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Hartelijk dank dat je wat tijd vrijmaakt voor Benedenti.
In deze brochure leer je onze onderneming wat beter kennen.

We zijn ervan overtuigd dat de aanpak van Benedenti Groep
je zal inspireren om te durven groeien en te kunnen verbinden.
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Benedenti Groep is een organisatie die gelooft 
in de multidisciplinaire groepspraktijk. Hierbij 
is de patiënt steevast ons centraal vertrekpunt. 
We gaan voor duurzame groei en hebben de 
ambitie om in Vlaanderen een leidende rol op 
te nemen in het aanbieden van kwaliteitsvolle 
tandheelkunde in goed georganiseerde, 
multidisciplinaire groepspraktijken.

Benedenti Groep vindt haar oorsprong in de 
tandartspraktijk van Rik Claes en Griet Luyten.  
Zij studeerden in 1985 af als tandarts en 
geloofden van in het begin in de kracht van 
een multi disciplinaire groepspraktijk, ofwel 
alle tandheel kundige behandelingen onder 
één dak. Nu is dat een meer en meer gangbaar 

fenomeen in de zorg, toen nog echt pionierswerk. 
In 2008 kwam het tot een samenwerking 
tussen Benedenti Herentals en de toenmalige 
praktijk van Annemie Tolleneer in Berlaar. 
Beide praktijken groeiden uit tot druk bezette 

locaties met een 
40-tal medewerkers 
(zelfstandige 
tandartsen, 
tandartsassistenten 
en administratieve 
ondersteuning).

Eind 2015 ging Benedenti een samenwerking 
aan met investeringsmaatschappij Gimv, en 
werd ‘Benedenti Groep’ opgericht. In 2016, 2017 

OVER BENEDENTI OVER BENEDENTI

en begin 2018 groeide Benedenti Groep van  
3 locaties naar 8. Dat gebeurde via overnames 
van bestaande groepspraktijken, solopraktijken 
die we integreerden in een bestaande 
praktijk of door het oprichten van een nieuwe 
groepspraktijk.

De samenwerking met Gimv verliep prima,  
en beide partijen zijn meer dan tevreden over  
het afgelegde traject. Naar de toekomst toe 
waren de visies echter verschillend. Benedenti 
Groep wil graag gestaag verder groeien, 
en nieuwe groepspraktijken oprichten met 
tandartsen die het DNA van Benedenti ademen, 
er stage deden, het huis kennen, en vertrouwen 
hebben. Die groei zal een langzamer tempo 

kennen, maar duurzamer zijn en blijven zorgen 
voor kwalitatief hoogstaande tandheelkunde.

Van in het begin koppelde Benedenti de daden- 
en expansiedrang van Rik Claes, zijn zoektocht 
naar een perfecte organisatie, hoge efficiëntie, 
en voortdurende innovatie aan Annemie 
Tolleneer haar verlangen naar verbinding 
tussen medewerkers en met de patiënt, naar 
een onovertroffen service voor die patiënt, en een 
‘great place to work’ met gelukkige medewerkers 
en patiënten. Die mix, een garantie op succes, is 
nog steeds vertaald in de missie van Benedenti 
Groep: “Durven groeien en kunnen verbinden, 
zo geven wij elkaar de mooiste glimlach”.

“ De kracht  
van een multi-
disciplinaire 
groeps praktijk”
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Onze missie verwoordt in één zin waar we samen
naartoe willen. Wat ons elke dag goesting geeft

om er volledig voor te gaan. En wat we voor elkaar
en onze patiënten écht willen betekenen.

Durven groeien en 
kunnen verbinden:
zo geven wij elkaar 

de mooiste glimlach

MISSIE MISSIE

Dit is waarom we het doen. In letterlijke zin omdat we streven naar een 
mooi gebit en gezonde mond. En ook figuurlijk omdat een goed gevoel, 
een sterke teamspirit en écht werkplezier bijdragen aan het geluk van 
medewerkers en patiënten.

Op professioneel vlak, omdat we blijven innoveren op zoek naar de 
optimale tandheelkundige zorgen met volle aandacht voor elke patiënt.
Op persoonlijk vlak, omdat we permanent willen leren en werken aan 
onze talenten en competenties. En tenslotte als organisatie, omdat we 
onze tandheelkundige zorgen willen uitdragen over heel Vlaanderen.

