
RENSWOUDE - ,,Het zieken-
huis ziet ons als concurrent, 
maar mijn doel is samenwer-
king.’’ Dat zegt directeur Karim 
El Mortadi (34) over zijn Kem 
Kliniek, gevestigd op het platte-
land in het uiterste puntje van de 
Schalm. Hij werkt hier sinds de 
zomer van 2013 met plastische, 
chirurgische en orthopedische 
specialisten, waarbij efficiency, 
kwaliteit, persoonlijke aandacht 
en snelheid hoog in het vaandel 
staan.

door Freek Wolff

De locatie is bijna ydillisch te  
noemen, vergelijkbaar met de uit-
straling van sommige wellness-
centra in den lande. Landelijk, 
maar wel heel fris en luxe. El 
Mortadi komt uit Amsterdam, 
maar groeide op in Den Bosch. Na 
studies op het medische vlak aan 
de Fontys Hogeschool in Eindho-
ven en het universitair medisch 
centrum Utrecht af gerond te heb-
ben merkte Karim dat het organi-
seren meer in zijn bloed zat en 
werd hij zorgondernemer. Het det-
acheringsbureau Medicplan is 
door hem opgericht, al ging dit be-
drijf op termijn failliet. Intussen is 
El Mortadi manager en planner 
van de operatiekamer in het Me-
disch Centrum Jan van Goyen in 
Amsterdam en runt hij de in-
kooporganisatie AMNG (materia-
len, medicijnen en apparatuur).

Totdat hij een tip kreeg over de 
locatie in Renswoude, waar de ex-
clusieve Van Dort tandartskliniek 
was gevestigd. ,,Ik ambieerde een 

eigen kliniek’’, zegt de zorgonder-
nemer die hier specialisten de 
ruimte geeft voor plastische chi-
rurgie, orthopedie, urologie en al-
gemene chirurgie.

Normale prijzen
El Mortadi meent dat zijn opzet 

in deze crisistijd dé manier is om 
kwaliteit te leveren en toch nor-
male prijzen te rekenen. ,,De spe-
cialisten zijn als zzp-er in dienst. 
Klassieke vaste contracten zijn er 
niet meer in deze tijd. Wel heb ik 
een vast team van zo’n twintig 
specialisten uit het hele land. Die 
heb ik goed geselecteerd en ik wil 
dat ze blijven presteren, want uit-
eindelijk verdienen ze hier meer.’’

Hij noemt Jan Kirsch, een grote 
naam in de urologie. ,,Hij behan-
delt mannen met plasproblemen 
tot meiden uit Eritrea voor een re-
constructie van de clitoris.’’ Ook 
Ibo van der Haven is een gerenom-
meerde naam, maar dan in de or-
thopedie. ,,Hij is een jong talent 
dat hier operatiefaciliteiten huurt 
voor bijvoorbeeld knie-, heup-, 
schouder- en voetoperaties.’’

In de plastische chirurgie is Hay 
Winters volgens El Mortadi de 
grootste naam in Nederland, die 
ook bn-ers behandelt. ,,Nee, ik 
mag geen namen noemen’’, zegt 
Karim lachend. De behandelingen 
variëren van botox en facelifts tot 
ooglid-en neuscorrecties.

Jonge meiden
,,Een ondernemer moet bijvoor-

beeld representatief zijn. Na een 
liposuctie zit hij weer strak in het 
pak. Tegelijk screenen wij de men-
sen, want het moet ethisch verant-
woord zijn. We krijgen dagelijks 
(te) jonge meiden aan de telefoon, 
maar die moeten we teleurstellen. 
Daarin ben ik eigenlijk ouder-
wets.’’

Als Karim een keuze zou moeten 

maken tussen het gelaat van prin-
ses Beatrix of Marijke Helwegen, 
kan hij dat niet. ,,Ik respecteer elk 
individu. De een voelt zich geluk-
kig oud worden met rimpels, maar 
de ander niet. Dat is een persoon-
lijke smaak.’’

Door efficiënt te werken, kan de 
Kem Kliniek zeventig procent van 
de prijs rekenen die doorgaans ge-
bruikelijk is. ,,Er is een inspecteur 
geweest en alles klopt’’, verklaart 
de ondernemer. ,,Ik durf bijna te 
zeggen dat de kwaliteit haast be-

ter is dan in het ziekenhuis. We 
hebben twee verpleegkundigen 
voor een patiënt. Waar zie je dat 
nog?’’

De besparing boekt El Mortadi 
in minder overheadkosten en geen 
lagen in het management. Toch wil 
hij met zijn kliniek eigenlijk geen 
concurrent zijn van de ziekenhui-
zen en ziet hij meer heil in samen-
werking. ,,De zorgprocessen zijn 
hier meer laagdrempelig en snel-
ler. We hebben niet van die lange 
wachtlijsten. En je moet toch niet 

lang hoeven wachten op de uitslag 
van weefselonderzoek?’’

