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VACATURE:VACATURE: Teamleiders Onderwijssupport / Huisvesting &Teamleiders Onderwijssupport / Huisvesting &
Facilitair (Hengelo)Facilitair (Hengelo)
Ben jij een onderwijskundig leider met hart voor de mavo? Maak dan werk van deze
vacature!

Blikvernauwing

Online vergaderen nekt
creativiteit, en we weten nu
waarom

Willem Schoonen 2 mei 2022, 07:09

Online vergaderen tĳdens de coronacrisis. Beeld Hollandse Hoogte / Herman Wouters

Dat online vergaderen minder creatieve ideeën oplevert dan
fysieke bijeenkomsten, zal niemand verbazen. De lockdowns
hebben een massa ervaringsdeskundigen opgeleverd. Het is
makkelijk en scheelt een bult reistijd. Maar de kwaliteit van de
vergaderingen is er niet op vooruitgegaan sinds corona toesloeg.
Hoe komt dat precies? Zoiets wil een wetenschapper weten.
Allerlei factoren zijn hier in het spel, om te beginnen al het feit dat
een onlinevergadering chaotischer verloopt en in de modder blijft
steken omdat mensen door elkaar praten.

Om uit te vinden welke factor het creatieve proces nou het meest
nekt, deden twee Amerikaanse onderzoekers experimenten, in het
lab en op de werkvloer. Die bevestigden een vermoeden dat de
wetenschap al had, schrijven ze in vakblad Nature. In een
onlinevergadering wordt je oog naar het scherm getrokken; je kijkt
veel meer naar de andere deelnemers dan in een fysieke
bijeenkomst, waar je ogen meer door de vergaderzaal dwalen.

Die fixatie op het scherm is een blikvernauwing. En wat heb je
nodig voor creativiteit? Precies: een ruime blik! De heisessie is niet
voor niets mode. Omdat we meer thuis blijven werken, moeten we
goed nadenken over wat online kan en wat fysiek móet, adviseren
de onderzoekers. Er is nog wel een lichtpuntje: een
onlinevergadering levert weliswaar minder creatieve ideeën op,
maar beslíssen welke ideeën door mogen en welke moeten
afvallen, gaat via het scherm even goed als in de vergaderzaal.

Lees ook:
‘Thuiswerken zal na corona heerlĳk zĳn, maar ik wil wel
wekelĳks naar kantoor’
Niet iedere lezer wil blijven thuiswerken, ontdekt Opinie-redacteur
Wilma van Meteren. ‘Praatjes met collega’s zijn hét smeermiddel.’

Ochtend nieuwsbriefOchtend nieuwsbrief
Schrijf u in en ontvang iedere ochtend een overzicht met de belangrijkste
stukken uit de krant.

Uw e-mailadres

! Replay

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl. 
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

wetenschap
Long covid

Onderzoek: 70
procent van
opgenomen
coronapatiënten na
jaar nog niet hersteld

Online vergaderen nekt
creativiteit, en we weten nu
waarom

Nieuw-Zeelandse grenzen weer
open voor internationale
bezoekers

Wie nomineert u voor de
Duurzame 100? Stuur nu een
burgerinitiatief in

Honderd burgers geëvacueerd
uit omsingelde staalfabriek in
Marioepol

1 mei-betogingen in Parijs: 8
agenten gewond, 54 mensen
gearresteerd

Beroemd Deens schilderij ‘Het
verontrustende eendje’
vernield

Net binnen MEER 

Blikvernauwing

Pandemie

Duurzame 100

Oorlog in Oekraïne

Xenobots

Wetenschappers
hebben ‘levende’
robotjes zo ver weten
te krijgen zich voort
te planten

Opiniepeilers

Amerika schatte het
aantal
gevaccineerden veel
te hoog in - dankzij
een klassieke fout