Via authentieke verbinding tussen medewerkers, patiënten 
en leveranciers creëren we duurzame relaties en een positieve 
sfeer waarin we fijn samenwerken. Zo voelt iedereen zich goed.

DE MOOISTE GLIMLACH VOOR ELKAAR

DURVEN GROEIEN

KUNNEN VERBINDEN
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WAARDEN WAARDEN

Op welke manier maken we onze missie  
bij Benedenti waar? Deze vier waardenclusters

vatten onze cultuur en manier van werken samen.

We gaan bewust eerlijke relaties aan en delen lief en leed. Door te 
luisteren en ons écht in te leven, creëren we sterke empathische 
verbindingen met elkaar en onze patiënten. Dat maakt onze zorg echt 
én het creëert een positieve, zorgzame spirit van waaruit elk van ons 
zich beter en gelukkiger in zijn vel voelt.

Een tandartsbezoek moet voor onze patiënten op alle vlakken 
gemakkelijk en aangenaam zijn. Ons alles-onder-één-dakaanbod 
is daar wellicht het beste bewijs van. Dankzij onze voltijdse 
stoelassistentie kan je als tandarts efficiënt en comfortabel  
‘four-handed’ werken. Bij Benedenti werken als tandarts betekent 
je volledig kunnen focussen op de tandheelkunde en de zorg voor je 
patiënt. Telkens opnieuw zoeken we flexibel naar oplossingen om onze 
service te verbeteren en onze samenwerking efficiënt te laten verlopen.

De kwaliteit van onze behandelingen is van hoog niveau. We werken 
met moderne apparatuur en nemen de ruimte om ons constant bij 
te scholen. De kennis die we opdoen, delen we met elkaar. Zodat we 
samen groeien en een praktijk vormen die permanent innoveert zonder 
de voeling met elke patiënt te verliezen.

Samen kunnen we hard werken, maar ook hard lachen en plezier 
maken. Fun is voor Benedenti heel belangrijk. Een sterke teamspirit 
creëert immers een ontspannen en positieve sfeer die ons goed doet en
ook de patiënt niet ontgaat. Want een glimlach van een ander krijg je 
dikwijls niet zomaar, die creëer je meestal zelf.

ECHTE ZORG & VERBINDING

COMFORT & EFFICIËNTIE

KWALITEIT & INNOVATIE PLEZIER & TEAMSPIRIT
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TAR

ONZE TANDHEELKUNDIGE ADVIESRAAD
We vinden het belangrijk om actief de kwaliteit van onze tandheelkunde 
te monitoren en verbeteren. Daarom hebben we een Tandheelkundige 
Adviesraad (TAR) opgericht die is samengesteld uit tandartsen van 
Benedenti Groep en externen: voor elke praktijk één tandarts,  
aangevuld met externe specialisten in verschillende vakgebieden.

We zijn trots en dankbaar om onder meer Walter Van Breda, Stephane 
Browet, Andy Temmerman en Koen Ackx te mogen verwelkomen.  
Zij zijn van onschatbare waarde om objectieve, gefundeerde adviezen uit 
te schrijven, die ook in de dagelijkse praktijk onmiddellijk toepasbaar zijn.

De TAR behandelt de tandheelkunde van a tot z. Zo doet ze aanbevelin-
gen over protocollen voor mondonderzoeken, rx-frequentie, composiet-
vullingen, parodontologische behandelingen, gekozen materialen, 
enzovoort.

We baseren ons niet op high-end tandheelkunde, maar op kwalitatieve
én betaalbare zorg.

De protocollen en adviezen die voortvloeien uit de TAR worden verspreid
in de verschillende praktijken. Want we willen onze patiënten eenzelfde 
kwaliteit aanbieden, in welke praktijk van Benedenti Groep ze ook 
binnenstappen. De adviezen van de TAR komen in overleg tot stand  
en we geloven dat ze essentieel zijn voor een consistente kwaliteit.

11
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DENTAL MISSION

DENTAL MISSION
Sinds 2007 reizen tandartsen van Benedenti regelmatig als 
vrijwilligers met de vzw Dental Mission naar de Filipijnen. 
We werken samen met een grote groep Vlaamse tandartsen 
om in de armste gebieden gratis tandheelkundige zorg te 
verlenen. Ondertussen hebben we ter plaatse al meer dan 
15.000 patiënten behandeld. 

