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Ik was in spraakverwarring
met de weg waarop ik mij bevond.
Hoger en viersporig over de Gouwe.
Daar heb ik niets mee van doen.
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en niet voortdurend op mijn hoede.
Uit: Dit is een appel. M. Botman, Utrecht, 1992
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Voor mijn helden die de kunst van het onvoorwaardelijk
liefhebben en verwonderen zo goed verstaan:
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Huishouden en arbeidsverhoudingen_Inhoud enz. 12/8/10 10:39 AM Page 7

Inhoudsopgave
Dankwoord ..................................................................................................................................xi
HOOFDSTUK 1.
Huishouden en arbeidsverhoudingen .......................................................................................1
1.1. Persoonlijke diensten: relevante concepten en doel van dit onderzoek ................................4
1.1.1. Afstand en nabijheid in het persoonlijke dienstverband ......................................5
1.1.2. Ongelijkheid en uitbuiting ...................................................................................7
1.1.3. Stedelijke economieën en ondernemerschap .......................................................9
1.1.4. Arbeidsrelaties....................................................................................................12
1.2. Onderzoeksvragen...............................................................................................................14
1.3. Methodologie ......................................................................................................................16
1.3.1. Kwalitatief en explorerend onderzoek ...............................................................16
1.3.2. Werven van respondenten ..................................................................................18
1.3.3. Het interviewen en overig veldwerk ..................................................................20
1.3.4. De analyse ..........................................................................................................23
1.4. Opbouw van het boek..........................................................................................................25

HOOFDSTUK 2.
Een onzichtbaar leger verzorgers ...........................................................................................27
2. 1. Dienstboden en de burgerij. ...............................................................................................29
2.1.1. De burgerij .........................................................................................................29
2.1.2. De dienstboden...................................................................................................30
2.1.3. Het dienen. .........................................................................................................33
2.1.4. De omgang met elkaar .......................................................................................34
2.1.5. Regulering en institutionalisering. .....................................................................36
2.1.6. Het einde van het dienstbodeberoep ..................................................................38
2.1.7. Kenmerken van het verleden..............................................................................38
2.2. Huisvrouwen en arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.....................................................40
2.2.1. Huisvrouwen en het ‘moderne’ huishouden in Nederland .................................40
2.2.2. Toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen ..................................................43
2.2.3. De opkomst van de dienstensector.....................................................................44
2.2.4. De combinatie van zorg en arbeid......................................................................45
2.2.5. Kenmerken uit de tijd van het huisvrouwenmodel ...........................................49
2.3 De huidige markt van huishoudelijke werk..........................................................................50
2.3.1. De verzorgingsstaat, arbeid, zorg en huishoudelijk werk .................................51

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Inhoud enz. 12/8/10 10:39 AM Page 8

2.3.2. Migratie, verzorgingstaten en huishoudelijk werk.............................................54
2.3.3. Wat is huishoudelijk werk? ................................................................................56
2.3.4. De vraagkant op de huidige markt .....................................................................59
2.3.5. De aanbodkant op de huidige markt ..................................................................62
2.3.6. Regulering en institutionalisering ......................................................................64
2.3.7. Kenmerken van de huidige markt ......................................................................69
2.4. Concluderend: verleden en heden van huishoudelijk werk.................................................71

HOOFDSTUK 3.
‘Mijn zus zei dat je hier veel geld kan verdienen.’ Huishoudelijk werkers in Amsterdam ...73
3.1. Hedendaagse huishoudelijk werkers in de literatuur...........................................................73
3.2. Wie zijn degenen die betaald huishoudelijk werk verrichten?............................................78
3.2.1. Nationaliteit........................................................................................................78
3.2.2. Leeftijd, kinderen en sekse.................................................................................81
3.2.3. Opleiding en arbeidsverleden.............................................................................83
3.2.4. De kenmerken van huishoudelijk werkers samengevat. ....................................85
3.3 Migratie ................................................................................................................................86
3.3.1. Migratiepatronen ................................................................................................87
3.3.2. Binnenkomen en verblijven in Nederland .........................................................90
3.3.3. Migratie en betaald huishoudelijk werk samengevat. ........................................92
3.4 Dagelijks leven.....................................................................................................................93
3.4.1. Wonen.................................................................................................................93
3.4.2. Werktijden en vrije tijd.......................................................................................96
3.4.3. Sociale netwerken ..............................................................................................98
3.4.4. Het dagelijks leven van huishoudelijk werkers samengevat..............................99
3.5. Motieven om betaald huishoudelijk werk te verrichten ....................................................100
3.5.1. Economische motieven ...................................................................................100
3.5.2. Betaald huishoudelijk werk uit gebrek aan alternatieven ................................106
3.5.3. Sociale motieven ..............................................................................................107
3.5.4. Motieven voor huishoudelijk werk samengevat ..............................................108
3.6. Concluderend: huishoudelijk werkers in Amsterdam .......................................................110

