
I N S C H R I J V I N G  /  R E G I S T R A T I O N  

De conferentie gaat door in het Iers College, Janseniusstraat 1 te Leuven. 

Deelname is gratis, maar er wordt een vergoeding van € 50 gefactureerd wanneer je niet 
opdaagt. Je kan je apart inschrijven voor het voormiddaggedeelte (voertaal Engels) en het 
namiddaggedeelte (voertaal Nederlands). We vragen je ook aan te geven of je deelneemt 
aan de lunch en/of de receptie. Ben je ingeschreven en moet je je deelname toch 
annuleren, stuur een mail naar ann.peetermans@kuleuven.be voor 15 juni 2022. (Zie 
verkoopsvoorwaarden). 

Als deelnemer krijg je aan het eind van de dag een exemplaar van het nieuwe boek 
‘Robot zoekt collega’, samengesteld door Steven Dhondt en Ezra Dessers, met bijdragen 
van het hele Paradigms 4.0 team. Het boek wordt uitgegeven door Lannoo Campus. 

Wil je erbij zijn, klik dan hier om je in te schrijven! 

The conference takes place at the Irish College, Janseniusstraat 1, Leuven. 

Registration is free, but a fee of € 50 will be charged if you do not show up. You can 
register separately for the morning part (in English) and the afternoon part (in Dutch). We 
also ask you to indicate whether you will be attending the lunch and/or the reception. If 
you are registered but need to cancel your participation, please send an e-mail to 
ann.peetermans@kuleuven.be before 15 June 2022. (See conditions of sale). 

As a participant, you will receive a copy of the new book ‘Robot zoekt collega’ [in Dutch] at 
the end of the day, compiled by Steven Dhondt and Ezra Dessers, with contributions from 
the entire Paradigms 4.0 team. The book is published by Lannoo Campus.  

If you want to take part, click here to register! 

For questions or information, please contact Ann Peetermans 
(ann.peetermans@kuleuven.be) or Ezra Dessers (ezra.dessers@kuleuven.be). 

Paradigms 4.0 is een vierjarig, multidisciplinair project over de digitale transformatie van de maakindustrie in Vlaanderen. KU Leuven 

(HIVA, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, en Departement Werktuigkunde), Antwerp Management School, en TNO uit 

Nederland, onderzoeken samen hoe nieuwe technologieën, die de motor zijn van doorgedreven digitalisering van de maakindustrie, 

kunnen bijdragen tot performante bedrijven en de realisatie van maatschappelijke doelstellingen. 

Paradigms 4.0 is a four-year, multidisciplinary project on the digital transformation of the manufacturing industry in Flanders. KU 

Leuven (HIVA, Centre for Sociological Research, and Department of Mechanical Engineering), Antwerp Management School, and 

TNO from the Netherlands are jointly investigating how new technologies, which are the driving force behind the far-reaching 

digitisation of the manufacturing industry, can contribute to high-performance companies and the realisation of social objectives. 

  

 

https://paradigms.be/forms/conference220622/
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