
 

 
Vacature full-time medewerker kwaliteit en personeel 
 
Wij zijn op zoek naar een fulltime medewerker kwaliteit en personeel voor twee van onze 
zorgactiviteiten in Haarlem en Amsterdam. Wij zijn KneeClinic, maar wij zijn ook de 
Tandartsenpraktijk Kennemerland. KneeClinic en Tandartsenpraktijk Kennemerland hebben 
samen meer dan 100 medewerkers. 
 
Bij KneeClinic hebben we de handen ineengeslagen. Een kliniek met orthopedisch chirurgen 
die gespecialiseerd zijn in één gewricht, namelijk de knie. Een toegewijd team waarmee we 
u sneller en beter van dienst kunnen zijn. Wij hebben geen lange wachttijden voor het 
behandelen van knieproblemen en zijn een erkend Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). 
Patiënten vinden ons natuurlijk door mond-tot-mond reclame, maar ook omdat ze terecht 
denken dat als je gefocust bent op een deel van het lichaam, je daar ook beter in bent. 
 
Wij vinden dat we de specialistische zorg van de knie beter kunnen leveren dan een 
algemeen ziekenhuis. Dat doen we door slimme overlegstructuren, verdere subspecialisatie 
en toegewijde protocollen. Dat komt uit allerhande metingen. Maar vooral uit de dagelijks 
feedback die wij van onze patiënten krijgen. 
 
KneeClinic is in bezit van het ZKN-keurmerk. KneeClinic heeft poliklinieken in Haarlem en 
Amsterdam en opereert in Amsterdam. 
 
Tandartspraktijk Kennemerland levert goede en betaalbare tandheelkundige zorg voor elke 
patiënt in Kennemerland. Wij hebben thans vijf vestigingen. Als grootste praktijk in de regio 
hebben we alles onder een dak. Ook tandartsen met speciale vaardigheid, zoals 
bijvoorbeeld orthodontie en implantologie, maken deel uit van ons team. Daarnaast hebben 
we een team van mondhygiënisten en preventie-assistenten. We hebben specialisten in 
huis zoals endodontologen en een parodontoloog. Bij ons kunnen patiënten daarom voor 
alle mondzorg terecht. Verwijzingen naar elders zijn hierdoor zeer zelden nodig.  
Onze mensen werken volgens het principe van taakdelegatie: de patiënt wordt geholpen 
door een van onze tandheelkundige zorgverleners die een bepaalde behandeling het beste 
bij u kan uitvoeren. Zo kunnen de mondhygiëniste en de preventie-assistenten kleine 
behandelingen doen, zoals het controleren van uw tandvlees, verwijderen van tandsteen, 
een laklaag aanbrengen op (net doorgekomen) kiezen (‘sealen’) of poetsinstructie geven. 
De tandarts houdt de regie over de behandeling en ziet de patiënt tweemaal per jaar. Hij of 
zij voert behandelingen uit zoals het boren en vullen van gaatjes, het aanmeten en 
aanbrengen van protheses, kronen en bruggen, wortelkanaalbehandelingen en esthetische 
tandheelkundige behandelingen. 
 



Tandartsenpraktijk Kennemerland en Kneeclinic zijn beide snelgroeiende bedrijven. 
 
Je focus als medewerker kwaliteit en personeel ligt zowel op het adviseren en ondersteunen 
van het management bij de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het 
kwaliteitsbeleid binnen de organisatie als het uitvoeren van het contractbeheer van het 
personeel. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 

• Beheren van kwaliteits- en veiligheidsbeleid; 

• Onderhouden en coördineren van contacten richting onze relaties en andere 
stakeholders; 

• Formuleren, vaststellen, implementeren en bewaken van het strategisch plan en 
handboek, rekening houdend met de kaders die de organisatie stelt; 

• Beheren systeem van continue verbetering waarbij getracht wordt de 
bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering verder te optimaliseren; 

• In nauw overleg met de directie opzetten van projecten en zorgdragen voor de 
realisatie van projectdoelstellingen; 

• Aanleveren van gegevens aan zorgverzekeraars, inspectie, VWS en de NZa; 

• Uitvoeren van het personeelsbeleid en inrichten van afdelingsprocessen: 
o Contractbeheer van personeelscontracten 
o Medewerkers begeleiden, te woord staan en het voeren en verwerken van 

evaluatiegesprekken 
 
Jouw profiel 
 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Proactief, overtuigingskracht en helder communiceren; 

• Sturen op deadlines waarbij resultaatgericht wordt gewerkt; 

• Ervaring in de gezondheidszorg is een sterke pré; 

• Ervaring en affiniteit met ICT is een must. 
 
Interesse? 
 
Stuur een sollicitatiebrief vergezeld van je CV aan bruggink@kneeclinic.nl Heb je nog 
vragen? Neem dan contact op met Caroline Bruggink via bovenstaand emailadres. 
 
Zie voor meer informatie over KneeClinic en Tandartsenpraktijk de websites: 
https://www.kennemerland.nl/ en https://kneeclinic.nl/ 
 

https://www.kennemerland.nl/
https://kneeclinic.nl/