HOOFDSTUK 4.
‘Mijn Pannenset is nog als nieuw’. Het uitbesteden van huishoudelijk werk .................113
4.1. Werkgevers in de literatuur: drie benaderingen.................................................................114
4.2. Wie zijn degenen die huishoudelijk werk uitbesteden?.....................................................116

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Inhoud enz. 12/8/10 10:39 AM Page 9

4.2.1. Nationaliteit, gezinssamenstelling, leeftijd ......................................................116
4.2.2. Opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie ........................................................117
4.2.3. Wonen...............................................................................................................121
4.2.4. Kenmerken van de werkgevers samengevat. ...................................................122
4.3. De organisatie van het ‘moderne’ huishouden ..................................................................123
4.3.1. Huishoudelijke taakverdeling ..........................................................................123
4.3.2. Het uitbesteden van huishoudelijke en zorgtaken............................................128
4.3.3. De organisatie en uitbesteding van het huishouden samengevat .....................134
4.4. Motieven voor het uitbesteden van huishoudelijk werk....................................................136
4.4.1. Reproductie van uitbestedingspatronen ...........................................................136
4.4.2. Individuele motieven voor uitbesteding...........................................................139
4.4.3. Motieven voor uitbesteden samengevat ...........................................................150
4.5. Concluderend: het uitbesteden van huishoudelijk werk....................................................151

HOOFDSTUK 5.
‘Ik doe thuis schoonmaakwerkzaamheden voor u’ De organisatie van de markt van
betaald huishoudelijk arbeid.................................................................................................153
5.1. De zoektocht......................................................................................................................154
5.1.1. Starten door werknemers ................................................................................155
5.1.2. Werven door werkgevers..................................................................................170
5.1.3. Vertrouwen en netwerken.................................................................................181
5.2 De arbeidsvoorwaarden vaststellen....................................................................................184
5.2.1. Het eerste contact .............................................................................................185
5.2.2. Prijsonderhandelingen......................................................................................187
5.2.3. Bepalen van uren en taken. .............................................................................191
5.2.4. De verschillende belangen ...............................................................................196
5.3. Conclusies over de organisatie van de markt ....................................................................197

HOOFDSTUK 6.
‘Ja koffiedrinken ja.’ De economie van huishoudelijk werk .............................................201
6.1. Enkele theoretische noties van arbeidsrelaties. .................................................................202
6.2. De economie in het huishouden ........................................................................................205
6.2.1. Arbeidsinhoud ..................................................................................................206
6.2.2. Secundaire arbeidsvoorwaarden.......................................................................211
6.2.3.De spanning privédomein-werkplek ................................................................217
6.2.4. Aanwezigheid van de werkgever en additionele communicatie ......................225

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Inhoud enz. 12/8/10 10:39 AM Page 10

6.2.5. Zakelijk of persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie ................................232
6.3. Afstand en nabijheid in het huishouden ............................................................................234
6.3.1. Drie kenmerken van de persoonlijke dienstverlening....................................235
6.3.2. De rol van huishoudelijk werker. .....................................................................237
6.3.3. De rol van werkgever. ......................................................................................242
6.3.4. Werknemers en werkgevers: instrumentaliteit en ongemak.............................246
6.4. Conclusies over de werkvloer ...........................................................................................248

