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De impact van corona  
op korte én lange termijn

Corona heeft een enorme impact gehad op de 
vastgoedsector. “Zowel de noden en wensen als 
de verkoop en transacties zijn gewijzigd”, zegt 
Sophie Lambrighs, CEO bij Eaglestone Belgium.

Tekst: Joris Hendrickx

Welke invloed heeft de versnelde 
digitalisering op de vastgoedsector?
“Door corona zijn heel wat digitale tools die 
al langer in opmars waren plots versneld 
geïntroduceerd. Deze worden nu trouwens 
niet enkel professioneel, maar ook privé 
gebruikt, denk maar aan videobellen. Veel 
technologieën hebben op die manier een 
boost gekregen omdat de drempel door 
corona noodgedwongen overwonnen moest 
worden. Zo werden contracten vroeger enkel 
door jongere mensen digitaal getekend, ter-
wijl vandaag haast iedereen eraan gewend is. 
Bij Eaglestone maakten we reeds een aantal 
jaar geleden gebruik van software om het 
transactionele proces te digitaliseren, maar 
het bleek moeilijk om dat algemeen ingang 
te laten vinden. Bij volgende projecten zul-

len we deze software opnieuw introduceren 
en verwachten we door de evoluties van het 
afgelopen jaar een veel grotere aanvaarding.”

In welke zin zijn de wensen van 
huizenkopers veranderd?
“We merken enerzijds dat de vraag naar ter-
rassen, tuinen en ruimtes om te werken is 
toegenomen. Mensen weten dat ze mogelijk 
meerdere dagen zullen moeten thuiswer-
ken. Dat verhoogt helaas ook de kost van de 
woning, terwijl de lonen niet zijn gestegen. 
Hierdoor kopen meer mensen terug een 
huis op het platteland, waar de prijzen lager 
zijn. Dat is vooral een optie voor zij die flexi-
bel kunnen werken. Anderzijds zijn er heel 
wat mensen die naar de stad trekken of daar 
blijven, net omdat ze het een meerwaarde 
vinden om niet lang onderweg te moeten zijn 
naar hun werk. Zij moeten dan vaak vrede 
nemen met een wat kleinere woning, maar 
willen wel in de onmiddellijke omgeving een 
deftige plaats vinden om te werken. Dat kan 
bijvoorbeeld een gedeelde ruimte zijn in het 
gebouw of een coworkingplek in de buurt.”
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Welke impact is er op de kantoormarkt?
“De kantooromgeving van morgen moet 
aangenaam zijn en de samenwerking facili-
teren. Ze moet ontmoetingen en creativiteit 
stimuleren, verbinden en de bedrijfscultuur 
uitstralen. Daarin ligt de meerwaarde van het 
kantoor. Iedereen heeft nu immers geleerd 
dat zelfstandig werken perfect vanop afstand 
kan. Daarnaast zullen bedrijven meer perfor-
mante kantoren willen. Voor velen betekent 
dat een verhuis naar nieuwe gebouwen die 

energie-efficiënter én duurzamer zijn. Dat 
kadert uiteraard ook in de Europese Green 
Deal. De bouw van nieuwe kantoren en vooral 
de voorbereiding daarvan nemen echter heel 
wat tijd in beslag. De vraag is dus of het aanbod 
zal kunnen voldoen aan de vraag.” ■

Sophie Lambrighs

CEO EAGLESTONE BELGIUM
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