Verwijskaart
Tegelijk vreest El Mortadi dat de 

helft van de ziekenhuizen in ons 
land gesloten kan worden, als de 
opzet van zijn kliniek meer in 
zwang raakt. ,,Met een verwijs-
kaart van de huisarts, kunnen pa-
tiënten hier aankloppen. En de 
meeste behandelingen worden ge-
woon gedekt door de verzeke-
ringsmaatschappijen.’’
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RENSWOUDE - Een broed-
plaats voor een nieuwe film van 
Mission Impossible lijkt het wel 
aan de Molenstraat 18. Geen vin-
gerafdrukken of iris-scan, maar 
een hypermoderne, unieke hand-
palmscan (aderpatroon) geeft 
toegang tot sommige afdelingen 
van aalbers|wico. Technische 
hoogstandjes dus op het gebied 
van defence en security. Maar 
minstens zo belangrijk zijn alle 
andere technische oplossingen 
die het bedrijf biedt. Deze maand 
is een lasrobot geplaatst die zelf-
lerend is en volledig ingesteld is 
op de wensen van het bedrijf.

door Freek Wolff

Op de website vallen termen als 
nuchterheid, terwijl deze beschei-
denheid gerust vervangen mag 
worden door een grote portie trots. 
Vanaf 1966 - met oprichters oom 
Cor en neef Cor - ontwikkelde de 
firma Aalbers zich enorm, inclu-
sief overname van beveiligingsbe-
drijf Wico.

Niet voor niks werd in 2011 met 
de handpalmscan de SSA-award 
gewonnen van de nationale vak-
beurs Safety & Security Amster-
dam. En intussen doet Aart Aal-
bers laconiek over de volledige 
betrokkenheid bij de renovatie 
van het gebouw in Oslo, dat ver-
woest werd door de bomaanslag 
die de beruchte Anders Breivik op 
zijn naam schreef. ,,We plaatsen 
ramen en deuren (explosie absor-
berend) op zo’n manier dat bij een 
explosie het gebouw zo goed als 

onbeschadigd blijft en het perso-
neel ongedeerd.’’ Deze ramen zijn 
voorzien van de nieuwste innove-
rende absorptietechniek van aal-
bers|wico. 

De huidige directeur vindt de 
overige, ogenschijnlijk minder 
spectaculaire bedrijvigheid in zijn 
hallen minstens zo interessant. 
Waar alles vooral draait om me-
taal en techniek. Halffabricaten in 
metaal, constructies zoals deuren 
en trappen, complete machines en 
alle soorten van metaalbewerking, 

het bedrijf breidt nog steeds uit in 
de diepte. ,,Onze klanten groeien 
en wij groeien mee’’, licht Hans 
Zandberg toe.

Daarom werd in de loop der tijd 
duidelijk dat aalbers|wico behoef-
te heeft aan zeer specialistisch op-
geleid personeel, dat qua aantal 
nu richting de honderd gaat. Geen 
getreuzel, want al twintig jaar is 
er een interne bedrijfsschool. ,,Het 
reguliere onderwijs wordt uitge-
hold. We kunnen onze jongens nu 
zelf aansturen en we filteren de 

overbodige ballast eruit. Ze her-
kennen de dagelijkse praktijk en 
dat motiveert’’, aldus René Veen-
hof.

Het geheim van de smid voor al 
het succes? ,,Ach, iedere dag de 
schouders eronder’’, zegt Aalbers. 
,,En continu vernieuwen. Je moet 
op de markt vooruit lopen. Daarin 
moet je op tijd investeren, zoals we 
nu met die lasrobot doen. Dat is 
heel mooi. We duiken diep de ma-
terie in en denken in oplossingen 
voor al onze klanten.’’

De lasrobot is gecombineerd met 
een complete lasstraat waar 
enorm flexibel allerlei soorten 
materialen gelast kunnen worden, 
van staal, aluminium, en titanium 
tot roestvast staal. ,,Het unieke zit 
hem in de opbouw. We kunnen vol-
automatisch hele snelle wisselin-
gen realiseren van verschillende 
laspistolen en razendsnel pro-
grammeren. De robot bedenkt het 
zelf. De afmetingen zijn ook gro-
ter’’, aldus Zandberg. Met als re-
sultaat productie van simpele pla-
tjes en tafelframes tot complexe 
samengestelde machines, bijvoor-
beeld voor de offshore, de medi-
sche industrie of winkels.

Over de tak defence en security 
kan aalbers|wico natuurlijk niet 
teveel uit de school klappen, maar 
,,daar waar dreiging toeneemt, 
worden we al heel snel benaderd.’’ 
En dat is nationaal, maar ook in-
ternationaal. Het Renswoudse be-
drijf verbetert nog steeds proefon-
dervindelijk de kwaliteit van glas 
en metaal voor bijvoorbeeld wan-
den voor luchthavens, stations, 
ambassades en controlesystemen 
voor supporters van sportwed-
strijden. ,,Het gaat om bouwkun-
dige beveiliging zoals ramen, pui-
en, strongrooms, checkpoints, 
waarbij discretie natuurlijk nood-
zakelijk is. We werken continu aan 
verbetering op dit terrein.’’

Een rondleiding toont de enorme 
diversiteit die aalbers|wico in de 
loop der jaren ter hand heeft ge-
nomen. Intussen is het ook logis-
tiek een geolied bedrijf. Zandberg 
wijst op de eigen schuif-, snel-
vouw- en draaideuren. ,,Met een 
beschermende functie.’’

Als de laatste deur dicht is, reali-
seert de bezoeker zich dat op deze 
plek in Renswoude zeer innovatie-
ve processen gaande zijn.

Unieke lasrobot leert techniek zelf

Hans Zandberg (links) en René Veenhof bij de unieke lasrobot.

aalbers|wico geeft 
personeel les in 
bedrijfsschool

Nieuws

‘Kwaliteit is hier haast beter dan in ziekenhuis’

Karim el Mortadi voor zijn kliniek. ,,Twee verpleegkundigen voor één patiënt, waar zie je dat nog?’’

‘Geen lange 
wachtlijsten bij 
Kem Kliniek’

Fo
to

: F
re

ek
 W

ol
ff

Fo
to

: F
re

ek
 W

ol
ff