HOOFDSTUK 7.
Autonomie en zakelijkheid in huishoudelijk werk..............................................................251
7.1.1. De ontwikkeling van uitbesteden: van status naar noodzaak? .........................253
7.1.2. Huishoudelijk werkers: autonomie of afhankelijkheid? ..................................254
7.1.3. Werkgevers: calvinisten en luxe paarden .........................................................256
7.1.4. Vertrouwen, netwerken en flexibiliteit.............................................................258
7.1.5. De mate van zakelijkheid in werknemerschap en werkgeverschap .................259
7.2. Contextualisering van de onderzoeksbevindingen............................................................262
7.3. Slotbeschouwing: gemak of ongemak van betaald huishoudelijk werk. ..........................264

Voetnoten ................................................................................................................................276
Bijlagen
Bijlage 1: Vragenlijst voor huishoudelijk werkers.....................................................267
Bijlage 2: Vragenlijst voor de werkgevers .................................................................270
Bijlage 3: Overzicht van respondenten A: huishoudelijk werkers .............................273
Bijlage 4: Overzicht van respondenten B: werkgevers ..............................................274
Literatuurlijst .........................................................................................................................278
Samenvatting ..........................................................................................................................285
Summary .................................................................................................................................293

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Inhoud enz. 12/8/10 10:39 AM Page 11

Dankwoord
Het schrijven van een proefschrift heeft iets weg van huishoudelijk werk: het is nooit echt af.
Toch ligt hier nu een eindproduct, na een lange periode waarin het schrijven van mijn
proefschrift een groot deel van mijn leven bepaalde. Een eindresultaat waar ik net iets trotser
op ben dan een schoon geschrobde douche. Het schoonmaken van de douche kan ik bovendien
wel alleen, terwijl het tot stand komen van dit proefschrift niet gelukt was zonder de hulp en
steun van een groot aantal mensen.
In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Jelle Visser, Jan Rath en mijn co-promotor
Rineke van Daalen bedanken. Jelle Visser met name voor zijn niet aflatende geloof in de
afronding van dit project, de bijzondere gesprekken toen het even stil lag en zijn vermogen om
met zijn scherpe arbeidssociologische blik het wollige fenomeen van huishoudelijk werk
telkens weer te duiden. Jan Rath hielp mij uit het slop en op weg met het ordenen van het
empirische materiaal en het opzetten van de structuur van dit boek. Rineke van Daalen was
onvermoeibaar: eindeloos heeft zij verschillende versies van de hoofdstukken gelezen en van
zinvolle suggesties voorzien. Mijn dank is groot voor onze ontmoetingen waarin zij steeds
weer met een frisse blik mijn onderzoek bekeek.
Robert Kloosterman wil ik bedanken voor zijn begeleiding en suggesties aan het begin
van mijn promotieonderzoek en Frank Bovenkerk voor zijn hartelijke, vriendschappelijke
betrokkenheid. Hij hielp mij met het ontwerp van dit onderzoek, bij het vinden van
respondenten en zijn nieuwsgierigheid was -en is nog steeds- inspirerend.
De Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR) maakte
dit promotieonderzoek mogelijk en met name wil ik Hans Sonneveld, José komen en Teun
Bijvoet bedanken voor hun ondersteuning. Als ik terugblik bestaat mijn tijd bij de ASSR
eigenlijk uit twee perioden. Van de eerste periode kan ik mij in het bijzonder Eelke, Josien,
Shifra, Christian, Rachel en Martijn als aangename collega’s herinneren. Mara was mijn
kantoorgenote en wat een mooie vriendschap is daaruit ontstaan, ik dank je nederig voor alle
steun, hulp en warmte. Wat een geluk dat ik nog een tweede tijd bij de ASSR had. Ik ontmoette
meer fantastisch leuke mensen: Hester, Katharina, Luc, Jasper, Corina, Victor, Imrat, Justus,
Chip en vele anderen. Hester, wat ben ik blij zo’n kleurrijk en getalenteerd persoon als jij te
kennen. Dank voor al je hulp bij het op papier krijgen van mijn betoog en voor alle heerlijke
girlie-momenten. Luc voorzag mij van mooi advies en goede one-liners: laat gaan! Met Kathy
was het heerlijk koffiedrinken en levensvraagstukken bespreken. Jasper gaf mij liefdevol de
ruimte en te eten in zijn kleine kantoor tijdens de laatste fase van het schrijfproces. Chip hielp
mij met sommige hoofdstukken en met printen.
Het IMES bood mij een gastaanstelling, en ook daar ontstond een vriendschap uit:
Ilse, superwoman, we komen er wel! De domestic workers studiegroep gaf mij de mogelijkheid
om met inspirerende onderzoeksters van gedachten te wisselen zoals Marina de Regt, Annelies

xi

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Inhoud enz. 12/8/10 10:39 AM Page 12

