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Het is tegenwoordig haast onmogelijk om aan ervaren (pre-

ventie) assistenten te komen. En door de enorme krapte op 

de arbeidsmarkt hebben de sollicitanten die zich wel mel-

den forse salariswensen. Het komt dan ook geregeld voor 

dat net afgestudeerde tandartsassistenten 20 euro per uur 

vragen. Preventieassistenten met enige jaren werkervaring 

geven zelfs een salariswens van hoger dan 25 euro per uur aan. 

Meegaan met deze bedragen is zo goed als onmogelijk gezien 

het feit dat de UPT-codes ook gedeeltelijk gebaseerd zijn op 

de salarisschalen voor assistenten gesteld door onze bran-

cheorganisatie. Daarnaast trekt het de verhoudingen in het 

team scheef. Wat kun je doen als praktijk in deze gekke tijd? 

 

Gekeken naar het bovenstaande is het nu belangrijker dan 

ooit om medewerkers het gevoel van waardering te geven, 

interessant voor ze te zijn en ze vast te houden. Naast het 

feit dat je medewerkers wenst te behouden, werf je door te 

boeien en te binden ambassadeurs voor je praktijk. Het tand-

heelkundige wereldje is klein en naar mijn mening is mond tot 

mondreclame de beste manier om nieuwe medewerkers te 

werven. Het is 100 keer meer waard dan welke vacaturetekst 

of video dan ook. 

 

Heldere verwachtingen en werkafspraken
Ik denk dat het werven, boeien en binden van medewerkers 

begint bij een goed georganiseerde praktijk. Heldere ver-

wachtingen en werkafspraken zijn van belang voor een pret-

tige werkomgeving. 

Martine Annink

Bij gebrek aan een CAO is een personeelshandboek een goed 

middel dat je helpt om je organisatie en de daarin geldende 

afspraken voor iedereen inzichtelijk te maken. Hierin beschrijf 

je bijvoorbeeld de afspraken over het opnemen van verlof, 

vergoedingen voor overwerk of werkkleding. Je beschrijft 

de geldende gedragsregels en mogelijkheden en afspraken 

omtrent bij- en nascholing. 

Door alle afspraken helder op papier te zetten én deze na te 

leven, zullen de werknemers ervaren dat ze in een goed geor-

ganiseerde praktijk werken. Dit wordt als prettig ervaren, want 

duidelijkheid geeft rust. 

Persoonlijke ontwikkeling
Daarnaast is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden 

aan de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van alle 

medewerkers. Wat zijn hun persoonlijke ontwikkelingswen-

sen? En nóg veel belangrijker, hoe kunnen wij als praktijk hen 

daarbij helpen?

Soms betekent dit dat je iemand begeleidt naar ander werk 

- bijvoorbeeld een preventieassistent die Mondzorgkunde 

wil gaan studeren - maar als het lukt om te helpen bij het 
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het team lost het op. 
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verwezenlijken van een dergelijke ambitie, dan heb je er een 

ambassadeur voor het leven bij. En waarschijnlijk op termijn 

een mondhygiënist.

Team effort
Het creëren van het gevoel van waardering en het boeien en 

binden van medewerkers is een team effort en het is mijn erva-

ring dat dit zonder medewerking van de praktijkhouder(s) las-

tig, zo niet haast onmogelijk, te bewerkstelligen is.

Persoonlijke aandacht en waardering ontvangen medewer-

kers het liefst van de praktijkhouder. Een schouderklopje van 

de manager is leuk, maar de praktijkhouder laat iemand stra-

len! Daarnaast is het leuk als collega’s elkaar complimente-

ren. Doordat wij elke werkdag afsluiten met een nabespreking 

met het hele team, wordt er tijd en ruimte gecreëerd om stil 

te staan bij ieders uitdagingen en overwinningen. 

Emotionele bankrekening
Het complimentje, de persoonlijke aandacht en betrokken-

heid van praktijkhouder, manager en collega’s zijn allemaal 

stortingen op de emotionele bankrekening van de medewer-

ker. Hoe hoger het saldo op deze rekening, hoe meer krediet 

je als werkgever hebt opgebouwd. Vergis je niet, het storten 

op een emotionele bankrekening kost tijd en energie, maar 

draagt bij aan het binden van medewerkers en hun ambas-

sadeurschap! Hoe hoger het saldo op de emotionele bank-

rekening van de medewerker, hoe groter het beroep is dat je 

uiteindelijk op een medewerker kunt doen. Het verhoogt de 

betrokkenheid en draagt bij aan het gevoel van waardering, 

wat zich op alle fronten in de praktijk uitbetaalt. 

 

Dit alles kost tijd, geld en energie, maar draagt bij aan een pret-

tige werkomgeving waarin iedereen zich gezien en gehoord 

voelt en de mogelijkheid geboden krijgt zich te ontwikkelen 

en te floreren op zijn of haar werkgebied.

Wanneer je de bovenstaande punten goed op orde hebt, zul 

je zien dat het verloop onder medewerkers minder wordt en 

nieuwe medewerkers bewust de keuze maken om bij jouw 

praktijk te werken. .
Martine Annink, praktijkmanager bij IJsselstate Tandartsen in 

Dieren


