 18 t.e.m. zaterdag 20 november 2010 in de gebouwen 

van het Vlaams Parlement. De toegang is gratis. 

E-dinges is een initiatief van het Instituut Samenleving en Technologie (IST), in nauwe 

samenwerking met het Vlaams Parlement, het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) 

en het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG/LINC). 

Over IST 

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

instituut onderzoekt de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, 

en wil hiermee bijdragen tot de kwaliteit van het maatschappelijk debat en een beter onderbouwd 

besluitvormingsproces. De maatschappelijke impact van de toenemende digitalisering van onze maatschappij is 

een belangrijk aandachtspunt.  

Meer info: http://www.samenlevingentechnologie.be  
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