
Uitnodiging interactief diner: 9 juni 2022 
 

Mens & techniek in een (niet zo?!) slimme samenleving… 
 
“Je herkent het wel. We voelen ons vaak comfortabel en tegelijkertijd ongemakkelijk in onze relatie met 
technologie. Steeds dieper en vaker dringt die door in ons leven en in ons werk. Hoe zorgen we ervoor 
dat we die technologie in dienst van de mens stellen in plaats van het sluitstuk en verlengstuk te 
worden?” 
 
Op donderdag 9 juni 2022 (17:30 uur – 20:15 uur) vindt er een interactieve avond plaats waarin we met 
elkaar de diepte ingaan over het onderwerp mens, techniek en samenleving. De avond zal geleid gaan 
worden door een dagvoorzitter. 
 
 
Programma 
De interactieve avond bestaat uit vier rondes, te verstaan: 
 
Ronde 1: 17:30-17:45: Kennismaking 
We verwelkomen je graag met een RoboCocktail. 
 
Ronde 2: 17:45-19:15: Verdieping 
Onder het genot van een zesgangen tapas diner wordt je met korte ted-talks van 8 minuten,  op de 
hoogte gebracht van de meest recente inzichten op het gebied van: 
 
Gang 1: Mens-techniek en …. ongekend (samen)werken door Milan Wolffgramm en Tom Tijink  
Gang 2: Mens-techniek en …. ethiek door Steven Dorrestein   
Gang 3: Mens-techniek en …  slimme interactie door Niek Zuidhof   
Gang 4: Mens-techniek en …. sociale inclusie door Sjoerd de Vries  
Gang 5: Mens-techniek en …  gedoseerde onrust door Stephan Corporaal  
Gang 6: Mens-techniek en …. diversiteit door Marco Strijks 
 
Ronde 3: 19:15-20:15: Digitale detox 
Na het dessert en de borrel gaan we met elkaar aan de slag met de vraag over hoe wij ons tot techniek 
verhouden. Geen verre toekomstbeelden, maar dagelijkse realiteit. Hoe verhouden we ons tot die 
realiteit? Hoe ontgiften en versterken we die realiteit? Uitwisseling van denkbeelden uit allerlei 
onverwachte hoeken …  
 
Ronde 4: 20:15-22:00: Meet up 
Verdieping. Eén op één. Mooie gesprekken aan tafel of aan de bar. Over het doorbreken van de mens-
techniek realiteit van alledag.  
 
Locatie 
De interactieve avond vindt plaats bij Concordia in het centrum van Enschede.  
Wij stellen het zeer op prijs dat je aanwezig kunt zijn.  
 
Noteer daarom in jouw agenda: 9 juni 2022, 17:30 uur – 20:15 uur. 
 
Aanmelden 
Meld je aan voor het interactieve diner!  
Er is beperkt plek dus meld je snel aan.  
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VAd7p8H9YkqXLIQl_7_L0t7tQejtZdBPmNW1AadUY6VURUhZSUk5UlpGV0o0RlZVQzg5S1FHTjFJQS4u

