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Succesvolle 
werving & 

selectie
Voor alle praktijkmanagers vast een herkenbaar beeld; je hebt 

net je planning rond en dan komt één van de tandartsassis-

tenten je vertellen dat ze een andere baan heeft. Je zucht en 

buigt je weer over de planning om vervolgens tot de conclusie 

te komen dat je toch echt een vacature moet gaan plaatsen. 

Hopelijk reageert er snel een assistent zodat je bezetting weer 

op orde is, maar de markt is zo oververhit op het moment…  

We lopen hier beide tegen aan in onze praktijken in Rotterdam. 

Al snel ontstond het idee om niet alleen maar naar ervaren 

tandartsassistenten te zoeken, maar op zoek te gaan naar 

enthousiaste, gemotiveerde 

collega’s die het leuk vinden 

om opgeleid te worden tot 

tandartsassistent; de zoge-

heten zij-instromers.  

Via een flyeractie en een 

social-media campagne op 

Facebook en Instagram zijn 

we gestart met de werving & 

selectie, en met succes! Maar 

liefst 47 enthousiaste kandi-

daten hebben het inschrijffor-

mulier ingevuld. We hebben 

alle kandidaten telefonisch 

gesproken waarbij we onder 

andere hebben gevraagd wat 

de eerdere werkervaring is 

en wat ze zo leuk lijkt aan het 

werk als tandartsassistent. De 

antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in een gezamenlijk 

document wat gedeeld is met Dental Clinics praktijken in de 

regio Rijnmond. Als er een interessante kandidaat tussen zit, 

dan neemt de praktijk zelf contact op met de kandidaat en 

plant een meeloopdag.  

Is er een klik tussen de praktijk en de kandidaat en zijn de 

arbeidsvoorwaarden afgesproken, dan kunnen we een nieuwe 

collega verwelkomen! Deze collega wordt ingewerkt op de 

praktijk, maar krijgt daarnaast ook een externe opleiding tot 

tandartsassistent aangeboden, betaald door Dental Clinics. 

Eén keer per maand op vrijdag komen de verschillende zij-in-

stromers van diverse praktijken bij elkaar op een tandart-

spraktijk in Rotterdam voor de opleiding tot tandartsassistent.  

Voor ons is dit echt een suc-

cesverhaal. We krijgen de 

mogelijkheid om mensen 

met een andere achtergrond, 

soms in de zorg, soms iets heel 

anders, enthousiast te maken 

voor de mondzorg. De men-

sen die we gesproken hebben 

zijn erg enthousiast en gemo-

tiveerd en dat geeft de prak-

tijk ook weer een mooie boost. 

Daarnaast biedt het ruimte om 

andere collega’s door te laten 

stromen naar bijvoorbeeld een 

opleiding tot preventie-assis-

tent. Zo bieden we niet alleen 

instroom-, maar ook door-

stroommogelijkheden. Tot slot 

is het leuk om te zien dat een 

andere achtergrond ook kan zorgen voor een frisse wind en 

nieuwe inzichten in de praktijk.  

We zijn er trots op dat we in een krappe markt een manier 

gevonden hebben om toch nieuwe collega’s te verwelkomen 

in onze praktijken. We gaan zeker snel starten met een nieuwe 

groep! .
 

Marja Govers, praktijkmanager Dental Clinics Zuiderterras en 

Sandra van Huizen, praktijkmanager Dental Clinics Rotterdam 

Pleinweg en Dental Clinics Rotterdam Eudokiaplein. 
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