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Teamwork-UDP dat hij in oktober 2007 

startte, draaide in 2008 een topjaar. 

“Driehonderd procent boven prognose,” 

zegt hij trots met ietwat vermoeide ogen.  

“Wat ik heb neergezet is fenomenaal,  

na alles wat ik heb meegemaakt.” In een  

vloeiende beweging draait hij zijn stoel 

onder de tafel vandaan en schuift hem 

wat meer de ruimte in. “Ik heb wat lucht  

om me heen nodig,” zegt hij zijn armen 

als een cirkel om zijn lichaam gebarend. 

Om in het ritme te komen schotelen 

we de vijfendertigjarige Limburger een 

kopje koffie voor. Hij doet nog een 

instructie telefoontje naar zijn binnen-  

en buitendienstcollega, neemt andermaal 

een hap van zijn ontbijt en schakelt zijn 

mobiel door. Klaar voor het interview.

teamwork udp
“Over de naam en opzet van mijn bedrijf  

heb ik uitvoerig nagedacht. UDP heeft 

twee betekenissen: Uw Dienstverlenende  

Partner en Uitzenden Detacheren en 

Personeelsdiensten. De visie is samen-

werken op basis van goede afspraken die  

door beide partijen worden nagekomen,”  

steekt de joviale Bart van wal. “Ik ben voor  

mezelf begonnen omdat mijn voormalige  

werkgever mij geen keuze liet. Ik kon niet  

doorgroeien in de organisatie. En partici-

peren of aandelen krijgen kon niet. Dan mis  

je al gauw de motivatie om verder te gaan.”  

Hij maakte de keuze om het zelf te gaan  

doen. “Ik ben ambitieus, waar overigens 

niks mis mee is. Het heeft veel energie en  

flexibiliteit gevraagd van mezelf en mijn 

gezin. Ik trof mijn avondeten regelmatig 

aan in de magnetron,“ zegt hij glimlachend.

supergevoel
Bart heeft een supergevoel bij de bouw 

en de industrie. “Het is hard werken, 

maar het biedt voor mij alles. Je werkt 

ergens aan mee. Dat je samen bouwt, 

plannen maakt en met andere mensen 

aan tafel zit om projecten te realiseren, 

goed personeel hebt en kwaliteit levert, 

dat vind ik kicken. Wij hebben een exclu-

sieve vijver gecreëerd waar een beperkt 

aantal relaties gebruik van kan maken. 

Met die relaties sluiten wij dan ook raam-

overeenkomsten. De Nederlandse vijver  

is namelijk bijna leeg. De kredietcrisis heeft  

ons geen windeieren gelegd. We hebben 

onze prognoses naar boven bijgesteld, 

omdat bedrijven minder risico's willen 

lopen met vast personeel. Bedrijven  

zullen dus meer personeel gaan inlenen."

Gevoelsmens Bart wil na tien jaar nog 

steeds bij zijn klanten binnen kunnen 

stappen. De zorg voor zijn relaties en 

opdrachtgevers, liefkozend Teamplayers 

genoemd, gaat hem aan het hart.  

“We werken uitsluitend met Nederlandse  

en Duitse vaklieden tegen een interessant 

all-in tarief. Uit de praktijk blijkt dat dit  

het beste werkt." Zijn gevulde koek, 

voor de helft op, moet het weer voor 

een stuk ontgelden. “Het zijn rouw-

douwers,” vervolgt hij zijn verhaal,  

“ze werken hard, zijn bekwaam en  

bereid overuren te maken. Stuk voor 

stuk vaklieden. Kijk, wij betalen uitste-

kend, zorgen voor goede woningen en  

medische voorzieningen, maar de  

mensen moeten het zélf waarmaken. 

We geven ze een paard, maar ze moeten 

het zelf berijden.” Dat Bart goede ruiters 

in zijn stal heeft, kan hij aantonen op 

een intelligente manier; hij bedacht een 

uniek en zeer succesvol concept.  

“Wij bieden zekerheid en dat merk je  

meteen. Het is een klein wereldje en als  

het goed gaat wordt je meteen gebeld. 

Wij maken nauwelijks reclame. Dat doet 

ons personeel voor ons. In augustus 2008  

moesten we ‘nee’ verkopen, omdat we 

niet de kwaliteit konden waarborgen. 

Iedereen die een hamer of een zaag vast 

kon houden werd gestuurd, maar niet 

door ons. Dat is in ons voordeel geweest. 

Als iets goed is, gaat het als een lopend 

vuurtje. Wij doen wat anderen beloven.” 

geen nadenktijd
Vorig jaar organiseerde Bart alles zelf. 

“De administratie, het klantencontact, 

de logistiek, woningen inrichten, echt 

alles!” Teamwork-UDP groeide van zes 

man en een woning, naar een bedrijf 

met bijna vijftig man. Hij werkte keihard, 

soms wel 80 uur per week, maar weet 

waar hij het voor doet. Het geeft hem 

het gevoel van vrij heid waar hij zijn hele 

leven al naar hunkert. Het betekent 

erkenning. Hoe ongelooflijk het is dat het 

wél kan. Hij neemt nog een laatste hap 

van de koek en schuift ook keurig de 

kruimels richting zijn mond. “Laten we 

even een frisse neus halen,” stelt Bart 

voor die het zichtbaar moeilijk vindt 

om de juiste woorden te vinden om uit 

te leggen waarom hij het niet op een 

presenteerblaadje heeft gekregen. 

Eenmaal buiten krijgt het gesprek een 

andere wending. Terwijl hij een sigaret 

opsteekt vertelt hij in twee minuten 

over zijn jeugd en het gevecht dat hij 

leverde voor zijn waardigheid. “Veel en 

hard werken is voor mij ook een manier 

om zo min mogelijk aan mijn verleden 

te hoeven denken. Alles krijgt uiteraard 

een plekje, maar sommige dingen  

vergeet je gewoon niet. Lang heb ik 

geen vertrouwen in mensen gehad. 

Dankzij de hulp van veel mensen om 

me heen durf ik weer te dromen.  

Hen wil ik een warm hart toedragen en  

ze bedanken voor hun steun. Ik knok 

voor Teamwork UDP en hoop dat het  

een gerenommeerde naam in heel 

Nederland mag worden. Ik wil een goede 

basis kunnen leggen voor mijn dochters. 

Of ze in de uitzendbranche gaan? Ik weet 

het niet. Natuurlijk zal ik ze de kneepjes 

van het vak leren als ze dat willen, maar 

verder laat ik ze helemaal vrij.”      

Andere
koek
“Ik heb nog niet ontbeten,” verontschuldigt Bart van Well zich terwijl hij de verpakking 

van een gevulde koek afscheurt en gretig zijn tanden erin zet. 

Zijn jongste en derde dochter, nog geen vier weken oud, heeft haar vader ’s nachts wel 

eens nodig. Dat kost energie en vergt flexibiliteit.

“We geven ze een paard, maar ze 
moeten het zelf berijden.”
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