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Uppelschoten Real Estate is klein, 
slagvaardig en een nichespeler, ook wel 
een boetiekkantoor. Directeur Bas deed 
twintig jaar ervaring op. In de regio Utrecht, 
Amsterdam, Flevoland en zelfs daarbuiten: 
‘Dankzij mijn brede netwerk, adviseer ik nu 
klanten in heel Nederland. Samen kijken wij 
naar de optimale oplossing. En daarin gaan 
wij behoorlijk ver.’

Met welke visie startte jij jouw 
onderneming?
‘Ik droomde ervan in de ‘Eredivisie’ mee 

te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Uppelschoten 
Real Estate gaat voor het hoogste niveau. 
Ons product? Toegevoegde waarde.’

Op welke toegevoegde waarde doel je 
dan?
‘Wij luisteren goed en denken écht mee 

met de klant. Voor hem of haar doen wij net 
dat éne stapje extra. Vaak ‘out-of-the-box’, 
om tot de beste oplossing te komen. Dus 
niet direct ‘de bal in het doel schoppen, als 
ie op de stip ligt’, maar pas op de plaats, 
strategisch denken en dan.. scoren maar!’

 
Waar komt die passie voor ondernemen 
in het vastgoed vandaan?
‘Uit nieuwsgierigheid, een liefde voor 

gebouwen én een interesse in mensen. 
Natuurlijk gaat het om geld verdienen en 
rendement maken, maar als je dat op de 
meest sociale manier doet, is iedereen blij.’ 

De stad van de toekomst, hoe krijgt die 
vorm?
‘Automatisering en artificial intelligence 

maken in no-time een enorme stap. Als dat 
gebeurt, ziet het leven er ineens heel anders 
uit. Beroepen verdwijnen en behoeftes 
veranderen. Daar moet het vastgoed in 
mee. Helaas hebben jij en ik te maken met 
een redelijk ouderwetse bedrijfstak, wat 
ongetwijfeld voor de nodige uitdagingen 
zorgt. Maar let op: wij staan aan de 
vooravond van enorme vernieuwingen.’ 

Aan welke vernieuwing moet ik dan 
denken?
‘In de toekomst praten we niet meer 

over vierkante meters. Nee dan praten 
we over service. Een gebouw is dan niet 
langer een bezit. Gebruikers kiezen voor 
ontzorging en betalen alleen voor het deel 
dat zij gebruiken. Denk aan huur voor één 
of meerdere dagen, gecombineerd met 
meubilair, eten en een auto. De kunst is deze 
vertaalslag te maken tussen de gebruiker en 
belegger.’

Hoe bouw jij mee aan deze stad van de 
toekomst?
‘In onze herontwikkelingstrajecten 

kijken wij voorbij een monotone invulling. 
We mixen functies en belevingen. Een 
gebouw moet vooral flexibel, comfortabel, 
duurzaam en leuk zijn. Zowel dag als nacht, 
doordeweeks als in het weekend.’

Hoe zien we die nieuwe visie terug in 
jullie werk?
‘Voorbeeldje: het Helix-kantoor in 

Utrecht. Hier verhuren wij geen vierkante 
meters, maar een concept met beleving. 
De huurder neemt zijn laptop mee en kan 
aan de slag. Wil hij dat één dag in de week? 
Prima. De hele week? Ook goed. In zijn 
eentje? Akkoord. Met honderd man? Ook 
oké. Alles kan. Dat is het nieuwe werken.’ 

Inspirerend zeg, noem nog eens twee 
mooie voorbeelden…
‘In onze transformatieprojecten lopen 

werken en wonen (hotel short stay) door 
elkaar heen. Een trend die in New York al 
heel gebruikelijk is. Nog een voorbeeld? In 
de logistiek (e-commerce) gaan wij verder 
dan dozen bouwen. Duurzaamheid, beleving 
en automatisering staan centraal. Dan heb ik 
het over héle slimme gebouwen.’

Wat staat er dit jaar nog op de planning? 
‘Wij verwachten door te groeien. Wat kan 

ik zeggen, we hebben het druk. Desondanks 
groeien we graag in een rustig tempo. 
Kwaliteit verkiezen wij nog altijd boven 
kwantiteit. Het werk moet immers leuk 
blijven. Voor mijzelf, mijn klanten én mijn 
(toekomstige) collega’s.’

Wanneer had je de moed 

om je eigen bedrijf te 

starten: 

eigenlijk al op de middelbare 

school. daar was ik al bij een 

onderneming betrokken, maar 

om over een groot netwerk te 

beschikken is het goed om bij 

een grote organisatie het vak te 

leren. Vervolgens is het timing. 

en als makelaar ben je eigenlijk 

vanaf dag 1 ondernemer 

ongeacht of je in loondienst 

bent of niet

Wat zijn Voor jou de 

uniVersele Waarden 

Van ondernemen, 

onafhankelijk Van Welke 

crisis (financieel, Virus, 

stikstof et cetera) zich 

ook Voordoet: 

Vrijheid

Welk Vak zou je gekozen 

hebben als je geen 

ondernemer zou zijn:

boer, dan heb je ook vrijheid en 

geniet je meer van de natuur

Welke droom had je Vlak 

Voordat je begon:

om de beste te zijn en te 

worden en gewaardeerd te 

worden door je omgeving. 