Lees meer en steun ons op www.dentalmission.be
Of… Ga mee!
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STRUCTUUR

BENEDENTI GROEP NV

STRUCTUUR

Herentals RotselaarVlimmeren Mechelen Genk Kontich VraseneBerlaar Tienen Toekomst

?

Benedenti is een Groep van en voor tandartsen. Alle tandartsen die werkzaam 
zijn bij Benedenti hebben de mogelijkheid zich in te kopen in de Groep.  

Om duurzame groei in de tandheelkundige sector te garanderen, is het voor  
ons belangrijk dat de meerderheid van de aandeelhouders bestaat uit tandartsen 

die zelf ook werkzaam zijn bij Benedenti. Zo kunnen we de tandheelkundige 
kwaliteit en het geluk van onze medewerkers en patiënten steeds voorop zetten.
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TANDHEEL- 
KUNDIGE 

ADVIESRAAD  
(TAR)

3 keer per jaar

BENEDENTI 
CONGRES 

1 keer per jaar, 
alle tandartsen 
en assistenten

PEERREVIEWS 
EN INTERNE  

OPLEIDINGEN MET 
ACCREDITERING 

alle tandartsen  
en stagiairs

BENEDENTIDAG 
een dag plezier  
en teamspirit,  

alle medewerkers

KICK-OFF  
STARTERS

stagiairs tandheel
kunde, startende 
mond hygiënisten  

en tandartsen

PRAKTIJK-
TREKKERS-

MEETING (PTM)
3 keer per jaar, 

praktijktrekkers en 
Dagelijks Bestuur



1918

ORGANIGRAM

PASSIE VOOR TANDHEELKUNDE EN ORGANISATIE
• aanspreekpunt voor tandheelkunde
• kwaliteit verzekeren
• clearings en tandartsenvergaderingen organiseren 

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
• verantwoordelijk voor het functioneren van alle tandartsen  

in de praktijk
• cultuur en sfeer bewaken
• hechte samenwerking met de praktijkverantwoordelijke

TEAMPLAYER
• overzicht over de praktijk en voelen wat er leeft
• min. 3 dagen aan de stoel
• motivator van de medewerkers
• coaching en opleiding van tandartsen en stagiairs

UITHANGBORD VAN DE PRAKTIJK
• gezicht van de praktijk
• lid van de tandheelkundige adviesraad
• deelnemen aan PTM 
• ambassadeur

PROFIEL PRAKTIJKTREKKER

PRAKTIJKTREKKER 
(hoofdtandarts, heeft 

meestal ook een % 
aandelen van deze 

lokale praktijk)

PRAKTIJKMANAGER
(management van  
cluster praktijken)

TEAM VAN TANDARTSEN 
EN ASSISTENTEN

BENEDENTI GROEP

Praktijktrekker en  
praktijkverantwoordelijke

Praktijkmanager, praktijktrekker 
en praktijk  verantwoordelijke in 

samen werking met de tandartsen 
en assistenten

DAGELIJKS MANAGEMENT 
WEKELIJKS

TEAMOVERLEG
MAANDELIJKS

PRAKTIJK-
VERANTWOORDELIJKE 

(hoofdassistent 
dagelijks management  

van de praktijk)
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TANDARTSENLANDSCHAP
IN VLAANDEREN

TEVREDENHEIDSENQUÊTE

2010    2011     2012     2013     2014     2015     2016    2017     2018     2019    2020
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Het aantal tandartsen per  
100.000 Vlaamse inwoners blijft dalen

20
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0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal niet waarschijnlijk Uitermate waarschijnlijk

1% 1% 1% 1% 2%

6%

48%

3%

18%

21%

Hoe waarschijnlijk is het dat u 
Benedenti aanbeveelt aan anderen?

Resultaten van een anonieme bevraging bij 964 patiënten uit onze  
(toen nog) 8 praktijken in de periode 30 november tot 20 december 2020.

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen 
in België. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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“Mijn hart ligt bij 
Benedenti, bij het 

werk, bij de collega’s. 
Benedenti wil groeien 
en is constant bezig 
mensen op te leiden,  

te motiveren...  
Het is keitof om in  

zo’n positieve sfeer  
te werken.”