Moors, Sabrina Marchetti en Sarah Walsum. Ik dank mijn oud-collega’s van het Verwey-Jonker
Instituut en mijn collega’s van IMC Weekendschool voor hun steun bij het afronden van mijn
proefschrift naast mijn werk aldaar. Ik ben ook dank verschuldigd aan Martin Rasch die op
korte termijn dit boek zo professioneel heeft vormgegeven en aan Michiel Eijsbouts die de
redactie op zich nam. Niet in de laatste plaats dank ik alle huishoudelijk werkers en werkgevers
die ik mocht interviewen.
In mijn persoonlijk leven is het geduld van vrienden en familie aardig op de proef
gesteld. Zij hebben vele jaren het wel en wee moeten aanhoren. Mama en papa, het is ook voor
jullie zwaar geweest, dank jullie wel voor de onophoudelijke steun en goede zorgen. Hermien,
dank voor je hulp bij het schrijven, bij het vinden van respondenten en al je lieve wijsheid, ik
ben dol op jou, Hanno en Yaël. Celine, jij gaf me jouw zoon Finn in handen toen het nog een
piepkleintje was waardoor ik leerde dat alles wat je liefdevolle aandacht schenkt, met dezelfde
aandacht naar jou kijkt. Ik weet niet hoe ik dit project had kunnen afmaken zonder jou, Bruce,
Finn en Lene. Wat een voorrecht om zo welkom te zijn en de kleintjes te zien opgroeien!
Menno, je vond me altijd zo leuk als ik dacht dat ik briljant was en kijk nou: we hebben allebei
de vrije val overleefd. Giel, ik dank je dat ik je management-oefen-object mocht zijn, maar nog
meer voor je vriendschap. Dirk, jij spoorde mij aan dat ding nou eens af te maken en hebt me
steeds overtuigd dat het een mooi boek wordt, dank voor je grote betrokkenheid. Joep, je hebt
me werkelijk door die allerlaatste fase heen gesleurd, ik kan je niet genoeg bedanken voor je
aanmoedigingen en gastvrijheid. Ook jouw aanmoedigingen Jeannette hebben veel voor me
betekend. Chiel, je was de eerste die het hele manuscript las en dat deed je heel lief, die stapel
papier voelde ineens een stuk minder eenzaam. Ik wil ook Aad bedanken voor alle waardevolle
gesprekken en aanmoedigingen.
Voor een aantal vrienden en mijn broer en zus had ik tot mijn grote spijt vaak geen
tijd. Zij bleven geduldig op de achtergrond aanwezig met lieve kaartjes en berichtjes: Rita,
Marijke, Ingeborg, Maaike van de Lut, Maaike mijn zus, Hans, Tibbe, Jaap, Monique,
Claudius, Doede en Coen: ik ga het allemaal inhalen met jullie! Wat een feest!

