
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Groepspraktijk Lievekamp is een grote huisartsenpraktijk in Oss, gevestigd aan de Molenstraat. We zijn 
een geaccrediteerde, gemoderniseerde en goed georganiseerde praktijk. In onze praktijk werken zes 
huisartsen in de maatschap, twee vaste huisarts-waarnemers, tien assistentes, vier 
praktijkondersteuners somatiek, twee praktijkondersteuners GGZ, één praktijkondersteuner GGZ 
jeugd en een praktijkmanager. Daarnaast begeleiden we huisartsen in opleiding. Onze medewerkers 
zijn betrokken en er heerst een goede werksfeer. We leveren zorg aan zo’n 11.650 patiënten.  
 
Vanwege de invoering van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) zijn we op zoek naar:  

 

Leden Raad van Toezicht  
 
Onze missie 
Groepspraktijk Lievekamp is een professionele huisartsenpraktijk die ernaar streeft om kwalitatief 
goede huisartsenzorg te leveren volgens de richtlijnen van onze beroepsgroep. Wij staan voor:  
• Kwaliteit  
• Een goede arts-patiënt relatie  
• Continuïteit van zorg  
• Financieel gezonde praktijkvoering: de zorg is zinnig en zuinig en we streven naar een efficiënte 
bedrijfsvoering 
 
Onze visie en kernwaarden 
De Groepspraktijk wil een organisatie zijn waarin verantwoorde zorg op het hoogste niveau continu 
beschikbaar is. Het behouden van kennis en vaardigheden en zo mogelijk uitbouwen ervan door 
middel van (na)scholing en training staat bij alle artsen en medewerkers centraal. Trefwoorden zijn: 
continue, gezamenlijk, medisch generalistisch en persoonlijke zorg. 
 
Lid Raad van Toezicht 
De Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) houdt Groepspraktijk Lievekamp aan het implementeren 
van een Raad van Toezicht, welke zal bestaan uit drie leden. De leden worden benoemd voor een 
periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De tijdsinvestering 
zal op jaarbasis drie tot vier overleggen van ca twee uur zijn (exclusief voorbereidingstijd).  
 
Thema’s waar de Raad van Toezicht onder andere aandacht aan zal besteden zijn: 
 

• Implementeren en vormgeven van de Raad van Toezicht in de organisatie;  

• omgaan met de toenemende wet- en regelgeving in de zorg; 

• maximale groei van de praktijk; 

• verhogen werknemerstevredenheid/ opleiden. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wat neem je mee? 
De leden Raad van Toezicht voldoen aan het volgende profiel:  

• Proactieve opstelling; informatie zoeken, doorvragen, netwerken;  

• Voldoende tijd beschikbaar voor inzet en betrokkenheid; 

• Bereidheid tot verantwoording en handelen in overeenstemming met de geldende wet- en 
regelgeving;  

• Relevante kennis en ervaring; juridisch, financieel, HRM of (huisartsen)zorg; 

• Inzicht in het veld van belanghebbenden;  

• Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, voor minimaal 1 lid; 

• Integriteit en zorgvuldigheid; 

• Onafhankelijkheid; 

• Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; 

• Strategisch inzicht, helikopterview;  

• Teamspeler; 

• Maatschappelijk actief, liefst in de regio. 
 
Wat bieden wij? 
Een open en fijn overleg met de Raad van Toezicht en een of meerdere leden van de maatschap. 
Hierbij zullen de reiskosten worden vergoed en zal een overige vergoeding nader besproken worden.  
 
Solliciteren 
Sollicitaties, voorzien van CV en motivatiebrief, kunt u voor 1 april richten aan Lieke Schuts, 
praktijkmanager: l.schuts@groepspraktijklievekamp.nl . 
 
Informatie 
Indien u meer informatie wil hebben over onze organisatie, bezoek dan onze website: 
www.groepspraktijklievekamp.nl . 
 
Voor vragen over de inhoud van de functie of procedure kunt u contact opnemen met Lieke Schuts, 
praktijkmanager via mail l.schuts@groepspraktijklievekamp.nl of telefonisch 0412-631437/ 06-
30160758, op werkdagen van 08.00-17.00 uur. 
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