 Deborah 

“Benedenti is groeien, 
verbinden en lachen...  
de zin van werken bij 
Benedenti is werken  
met heel veel zin.”

 Rik 

“Ik ben na mijn stage  
bij Benedenti gebleven.  

Het klikte meteen op 
technisch en persoonlijk 

vlak. Ik voelde me er 
onmiddellijk thuis. 

Het is een mooi 
groeiverhaal, de sfeer  

is er heel fijn en  
de arbeidsvreugde  

is er groot.”

 Thijs 

“Benedenti is een heel 
sterke organisatie. 

Er wordt heel wat uit 
handen genomen en de 
fun-factor is er groot. 
Iedereen wil zijn werk 

heel goed doen. We 
stimuleren elkaar om 
naar een hoger niveau 

te evolueren.”

 Kristen 

“Voor mij is Benedenti  
een super werkgever,  

een plaats waar 
iedereen gelijk is, 
een hecht team! 
Verbondenheid,  
respect, open 

communicatie en 
vertrouwen zijn  

de sterke troeven.”

 Lobke 

“Ik werk graag bij 
Benedenti omwille 

van het jonge en 
dynamische team 

met een frisse 
mentaliteit. Een 

grapje of een lach is 
nooit ver weg  

maar dit gaat zeker 
niet ten koste van 

het werk en de 
professionaliteit.”

 Hanne 
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SAMENWERKEN SAMENWERKEN

Interesse in een samenwerking?  
Mail naar groep@benedenti.be. Hartelijk welkom!

SOLO TANDARTS

Je wil ontsnappen uit je solopraktijk tussen vier muren. Maar je hebt nooit de 
kans gekregen of mensen gevonden om dat te doen. We bespreken je wensen 
en dromen. En we zoeken een integratie in een van onze groepspraktijken. 
Of we brengen twee of meer solopraktijken samen en bouwen er een stevige 
organisatie rond. Zodat jouw patiënten een tandarts voor zich krijgen die hen 
veel meer aandacht kan geven dan vroeger.

TANDARTS MET ERVARING EN AMBITIE

Je wil je eigen praktijk uitbouwen of een nieuwe praktijk opstarten 
om die te laten uitgroeien tot een volwaardige groepspraktijk. Dankzij 
onze organisatorische steun krijg je de kans je sterk te focussen op de 
tandheelkunde, de samenwerking met je team en op wat jij in je praktijk 
het meest belangrijk vindt. Ook voor het vastgoedaspect dokteren we 
samen een slimme oplossing uit.

TANDARTS DIE TOE IS AAN IETS NIEUWS

Werk je al in een groepspraktijk? Maar kunnen de ligging, ondersteuning, 
aanpak of vrijheid beter? Wil je gewoon eens andere lucht opsnuiven? 
Praat met ons. Dan zie je hoe onze praktijken werken. En hoe dat een 
troef is voor jouw professionele ontwikkeling.

Bij Benedenti Groep kijken we uit naar tandartsen 
die met ons willen samenwerken. Dat kan in elke 

fase van je carrière zijn, bijvoorbeeld als …

TANDARTS MET TWEE OF DRIE STOELEN – EN TOE AAN  
EEN BETERE BALANS WERK-LEVEN

In een middelgrote praktijk draag je alle lasten van de organisatie. Ook 
financieel. Dat merk jij het eerst aan je eigen levenskwaliteit en gezondheid. 
En daarna voelt de patiënt het. We helpen je uit die impasse en nemen als 
vennoot de volledige organisatie op ons. Steek je licht op bij ons. Zodat je als 
tandarts-eigenaar de volle focus kan leggen op de tandheelkunde.
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VOOR STUDENTEN

Heb je zin om tijdens je vakanties als student een centje bij te verdienen 
en tegelijk je tandheelkundige kennis te verbeteren? We nodigen je na  
3e bachelor uit om bij ons te komen werken!

Terwijl je aan de stoel assisteert, ontdek je hoe een moderne groeps-
praktijk in elkaar zit en georganiseerd wordt. Je krijgt de kans om meer 
of minder complexe behandelingen te volgen. Wees maar zeker dat die 
opgedane kennis je goed van pas zal komen in 1ste en 2e master!

