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Handdruk Na een jaar “alles 
anders” vraag ik me deze maand af hoe het volgend 
jaar zal zijn. Zal ik net zoveel leren als ik in de voorbije 
maanden heb geleerd? Zal mijn aanpassingsvermogen 
net zo op de proef worden gesteld? En zal ik in 2021 
weer net zoveel nooit-gedacht-dingen doen? 

2020 klonk lange tijd futuristisch en werd - nu we er 
in feite nog midden in zitten - bijna apocalyptisch. 
Tenminste, zo voelde het soms tussen alle golven van 
maatregelen en emotie heen. Wie had ooit kunnen 
denken dat hij op een zondagmorgen in zijn eentje over 
de Dam kon fietsen? Geen kip te bekennen. Ik reed zelf 
door Eindhoven, totaal verlaten. De oorverdovende 
stilte was filmisch en bijna ongemakkelijk. 

Waarom eigenlijk, vroeg ik me af? Omdat we gewend 
zijn dat de wereld doordraait met normale dingen, zo is 
mijn conclusie. Dat we vrij zijn om te gaan en te staan 
waar we willen. Onze kinderen naar school kunnen 
brengen, naar het zwembad kunnen gaan of naar de 
kapper. Dat we elkaar kunnen begroeten met een ferme 
handdruk of een klap op de schouder. Dat we samen 
een borrel kunnen drinken op de vastgoedbeurs en als 
we willen een hapje kunnen eten in Cannes of op de 
Zuidas.   

Normaal werd plotseling het nieuwe normaal. En een 
begroeting werd een ongemakkelijke elleboog, geheel in 
stijl met onze anderhalve meter-samenleving. Dat had 
niemand verwacht, precies een jaar geleden. Ale seinen 
voor een goed zakelijk jaar stonden toen op groen. De 
voorspelde economische crisis was vooruit geschoven, 
de ellende nog ver weg. 

En dan een jaar later lijkt het alsof we dubbel zoveel 
hebben doorgemaakt met elkaar. De coronacrisis is 
straks al bijna driehonderd dagen voorpaginanieuws. 
We beseffen dat deze crisis onvergelijkbaar is. Ik 
heb veel krachttermen voorbij horen komen van 
vastgoedprofessionals: krankzinnig, bizar, mesjokke, 
waanzin, vreselijk. Om er een paar te noemen.   
 
Heel anders dan de kredietcrisis, dat is wel duidelijk. De 
waarde van vastgoed is niet in zijn totaliteit weggezakt. 
Banken hebben niet hun financieringsvolume 
dramatisch een halt toe geroepen, al zijn ze wel degelijk 
voorzichtig. Woningbouwcorporaties bouwen verder. 
De overheid steunt ondernemers. Vastgoedeigenaren en 
verhuurders zijn “on speaking terms” met de huurders. 
Op zoek naar het delen van de pijn. 

Terwijl de huizenmarkt door marcheert, doemen 
er grote vragen op in het commercieel vastgoed. 
De vierkante meter-waarheden zijn plotsklaps niet 
zomaar meer waar. Het eerste coronaproof-kantoor is 
gelanceerd en huurders denken na over een toekomst 
met juist meer of minder werkplekken.
   
De toekomstbestendigheid van het vastgoed is altijd 
al een belangrijk thema geweest, maar zal zeker het 
aankomende jaar prominent zijn. Tenminste, dat denk 
ik nu. Rustig nadenken over wat komen gaat. Maar 
wie weet voor welke uitzonderlijke veranderingen we in 
2021 komen te staan? Wie zal het zeggen?

Ik hoop in ieder geval dat ik dan mijn vastgoedrelaties 
weer een stevige handdruk kan geven. Het symbool van 
het oude normaal. 

Mede namens het gehele redactieteam wens ik u veel 
leesplezier met deze Wintereditie. Laat u 
inspireren. 

Veel gezondheid toegewenst voor u en uw naasten
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