xii

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:37 AM Page 1

Hoofdstuk 1. Huishouden en arbeidsverhoudingen

Inleiding
Stel, u hebt lekker gegeten in een restaurant en na het eten brengt de serveerster niet alleen
koffie voor u maar ook voor zichzelf. “Even een bakkie”, zegt ze, terwijl ze een stoel
aanschuift en bij u aan tafel komt zitten. Wat is uw reactie? U bent verward, de manier
waarop de serveerster zich gedraagt staat niet in het script van het ritueel dat uit eten gaan is.
De serveerster gedraagt zich niet zoals u zou verwachten op basis van haar rol1. Het is
daarom mogelijk dat u zich geïrriteerd voelt. Toch bent u ook een avondje uit en wilt u
plezier hebben. Het hangt af van de manier waarop de serveerster zich gedraagt maar het is
ook goed mogelijk dat u zich vereerd voelt. Van alle gasten in het restaurant kiest de
serveerster u uit om even een bakkie mee te drinken. Deze tijdelijke informalisering van de
zakelijke rollen is best charmant. Een dergelijk gevoel overkomt mij weleens in een zuidelijk
land wanneer de serveerster of ober van een restaurant aan zee bij wijze van handige
klantenbinding na het eten even aanschuift en uitgebreid informeert naar de duur van mijn
vakantie. Wat een interesse en wat zijn de mensen hier toch gastvrij, is dan de gedachte.
Een ander voorbeeld. Uw kraan lekt hopeloos. U heeft een loodgietersbedrijf gebeld
en dit bedrijf zal op dinsdagochtend tussen tien en elf loodgieter Klaas sturen.
Dinsdagochtend negen uur gaat de bel, u stond juist onder de douche en u schiet een
kamerjas aan. Klaas is wat aan de vroege kant maar dan is de klus maar geklaard. U voelt
zich wat ongemakkelijk maar Klaas vindt zelf de weg naar de lekkende kraan in de keuken.
“Wilt u koffie?”, vraagt u. “Nou als u heeft”, antwoordt hij. Een loodgieter als Klaas zal
zelden op uw bank gaan zitten en uitgebreid koffie drinken. Hij drinkt de koffie vanaf het
aanrecht waar hij zijn gereedschap tussen de ontbijtbordjes heeft uitgestald. U praat wat over
loodgieterswerk en de historie van de lekkende kraan. Klaas werkt ondertussen door en
binnen een half uurtje is hij weer weg, de rekening zal door het loodgietersbedrijf gestuurd
worden. Een beetje ongemakkelijk, in de kamerjas met een vreemde in het huis maar de
rollen en het script zijn toch nog redelijk duidelijk. Klaas repareert de kraan, u maakt koffie
en wacht rustig tot hij weer weg is.
Een derde voorbeeld. Dit keer is het donderdagochtend, het is gisteren laat
geworden dus u besluit een uurtje later naar het werk te gaan. In dezelfde kamerjas drinkt u
eenzelfde kopje koffie als u plotseling sleutels in de voordeur hoort. De werkster, helemaal
vergeten, maar die komt toch altijd om tien uur? Wat doet ze hier om half negen? “O hello,
you are still at home?”, zegt ze in gebroken Engels, “I start early today, I have appointment later.”
U bent nog niet van de schrik bekomen of ze heeft haar jas uit, die ze met een vreemde
vertrouwdheid aan uw kapstok zwiept. Haar tas wordt op uw bank geplant. “Don’t worry, I
start, don’t mind me”, en ze begint in uw slaapkamer de lakens van het bed te halen. Help,
denkt u. “Ehm, do you want coffee?”, vraagt u. Ze kijkt u glimlachend aan. Wanneer u haar
1
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even later een kop koffie aanreikt neemt ze een slok en gaat bij u aan de keukentafel zitten.
“My sister is very sick you know, we go to doctor this afternoon.” Vreemd, in het voorbeeld
met de serveerster en met de loodgieter leek u best in staat om in een wat ongemakkelijke
situatie, waarvan het script u niet helemaal bekend is, een gesprekje te voeren bij een kop
koffie. Nu is de kans groot dat u wordt overvallen door een vreemd gevoel van
ongemakkelijkheid. Hoe raak ik in de kleren en hier zo snel mogelijk weg, denkt u. Wat is
hier aan de hand? Het script èn de rollen zijn niet duidelijk, op een toneel dat uw eigen huis
is maar plotseling niet meer zo voelt.
Deze drie voorbeelden betreffen sociale situaties die afwijken van het ‘script’. Wat