Tot binnenkort?

Heb jij zin om vakantiewerk te doen bij Benedenti?  
Mail naar groep@benedenti.be. We verwelkomen je graag.

STAGIAIRS

Iedere tandarts bij Benedenti heeft zijn specifieke focus. Dat 
biedt jou de kans om bij te leren in diverse tandheelkundige 
specialisaties. Op die manier kan je zelf ervaren waar jouw 
toekomst ligt. Wil je graag algemeen tandarts zijn, of wil je 
focussen op één specifieke discipline van ons beroep?

ALLES ONDER ÉÉN DAK

We gaan in onze service en behandelingen voor het allerbeste. 
Dankzij onze schaalgrootte en draagkracht werk je met 
apparatuur die de modernste behandelingen mogelijk maakt. 
We scholen ons bij en delen kennis. 

UP-TO-DATE ZIJN… EN UP-TO-DATE BLIJVEN

Wil je tijdens je 
stage bijleren, 

proeven van iets 
nieuws, stelen 

met je ogen, 
beetje bij beetje 

meer verantwoor-
delijkheid krijgen? 

Zonder tijdsdruk 
en met heel veel 

enthousiasme? 
Dan is Benedenti 

jouw ideale 
stageplek.

Als stagiair merk je het meteen: we werken bij Benedenti vanuit 
een wederzijds vertrouwen. Elke tandarts blijft zelfstandig. In 
statuut én ook in de oplossingen voor patiënten. Dat creëert voor 
iedereen ruimte om zich te ontwikkelen – ook als stagiair.

RUIMTE OM JE TE ONTWIKKELEN



2928

STAGIAIRS

We kunnen hard werken, maar ook hard lachen en feesten. Een sterke onderlinge 
band tussen alle medewerkers creëert een ontspannen sfeer die de patiënt niet 
ontgaat. De positieve teamspirit is het handelsmerk van Benedenti.

LET’S HAVE SOME FUN

Durven groeien en kunnen verbinden: zo geven wij elkaar de mooiste glimlach. 
Ook naar onze stagiairs toe willen we onze missie uitdragen: durf groeien als jonge 
tandarts, als ondernemer en als persoon. We geven je die kans in een werkomgeving 
waar we respect hebben voor elkaar en van elkaar leren. En ten slotte mag die 
mooiste glimlach niet ontbreken: wanneer je trots bent op je werk én tijdens  
de vele ‘fun’-momenten in het team.

MISSIE

Je hebt het geluk een studierichting gekozen te hebben met een grote werk zeker heid 
en mooie verdienste. Belangrijk hierin is om ook als zelfstandige te groeien, te bekijken 
wanneer je een vennootschap opricht, wat boekhoudkundig/fiscaal interessant kan 
zijn, enzovoort. Ook hier willen we je in ondersteunen en op weg helpen.

FINANCIËLE BEGELEIDING

Stagejaar
De eerste weken volg je de verschillende tandartsen mee. Zo kan je de praktijk 
beter leren kennen, de manier van werken begrijpen, het computerprogramma in
de vingers krijgen … en uiteraard je plaats in het geheel vinden. Vervolgens 
combineer je dat met zelfstandig werken en je eigen patiënten, onder supervisie, 
uiteraard op jouw tempo. Op het einde van het stagejaar ben je in staat om het 
merendeel van de behandelingen zelfstandig uit te voeren.

Opleidingsprogramma
Elke 2 maanden voorzien we een volledige dag (geaccrediteerde) opleiding voor de 
Benedenti-stagiairs. Een tandarts van Benedenti of een externe expert belicht dan 
een topic uit de tandheelkunde. We gaan ook ruimer: Hoe ga je met patiënten om?  
Hoe werk je goed samen met je assistente, etc. Uiteraard maakt ook een bezoek  
aan een tandtechnisch labo hiervan deel uit.

Budget!
Als voltijds stagiair krijg je van Benedenti een vaste verloning van € 3.100 per maand, 
€ 6.000 opleidingsbudget voor interne en externe cursussen, én een buitenlands 
congres met overnachting.

Als deeltijds stagiair bedraagt je verloning € 1.500 en krijg je bovendien € 2.500 
opleidingsbudget.

