
 
 

 
 
 
 
Den Haag 20 februari 2013 
Aan: De voorzitter van de Gemeenteraad van Den Haag 
Spui 70 
2511 BT Den Haag 
 
 
Onderwerp: Invliegen van Spaanse verpleegkundigen door Zorggroep 
De SP fractie heeft vernomen dat RESPECT Zorggroep Scheveningen voornemens is om 
Spaanse verpleegkundigen in dienst te nemen. Op dit moment lukt het de Zorggroep 
Scheveningen niet om alle vacatures ingevuld te krijgen. Hierdoor wil men via een externe 
organisatie voor minimaal twee jaar tien Spaanse verpleegkundigen naar Nederland halen.  
 
1) Is het College op de hoogte van dit voornemen van RESPECT Zorggroep Scheveningen? 
Zo ja, wat is uw mening over dit voornemen? Zo nee, wil het College dit na gaan?  
 
2) Is het college gezien de snel oplopende werkeloosheid in Den Haag van mening dat 
RESPECT Zorggroep Scheveningen voldoende inspanningen heeft geleverd om Haagse 
werkzoekenden te vinden voor het vervullen van de vacatures?  
 
3) Is het juist dat er in Den Haag geen werkzoekenden zijn die als verpleegkundigen aan de 
slag kunnen? Zo ja, waaruit blijkt dat?  
 
4) Is het college bereid om met RESPECT Zorggroep Scheveningen in contact te treden en er 
zorg voor te dragen dat zij in contact komen met Haagse werkzoekenden die de vacatures 
kunnen vervullen?  
 
5) Is het waar dat de verpleegkundigen in Nederland sociale premies gaan afdragen of doen ze 
dat in Spanje?  
 
De externe organisatie zal verantwoordelijk zijn voor de huisvesting en een training voor de 
Nederlandse taal. Dosering, aard en bijwerkingen van de medicijnen staan over het algemeen 
in het Nederlands vermeld op de verpakking. Ook in het geval van een calamiteit kan 
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. 
 
2) Is het College het met de SP eens dat een training Nederlandse taal niet voldoende is om 
onveilige situaties te voorkomen vanwege de taalbarrière?  
 
3) Bent u bereid om met de RESPECT Zorggroep Scheveningen in gesprek te gaan om deze 
ongewenste ontwikkeling te voorkomen? 
 
 
Bart van Kent 
SP fractie 
 


