
 

  
 

 

####Persbericht#### 
 

Tilburg, 30 augustus 2018 

 
Spaanse verpleegkundigen starten in Het Laar  

In september verwelkomt Het Laar samen met drie andere Brabantse zorgorganisaties zeven 

verpleegkundigen uit Spanje. Om van deze gebeurtenis een leuke fiësta te maken is er 6 september 

een officieel moment in Het Laar. Daar zullen de verpleegkundigen de arbeidsovereenkomsten 

ondertekenen, samen met Het Laar en andere zorgorganisaties als het Bredase Raffy, Het Hoge 

Veer uit Raamsdonksveer en adviesorganisaties als Transvorm en Nediocare. 

Programma 6 september: 

13.30 – 14.00 uur: ontvangst in Het Laar met koffie/thee en lekkers 

14.00 – 14.30 uur: presentatie door directeur Transvorm  

14.30 – 15.00 uur: ondertekening arbeidsovereenkomsten 

15.00 – 15.30 uur: afsluiting met borrel  

Twee van deze verpleegkundigen gaan in Het Laar werken en wonen. Een derde verpleegkundige 

komt ook in Het Laar wonen en gaat voor een andere zorgorganisatie werken. Op de dertiende etage 

zijn drie studio’s beschikbaar gesteld. Het wonen in Het Laar is een tijdelijke oplossing. De andere 

vier verpleegkundigen hebben elders onderdak en een dienstverband gevonden. 

Ook bewoners zijn tevreden 

Raad van Bestuur Het Laar Ingrid van Huijkelom: “Er is in Nederland een tekort aan 

verpleegkundigen. Daarom zijn wij heel blij dat de Spaanse verpleegkundigen onze organisatie 

komen versterken. Zij zijn gediplomeerden die in Spanje, in tegenstelling tot Nederland, onvoldoende 

werk kunnen vinden. Samen met andere zorgorganisaties zocht Het Laar naar oplossingen voor de 

krapte op de arbeidsmarkt. Eén daarvan is het aanstellen van Spaanse verpleegkundigen. Nu is het 

dan zover, het Laar werkt al een jaar naar dit moment toe. We hebben intussen natuurlijk onze 

bewoners goed geïnformeerd, die tevreden zijn over de komst van de verpleegkundigen.” 

Nederlandse taal 

De nieuwkomers worden zorgvuldig begeleid en krijgen les in de Nederlandse taal. Want het 

beheersen van de Nederlandse taal vindt Het Laar belangrijk. Vanzelfsprekend worden ze ook 

vertrouwd gemaakt met de kwaliteitseisen van Het Laar en het werken met het elektronisch 

zorgdossier.  

U bent van harte welkom om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. Verder nodigen we u uit om 

eventueel op een later moment een reportage te maken over deze bijzondere samenwerking. 

Einde bericht 

Meer informatie kunt u inwinnen bij Sectormanager Zorg Carolien Gaakeer c.gaakeer@hetlaar.nl of 
Ingrid van Huijkelom, Raad van Bestuur Het Laar directie@hetlaar.nl. of via 013-4657700 
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