Na je stage-uren, zodra je helemaal je eigen agenda hebt, begin je te werken op per-
centage. Uiteraard blijven we je aanmoedigen om nog steeds bepaalde behandelingen 
mee te volgen/te assisteren. Daarvoor krijg je een vaste vergoeding per uur.

STAGIAIRS

Zo ziet jouw stagejaar er ongeveer uit
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SPECIALISTEN
IN OPLEIDING

Je hebt een of meer specialisatiejaren  
aan de universiteit achter de rug?  
Dan verwelkomen wij je graag …

Wat biedt Benedenti? 
‘Durf verder groeien’: we voorzien een opleidingsbudget van 5000 euro bij 
de start na je opleiding, en zullen je ook daarna verder stimuleren om top 
te worden en blijven in je vak.

Weet dat je als specialist onder één dak met andere specialisten veel zal 
leren van elkaar – onder meer door intens te overleggen.

Het aanbod van de stage bij Benedenti is uiteraard ook voor jou van 
toepassing. Ontdek op de volgende pagina’s wat de meerwaarde kan zijn 
voor jou als specialist bij Benedenti.

Hopelijk tot snel!

Heb je zin om erin te vliegen?  
Mail naar groep@benedenti.be. We maken tijd voor jou en 
openen de deur naar je loopbaan bij Benedenti.

UNIVERSITEIT

NA 2e MASTERTIJDENS MIJN  
OPLEIDING

NA LAATSTE 
SPECIALISATIEJAAR

STAGEJAAR  
BIJ BENEDENTI

TANDARTS  
BIJ BENEDENTI

PRAKTIJKTREKKER  
BIJ BENEDENTI

VAKANTIEWERK  
BIJ BENEDENTI

HOE START IK MIJN LOOPBAAN
ALS TANDARTS BIJ BENEDENTI?

31
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Heb je zin om erin te vliegen? We maken tijd voor jou  
en openen de deur naar je loopbaan bij Benedenti.  
Mail naar groep@benedenti.be.

NAUWE SAMENWERKING 
MET MONDHYGIËNISTEN
Met je specifieke focus op preventieve en kwaliteitsvolle mond- en 
tandzorg lever je een betekenisvolle bijdrage aan de mondgezondheid 
van je patiënt. Zowel tandartsen als verschillende specialisten in de 
Benedenti praktijken kijken ernaar uit om nauw samen te werken 
met een mondhygiënist.

In alle Benedenti praktijken werken we ook actief mee aan de 
opleiding van de mondhygiënisten. Zo begeleiden we je intensief 
tijdens de stages. Eens je bij ons werkt begint het pas, en neem je 
o.a. deel aan een aantal opleidingen van onze stagiair-tandartsen.

MONDHYGIËNISTENMONDHYGIËNISTEN
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ONZE MEERWAARDE MEERWAARDE

Benedenti is een organisatie die 
gedreven wordt door een duidelijke 
missie en stevige waarden. 

Bij Benedenti werken als tandarts betekent je volledig kunnen 
focussen op de tandheelkunde en de zorg voor je patiënt. In overleg 
met je collega’s kan je verder groeien als algemene tandarts, of in dat 
deelgebied van de tandheelkunde waarvoor jij gepassioneerd bent. 
Uiteraard heeft elke tandarts zijn of haar therapeutische vrijheid.

Via onze Tandheelkundige Adviesraad komen we in overleg tot adviezen 
voor alle tandheelkundige disciplines. Die kunnen je inspireren en 
scherp houden. Wij zorgen daarnaast voor maximale ondersteuning 
aan de stoel, omloop en balie. En we focussen sterk op innovatie, 
opleiding en de tevredenheid van al onze medewerkers. Bij dit alles 
staat de patiënt steeds centraal.
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MEERWAARDE MEERWAARDE

HOOGSTAANDE KWALITEIT

Dankzij de input van onze Tandheelkundige Adviesraad (TAR) kiezen 
we steevast voor producten en materialen van hoogstaande kwaliteit. 
We plegen regelmatig overleg met collega’s in onze praktijken en 
volgen innovaties op de voet. Zo hechten we steeds meer belang aan 
de evoluerende mogelijkheden voor hygiëne en steriliteit.

WARME SFEER

Elke patiënt krijgt een hartelijk onthaal. Je herkent Benedenti 
aan de glimlach op de werkvloer, in al onze vestigingen.

