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Vakbond FNV Schoonmaak heeft met schoon-
maakbedrijf GOM een akkoord bereikt over een 
sociaal plan voor de verdrongen schoonmakers 
van de Drechtsteden. ‘We vinden het heel erg 
dat we afscheid moeten nemen van het werk 
dat we jarenlang hebben gedaan.
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SOLIDARITEIT 
MET DOMESTIC 
WORKERS:  
TIJD VOOR  
ERKENNING EN 
RESPECT

In Nederland zijn naar schatting 150.000 huishoudelijk 
werkers, 80.000 alfahulpen en 50.000 pgb-zorgverleners 
werkzaam in particuliere huishoudens. Zij zorgen voor kin-
deren en ouderen, doen de was en nemen de zorg voor het 
huishouden (gedeeltelijk) over. Hierdoor kunnen hun werk-
gevers werken, studeren of mantelzorg verlenen. Daarmee 
leveren zij een belangrijke bijdrage aan de samenleving en 
de economie.

De meeste huishoudelijk werkers vallen onder de Regeling Dienstverlening aan 
huis en hebben daardoor een slechte rechtspositie. Een deel van hen zijn  
‘ongedocumenteerd’, zij werken in Nederland zonder geldige verblijfspapieren.  
Hun positie is daardoor extra kwetsbaar. 

De coronacrisis heeft opnieuw duidelijk gemaakt hoe slecht de positie van deze 
werknemers  geregeld is. Toen in maart de lock-down begon, werden velen door 
hun werkgever onbetaald naar huis gestuurd. Onbeschermd door sociale zekerheid 
verloren ze daarmee van de één op de andere dag (vaak) heel hun inkomen en 
raakten ze in grote acute problemen.

Huishoudelijk werkers zijn geen gereedschap dat je uit de kast kunt halen wan-
neer je het nodig hebt en weer weg kunt zetten als het niet uitkomt. Het zijn echte 
mensen die echt werk doen. 

De tijd dat er neergekeken kan worden op dit werk omdat het vooral door vrouwen 
en migranten  wordt gedaan, moet onderhand ver voorbij zijn. En daarmee ook de 
tijd van discriminatie in de arbeidswetgeving. 

Ondergetekenden sluiten zich daarom aan bij de solidariteitsoproep van het Parle-
ment van Schoonmakers van de FNV om een einde te maken aan de uitsluiting en 
het rechteloos maken van hun collega’s die al zo lang strijden voor erkenning en 
gelijke rechten.

We doen een oproep aan alle  betrokken partijen om de huishoudelijk werkers die 
in de problemen zijn gekomen te steunen.
Regering: ratificeer nu eindelijk het verdrag van de International Labour Organisa-
tion (ILO Conventie 189) uit 2011 zoals al zoveel andere landen hebben gedaan. 
Daarmee worden voor huishoudelijk werkers dezelfde rechten vastgelegd als voor 
alle andere werknemers. 
Erken bovendien de belangrijke bijdrage van migranten aan samenleving en econo-
mie. En geef daar vorm aan.

Werk aan structurele oplossingen om huishoudelijk werkers volwaardige rechten 
en bescherming te bieden.