je werkt tenslotte ook met 

mensen

hoe ben je Veranderd/

gegroeid de afgelopen 

jaren: 

door veel vlieguren ben je 

niet snel meer zenuwachtig 

en behoud je het overzicht 

vrijwel altijd

aan Welke eigenschappen/

Vaardigheden heb je 

beWust geWerkt:

leren leidinggeven. delegeren 

is wel iets. je hebt daar ook 

de goede mensen voor nodig 

om je heen

Wat heeft indruk gemaakt 

in je leVen:

de financiële crisis van 2008 

heeft veel mensen en bedrijven 

in de problemen gebracht. niet 

verwacht dat mensen zover in 

de problemen konden komen

Welke tegenslag heeft je 

het meeste geVormd:

ik ben optimist en bij tegenslag 

moet je ook dat weer in 

voordelen zien om te buigen

hoe Word jij beïnVloedt 

door succes:

dat is uiteraard leuk, maar ik 

verander er niet door als mens

en Welk succesmoment 

heeft jou het meeste 

beïnVloed (en hoe?):

ik heb ooit voor iss een 

hoofdkantoor aan gehuurd bij 

een grote partij die de koning 

van de markt was. toch niet 

door laten imponeren en blijven 

nadenken. dat heeft achteraf 

heel veel geld opgeleverd 

voor mijn klant en problemen 

voorkomen 

Van Welke beslissing heb 

je spijt: 

Wellicht had ik al eerder een 

eigen kantoor moet starten

Wat typeert jouW stijl 

Van leiding geVen:

menselijk en ik geef veel 

vrijheid en vertrouwen. dat 

vindt iedereen toch prettig?

Welke ondernemer 

beWonder je het meest:

bill gates. hij pionierde 

met computers voordat de 

meeste mensen wisten dat ze 

bestonden en geloofde in zijn 

eigen visie

 Wat is je leVensfilosofie:

geniet van het leven en wees 

aardig voor je medemens

hoe kom je tot jezelf:

de natuur in of een andere 

omgeving brengen inspiratie 

en rust

Wat betekent 

duurzaamheid Voor jou:

efficiënt met middelen en deze 

aarde omgaan. Wij gebruiken 

bijvoorbeeld refurbisched 

laptops. niet omdat het veel 

goedkoper is maar omdat het 

zonde is dat sommige bedrijven 

deze schijnbaar na 1-2 jaar 

standaard vervangen 

Wat doe je als het eVen 

tegenzit: 

2 tellen nadenken en weer 

doorgaan 

Wat Was je hoogtepunt 

in 2020:

de opening van een nieuw 

kantoor 

Wat is jouW ultieme doel 

als ondernemer:

leuk werk doen en klanten 

blij maken 

Wanneer ben je 

succesVol:

als werk en privé in balans zijn 

en je gewaardeerd wordt door 

je omgeving 

Welke rol speelt 

mobiliteit in je 

 Uppelschoten Real estate: 
‘ een boetiekkantooR met 
een missie’
Uppelschoten Real Estate is een klein makelaarskantoor in 
commercieel vastgoed met een grote missie. Directeur Bas 
Uppelschoten: ‘Onze ouderwetse bedrijfstak staat aan de 
vooravond van grootse veranderingen. Door ‘out-of-the-box’ te 
denken, gaan wij voor meer innovatie. In commercieel onroerend 
goed, beleggingen en nieuwbouwontwikkelingen.’

ondernemersleVen: 

100%. makelaars leiden een 

mobiel bestaan 

Welk Vraagstuk houd je 

het meeste bezig:

hoe kunnen dingen slimmer 

geregeld worden en duurzamer 

Wat Wil je als 

ondernemer nalaten aan 

de Volgende generatie:

een betere balans in de 

maatschappij waardoor 

conflicten worden voorkomen 

Welke rol speelt leeftijd 

in jouW ogen:

geen, het zijn statistieken 

in het Weekend Werk ik 

Wel/niet omdat:

het weekend werk ik weinig, 

behalve als er een klus af moet. 

afspraken kom ik graag na

 oVer Welke inVestering 

heb je lang nagedacht/

denk je lang na:

geen enkele. ik koop vaak op 

onderbuik gevoel in

  

digitaal Vergaderen: 

Waarom Wel/niet:

het is handig en laagdrempelig. 

het bespaart veel reistijd. maar 

als het spannend wordt wil ik 

graag wel iemand recht in de 

ogen kijken en bij succes een 

borrel drinken 

Welk obstakel ga je in Q3/

Q4 nemen:

geen spannende hoop ik 

Waar heb je ontzettend 

hard om moeten lachen:

humor is altijd dicht bij huis. 

dus kleine bloopers om mij 

heen kan ik waarderen 

Wat Was je beste 

zakenlunch:

met een ceo van een japans 

bedrijf ben ik eens een broodje 

kroket gaan eten. dat vond hij 

zo bijzonder aan nederland  

Wat Was het beste feest 

dat je zelf hebt gegeVen:

mijn eigen bruiloft met mijn 

vrouw  

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn:

ik denk dat ik het niet 

ingewikkelder wil maken dan 

het is 

Wat maakt de stad slim: 

crowd management…. dat is 

volgens mij de uitdaging voor 

de komende 30 jaar 

post coVid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit:

dat ik niet meer moet nadenken 

om een mondkapje in mijn zak 

te steken voordat ik vertrek

Wat is je exit moment:

over 10 jaar wil ik nog wel wat 

doen, maar geen volle agenda 

meer hebben en gaan genieten 

Waar ben je graag als 

je eVen tijd Voor jezelf 

nodig hebt: 

in de tuin 

Wat heeft coVid-19 met 

jouW als ondernemer 

gedaan:

nog slimmer gaan werken door 

digitalisering etc.

   