maakt dat u zich in de laatste situatie met de werkster het meest ongemakkelijk voelt? In elk
van de situaties vindt een vorm van economische ruil plaats. De rollen die er te verdelen zijn
in dergelijke sociale situaties duiden op juridisch-economische aspecten van de relatie, zoals
bijvoorbeeld de rol van werkgever of van opdrachtgever. Juist deze economische duiding
demonstreert de overeenkomsten en verschillen van de drie sociale situaties.
In het eerste voorbeeld in het restaurant bent u de klant en niet de werkgever. U
associeert uit eten gaan met plezier en u wilt dit graag zo houden. Mocht de situatie toch
onprettig zijn dan kunt u er gemakkelijk van weglopen. In het voorbeeld met de loodgieter
bent u ook niet de werkgever maar opdrachtgever. U weet bovendien niet zelf hoe u de kraan
moet repareren: Klaas is de expert rondom de te verrichten arbeid en beide partijen gedragen
zich daarnaar. In het laatste voorbeeld met de werkster is het onduidelijk of u werkgever of
opdrachtgever bent, dat zorgt voor verwarring. Bovendien doet de werkster werk dat u zelf
ook zou kunnen, hier begint een gevoel van ongemak. Daarbij is uw hele huis, niet alleen de
lekkende kraan, haar werkterrein. De werkster neemt de leiding over uw privésfeer, een sfeer
waar u toch vooral zelf de leiding wilt hebben. In het laatste voorbeeld zijn de juridischeconomische aspecten van de ruil, alsmede het sociale gedrag dat daarbij zou horen het minst
duidelijk.
De eerste twee voorbeelden heb ik uit eigen ervaring, het laatste komt uit dit
onderzoek. Aan de kant van degene die het werk doet heb ik ervaring als parttime serveerster
en als parttime werkster. Als serveerster heb ik meer ongemakkelijkheid ervaren dan als
werkster. Als werkster was ik namelijk eigen baas en zag ik mijn opdrachtgevers nauwelijks.
De bovenstaande aspecten van betaald huishoudelijk werk maken de arbeidsverhouding
tussen particuliere werkgever en werksters uniek en vormen de aanleiding van dit onderzoek.
Dit proefschrift gaat over aanbod en vraag op de markt van huishoudelijke betaalde
diensten, over de werkster en degene die de werkster inhuurt en over de arbeidsrelatie tussen
beiden. De onderzoeksvraag hierbij luidt: hoe is de markt van huishoudelijk werk in
Amsterdam georganiseerd? ‘De organisatie van de markt’ verwijst in eerste instantie naar de
aanbieders, de vragers, het werk en de economische ruilrelatie tussen beiden. Als zodanig
draagt het onderzoek bij tot een beter begrip van arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsinhoud in deze sector. ‘De organisatie van de markt’ verwijst ook naar de politieke,
2
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maatschappelijke en mondiale context waarin deze plaatsheeft. Het antwoord op de
onderzoeksvraag draagt daarom ook bij tot een beter begrip van grootstedelijke economieën
en de positie van de spelers daarin.
In veel studies naar betaald huishoudelijk werk is er ruim aandacht voor de
emotionele aspecten van de arbeidsrelaties. In dit onderzoek is gepoogd om de blik niet te
verengen door uitsluitend te kijken naar de unieke emotionele aspecten van de
arbeidsverhoudingen. Vertrekpunt in dit onderzoek is de economische relatie tussen
huishoudelijk werkers en werkgevers, vergelijkbaar met andere ruilrelaties zoals die tussen
de loodgieter en diens opdrachtgever. Vooral het combineren van de unieke aspecten van
betaald huishoudelijk werk met het perspectief dat het hier een economische ruilrelatie
betreft zoals er zo veel zijn, geeft een indringend beeld van de arbeidsverhoudingen en van
de mogelijke problemen, dan wel kansen die deze markt kent.
Dit introducerende hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in de volgende paragraaf
bespreek ik het doel van het onderzoek tegen de achtergrond van wat er al bekend is over
betaald huishoudelijk werk. Paragraaf twee beschrijft de onderzoeksvragen. In paragraaf drie
komen de onderzoeksgroep en de gehanteerde methodologie aan de orde. In paragraaf vier
zet ik de opbouw van het boek uiteen.

