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Samenkomen in de 
metaverse?
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Oók voor 
HR…
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De beste manier om toekomst te 
voorspellen is er zelf mee aan de 

slag gaan.
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Voorbeelden:
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Career Wallet/Blockchain

AI Job Platforms

Robotics
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Lessons 
learned

• Het kost minder tijd om het te doen, dan er over 
te praten (intern, met consultants etc).

• De korte termijn resultaten zitten ook in de neven
effecten:
• Men schat andere proposities beter op waarde (vb RIS)

• HR doet andere kennis en skills op 

• HR gaat anders denken (digitale mindset)

• HR gaat met andere afdelingen samen werken

• Het helpt medewerkers de impact te snappen op 
de business als ze de technologie ervaren.

• Aannames zijn er genoeg. Antwoorden nog niet. 
Dus start vandaag.
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Samenkomen op een
virtueel kantoor?

We willen met z’n allen naar een toekomst 
van hybride werken, maar komen 
onderweg allerlei obstakels tegen. Sinds de 
pandemie heeft metaverse meer vorm 
gekregen. 

Biedt metaverse een oplossing voor 
sommige obstakels?
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Metaverse komt eraan: samenwerken in VR? - YouTube

https://youtu.be/3KBkbh38cUc

https://www.youtube.com/watch?v=3KBkbh38cUc
https://www.youtube.com/watch?v=3KBkbh38cUc


Blk It

Wat testen we? 

• Kan samenkomen in de metaverse het einde van 
uitputtende online vergaderingen betekenen?

• Kan het de creativiteit aanwakkeren (ipv doven)?

• Kunnen we door de geavanceerde technologie de 
gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal goed 
observeren?

• Kan iedereen ‘fysiek’ aanwezig zijn bij de vergadering 
(in plaats van de een thuis en de ander op kantoor)?

• Is het schaalbaar?

• Wanneer is het echt toegevoegde waarde? Wanneer te 
veel gedoe (geleerd van Furhat)?
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Lessons learned 
so far

• Geeft extra focus

• Identificatie met avatar is groot 

• Lichaamstaal komt (verassend) goed over

• Geluid, ruimte emotie echt anders dan in Teams/Zooms. Biedt 
mogelijkheden (oa creativiteit, verbinding, elkaar ontmoeten). 

• Techniek nog niet altijd betrouwbaar: batterij leeg, grote en zware 
bril.



Dank voor de aandacht!
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Veel dank!