Een sterke onderlinge band tussen alle medewerkers creëert 
een warme sfeer die de patiënt niet ontgaat. Graag en goed 
samenwerken, daar gaan we voor. De positieve teamspirit is 
het handelsmerk van Benedenti.

We kunnen hard werken, maar ook hard lachen en samen plezier 
maken. Dat merk je meteen op onze jaarlijkse Benedentidag, 
de teamdagen, de nieuwjaarsdrink en onze after work events.

ZORG OP MAAT

De patiënt staat centraal bij Benedenti. We luisteren aandachtig 
naar wat de patiënt nodig heeft. Onze aanpak is altijd helder, 
open en respectvol.
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MEERWAARDE

GOED GEORGANISEERDE MULTIDISCIPLINAIRE  
GROEPSPRAKTIJK

MEERWAARDE

Benedenti Groep is een organisatie die gelooft in de multi-
disciplinaire groepspraktijk. We gaan voor een mooie, 
jonge, moderne uitstraling. Zowel voor onze praktijken 
(moderne praktijken, veel licht, warme uitstraling), als in 
onze informatiebrochures voor de patiënt. In overleg met 
je collega’s kan je verder groeien als algemene tandarts, 
of in dat deelgebied van de tandheelkunde waarvoor jij 
gepassioneerd bent. Uiteraard heeft elke tandarts zijn of 
haar therapeutische vrijheid.

Iedere tandarts bij Benedenti werkt met voltijdse 
stoelassistentie. Bij Benedenti werken als tandarts betekent 
je volledig kunnen focussen op de tandheel kunde en de 
zorg voor je patiënt. Benedenti gelooft daarom in maximale 
ondersteuning aan de stoel, omloop en balie. Dankzij onze 
assistenten kan je efficiënt en comfortabel ‘four-handed’ 
werken.

1 OP 1 ASSISTENTIE

STERKE STRUCTUUR, FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE

Benedenti is gebouwd op een sterk organigram, centraal 
en lokaal. De centrale ondersteuning voor boek houding, 
marketing en IT bieden financiële en praktische schaal-
voordelen voor elke praktijk. Lokaal heeft elke vestiging zijn 
eigen praktijkmanagement. Onze gezamenlijke missie en 
waarden, aangevuld met lokale culturele accenten zorgen 
ervoor dat de betrokkenheid in de praktijken enorm hoog is. 

GROEIEN EN LATEN GROEIEN

We zijn gericht op groei en laten je groeien.  
Door allerlei soorten opleidingen: het Benedenti congres, 
de interne geaccrediteerde cursussen en onze ‘teach to 
learn’-formules – waarvan je ook op persoonlijk vlak heel 
wat opsteekt.

Ook als organisatie zijn we in volle ontwikkeling.  
We groeien snel en hebben de ambitie om in Vlaanderen 
een leidende rol op te nemen in de organisatie van 
multidisciplinaire groepspraktijken.
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“Een glimlach?
Da’s de kortste afstand 
tussen twee mensen.”
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www.benedenti.be

Benedenti Berlaar
Park Diamant 1

2590 Berlaar
03 482 34 23

berlaar@benedenti.be

Benedenti Mechelen
Battelsesteenweg 140

2800 Mechelen
015 28 00 10

mechelen@benedenti.be

Benedenti Rotselaar
Wingepark 5b

3110 Rotselaar
016 36 02 64

rotselaar@benedenti.be

Benedenti Tienen
Industriepark 6 bus 1

3300 Tienen
016 76 59 69

tienen@benedenti.be

Benedenti Vlimmeren
Antwerpseweg 226/1

2340 Vlimmeren
03 383 23 87

vlimmeren@benedenti.be

Benedenti Genk
Collegelaan 12

3600 Genk
089 84 83 40

genk@benedenti.be

Benedenti Herentals
Gareelmakerstraat 23

2200 Herentals
014 22 32 53

herentals@benedenti.be

Benedenti Kontich
Prins Boudewijnlaan 24D

2550 Kontich
03 455 65 66

kontich@benedenti.be 

Benedenti Vrasene
Nieuwe baan 14 

9120 Vrasene 
03 755 56 05 

vrasene@benedenti.be