1 Waarom moslims afwillen
van de naam Suikerfeest.
‘Noem het beestje bij de
naam’

2 Buiten de rechter om
deelde het OM straffen uit
voor mishandeling en
aanranding

3 Online vergaderen nekt
creativiteit, en we weten nu
waarom

Best gelezen MEER 

MEER WETENSCHAP

VOORPAGINA VERDIEPING OPINIE RELIGIE&FILOSOFIE DUURZAAMHEID&NATUUR CULTUUR&MEDIA ACHTERPAGINA

https://www.trouw.nl/tag/economie-business-en-financien
https://www.trouw.nl/tag/economische-sector
https://www.trouw.nl/tag/kunst-cultuur-en-entertainment
https://www.trouw.nl/tag/nature
https://www.trouw.nl/tag/wilma-van-meteren
https://www.trouw.nl/auteur/willem-schoonen
https://www.trouw.nl/overons
https://www.trouw.nl/service/contact
https://www.dpgmedia.nl/privacy
https://www.trouw.nl/service/sites/default/files/Abonnementsvoorwaarden_Trouw.pdf
https://www.dpgmedia.nl/gebruiksvoorwaarden
https://www.trouw.nl/cookies
https://www.trouw.nl/wetenschap/online-vergaderen-nekt-creativiteit-en-we-weten-nu-waarom~b1b181bb/#
https://www.trouw.nl/nieuws/copyright-en-auteursrechten-trouw~bd0ebe56/
https://www.trouw.nl/opinie/opiniestukken-insturen-en-colofon-trouw~a2a8ebf8/
https://www.trouw.nl/service
https://myaccount.trouw.nl/
https://www.trouw.nl/service/vakantie
https://www.dpgmedia.nl/merk/trouw
https://www.dpglosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp
https://www.trouw.nl/abonnementen/
https://www.trouw.nl/nieuwsbrief
https://krant.trouw.nl/titles/
https://webwinkel.trouw.nl/
https://www.trouw.nl/rss/feeds
https://www.facebook.com/Trouw.nl
https://twitter.com/Trouw
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.persgroep.android.news.mobiletr
https://itunes.apple.com/nl/app/trouw-nl-mobile/id418881043
https://www.trouw.nl/columns
https://www.trouw.nl/recensies
https://www.trouw.nl/archief
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.trouw.nl/fs-b1b181bb
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.trouw.nl/ts-b1b181bb&via=trouw&text=Online%20vergaderen%20nekt%20creativiteit,%20en%20we%20weten%20nu%20waarom
mailto:?subject=Online%20vergaderen%20nekt%20creativiteit,%20en%20we%20weten%20nu%20waarom&body=https://www.trouw.nl/es-b1b181bb
https://www.trouw.nl/auteur/Willem%20Schoonen
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04643-y.pdf
https://www.trouw.nl/opinie/thuiswerken-zal-na-corona-heerlijk-zijn-maar-ik-wil-wel-wekelijks-naar-kantoor~b3d9b014/
https://www.trouw.nl/opinie/opiniestukken-insturen-en-colofon-trouw~a2a8ebf8/
mailto:copyright@trouw.nl
https://www.trouw.nl/wetenschap
https://www.trouw.nl/wetenschap/online-vergaderen-nekt-creativiteit-en-we-weten-nu-waarom~b1b181bb/
https://www.trouw.nl/buitenland/nieuw-zeelandse-grenzen-weer-open-voor-internationale-bezoekers~b62e556b/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/stuur-nominaties-in-voor-de-nieuwe-duurzame-100~ba60df80/
https://www.trouw.nl/buitenland/honderd-burgers-geevacueerd-uit-omsingelde-staalfabriek-in-marioepol~b0512e58/
https://www.trouw.nl/buitenland/1-mei-betogingen-in-parijs-8-agenten-gewond-54-mensen-gearresteerd~bc9bcfe1/
https://www.trouw.nl/buitenland/beroemd-deens-schilderij-het-verontrustende-eendje-vernield~b4325db8/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/waarom-moslims-afwillen-van-de-naam-suikerfeest-noem-het-beestje-bij-de-naam~b56068f7/
https://www.trouw.nl/binnenland/buiten-de-rechter-om-deelde-het-om-straffen-uit-voor-mishandeling-en-aanranding~bb7ea07d/
https://www.trouw.nl/wetenschap/online-vergaderen-nekt-creativiteit-en-we-weten-nu-waarom~b1b181bb/
https://www.trouw.nl/wetenschap
https://www.trouw.nl/voorpagina
https://www.trouw.nl/verdieping
https://www.trouw.nl/opinie
https://www.trouw.nl/religie-filosofie
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur
https://www.trouw.nl/cultuur-media
https://www.trouw.nl/achterpagina
https://www.trouw.nl/#wetenschap
https://www.trouw.nl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.trouw.nl/fs-b1b181bb
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.trouw.nl/ts-b1b181bb&via=trouw&text=Online%20vergaderen%20nekt%20creativiteit,%20en%20we%20weten%20nu%20waarom
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.trouw.nl/ls-b1b181bb
https://www.trouw.nl/cs-b1b181bb
mailto:?subject=Online%20vergaderen%20nekt%20creativiteit,%20en%20we%20weten%20nu%20waarom&body=https://www.trouw.nl/es-b1b181bb