1.1. Persoonlijke diensten: relevante concepten en doel van dit onderzoek
Het fenomeen van de werkster is een alledaags verschijnsel waar iedereen wat van weet en
een beeld bij heeft. Bijvoorbeeld dat het werk is dat iedereen kan doen maar niemand wil
doen, of dat het allemaal Polen zijn die dit werk doen. Werkgevers zijn nu eens nobele
redders in nood (in films is dit beeld populair) en dan weer uitbuiters van sociaaleconomisch
zwakkeren. Dat laatste oordeel is te vinden in de publieke opinie maar ook in sommige
wetenschappelijk studies. Doordat de psychologie van betaald huishoudelijk werk zo
fascinerend is, is het fenomeen ook omgeven met een zekere mystificatie. De werkster of
wat vroeger de dienstmeid heette is een archetype in romans, films en schilderijen. Het is
degene die - terecht of onterecht - onderaan in de samenleving staat en het is meestal een
jonge vrouw, die ook nog wel eens onderwerp van liefde bij de betreffende dichter of
schrijver wil zijn2. Soms zijn de portretten van de werkster in de kunst trefzeker, zoals
bijvoorbeeld het gedicht ‘werkster’ van Achterberg:
Werkster
Zij kent de onderkant van kast en ledikant,
ruwhouten planken en vergeten kieren,
want zij behoort al kruipend tot de dieren,
die voortbewegen op hun voet en hand
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Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand,
om deze voor de voeten te versieren
van dichters, predikanten, kruidenieren,
want er is onderscheid van rang en stand
God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden,
gaande de gouden straten naar Zijn troon,
al slaande met de stoffer op het blik.
Symbolen worden tot cymbalen in de
ure des doods - en zie, haar lot ten hoon
zijn daar de dominee, de bakker en de frik.

