In Nederland zijn naar schatting 150.000 huishoudelijk
werkers, 80.000 alfahulpen en 50.000 pgb-zorgverleners
werkzaam in particuliere huishoudens. Zij zorgen voor kinderen en ouderen, doen de was en nemen de zorg voor het
huishouden (gedeeltelijk) over. Hierdoor kunnen hun werkgevers werken, studeren of mantelzorg verlenen. Daarmee
leveren zij een belangrijke bijdrage aan de samenleving en
de economie.
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Regering: ratificeer nu eindelijk het verdrag van de International Labour Organisawe afscheid moeten nemen van het werk dat we jarenlang in de
tion (ILO Conventie 189) uit 2011 zoals al zoveel andere landen hebben gedaan.
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Daarmee worden voor huishoudelijk
werkers dezelfde rechten vastgelegd als voor
alle andere werknemers.
Erken bovendien de belangrijke bijdrage van migranten aan samenleving en economie. En geef daar vorm aan.
Werk aan structurele oplossingen om huishoudelijk werkers volwaardige rechten
en bescherming te bieden.
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