Het beeld dat Achterberg schetst is weinig romantisch en eerder realistisch in bijvoorbeeld
het onderscheid naar rang en stand. Toch komt ook in dit gedicht het archetype van de
werkster duidelijk naar voren. In welke mate klopt het beeld van de ‘kruipende werkster’ nog
in de hedendaagse diensteneconomie van Amsterdam? Wie zijn de werksters? Wat weten we
over hun positie? En hoe spelen ‘rang en stand’ tegenwoordig een rol? Hoewel iedereen een
beeld bij het fenomeen werkster heeft is juist deze groep mensen, werkzaam in wat heet de
‘persoonlijke dienstverlening’, een onzichtbare groep in onze samenleving. Dit onderzoek
wil huishoudelijk werk van een aantal mystificaties ontdoen door een gedegen beschrijving
van dit alledaagse - en in aard zakelijke - verschijnsel.
Alvorens naar enkele relevante thema’s te gaan wil ik kort wat zeggen over de
terminologie rondom de werkster en degene die de werkster inhuurt. Werksters of
schoonmaaksters, het onderwerp van deze studie, werken in wat tegenwoordig heet ‘de
persoonlijke dienstverlening’. Met persoonlijke dienstverlening wordt een variëteit aan
diensten in en om het huis bedoeld zoals kinderopvang, zorg voor ouderen, huishoudelijke
schoonmaak (huis, bekleding, kleding), huishoudelijk onderhoud en tuinonderhoud. In dit
onderzoek gaat het specifiek om de huishoudelijke schoonmaak, maar omdat de
deelgebieden niet altijd te onderscheiden zijn, zijn andere deelgebieden zoals de
kinderopvang niet geheel uitgesloten. In hoofdstuk 2 kom ik hier uitgebreid op terug, alsook
op de verschillende benamingen. Ik gebruik bij voorkeur de term ‘huishoudelijk werkers’,
een weinig fraaie vertaling van domestic workers, omdat deze de diversiteit van het werk en
de aanbieders, die zowel vrouwelijk als mannelijk kunnen zijn, het best uitdrukt. Omdat
huishoudelijk werk tot de dienstensector behoort heette het werk lange tijd domestic service,
maar die term is achterhaald omdat deze onvoldoende uitdrukt dat het om werk gaat en niet
om dienstbaarheid (Parrenas 2001, Yeoh & Huang 1998). Ook belangenorganisaties geven
om die reden de voorkeur aan de de term domestic workers.
In deze studie gebruik ik ter afwisseling ook wel de termen ‘werkster’ of
‘schoonmaakster’ voor degene die huishoudelijk werk verrichten, ook al kan het ook dan om
4
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mannelijke schoonmakers gaan. Huishoudelijk werkers zijn namelijk in de meeste gevallen
vrouwen maar er zijn ook mannen werkzaam in deze sector. De groep huishoudelijk werkers
valt voor mij onder de aanbodzijde, en ik noem ze dan aanbieders of werknemers. Voor de
vraagzijde, degene die huishoudelijk werk uitbesteden, bestaat eigenlijk geen betere term dan
werkgever. In feite zijn zij opdrachtgever èn werkgever. Ik duid ze aan met de term
werkgevers, en ook zij kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.
Betaald huishoudelijk werk of meer algemeen de persoonlijke dienstensector
waartoe ook zorg - en oppaswerk behoren, is vanuit verschillende disciplines bestudeerd
zoals de sociologie, antropologie en geschiedenis. Het kan gaan om vrouwenstudies,
migratiestudies of stadsstudies. In de bestaande literatuur over betaald huishoudelijk werk
komen twee thema’s herhaaldelijk terug. Het eerste thema is dat van afstand en nabijheid in
het persoonlijke dienstverband: de aanwezigheid van een ‘vreemde’ in huis, een
arbeidsrelatie in de privésfeer, brengt het afgesloten karakter van het huishoudelijk leven in
gevaar (Henkes 1995). De manier waarop beide partijen hiermee omgaan kleurt de
organisatie van het werk en de markt. Een tweede thema dat regelmatig beschreven wordt
gaat over de mate van ongelijkheid in het persoonlijk dienstverband en de uitbuiting van
huishoudelijk werkers (Parrenas 2001, Romero 2002). Deze twee relevante thema’s voor de
bestudering van de persoonlijke dienstensector vormen ook context en leidraad in dit
onderzoek. Omdat het mij juist te doen is om een economische duiding van betaald
huishoudelijk werk - het is een sociale situatie én een economische ruilrelatie - voeg ik nog
twee thema’s toe. Om het economische karakter van betaald huishoudelijk werk te kunnen
beschrijven en duiden zijn inzichten over stedelijke arbeidsmarkten en arbeidsrelaties
relevant. Deze vier thema’s komen regelmatig terug in de beschrijving van de markt van
huishoudelijk werk en de spelers daarop. Hieronder introduceer ik ze kort.
1.1.1. Afstand en nabijheid in het persoonlijke dienstverband
In de Nederlandse wetenschappelijke literatuur is er weinig aandacht voor huishoudelijke
diensten in de huidige tijd. Dat is vreemd gezien de toenemende vraag naar huishoudelijke
hulp in westerse landen. Uit de internationale literatuur blijkt dat het fenomeen huispersoneel
een terugkeer doormaakt, ondanks de snelle technologische ontwikkelingen van de laatste
decennia. Sterker: juist ten tijde van de postindustriële informatietechnologische
ontwikkelingen heeft zich - met name in grote steden - een omvangrijke informele en
archaïsche arbeidsmarkt ontwikkeld, waartoe ook de ‘nieuwe dienstmeisjes’ behoren. Deze
terugkeer vindt plaats in een tijd waarin de sociale verhoudingen sterk zijn veranderd, waarin
het bijvoorbeeld niet zonder meer gepast is om openlijk statusverschillen te benadrukken
(Nievers 2003, Van Daalen 1998).
Huishoudelijk betaald werk heeft een aantal specifieke kenmerken, zo bleek ook al
uit de inleiding van dit hoofdstuk. Ten eerste is het werk dat van oudsher gekenmerkt wordt
door dienstbaarheid en ongelijkheid. Ten tweede heeft het werk een lage status. Het is werk
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dat geen opleiding vereist en fysiek zwaar is. Ten derde vindt het werk plaats in de privésfeer
van de werkgever. In de eigen privésfeer willen werkgevers ook een zekere mate van afstand
bewaren en dat is tegenwoordig lastig, gezien de veranderde sociale verhoudingen. Waar ten
tijde van de dienstboden de afstand bewaard werd door onder andere de klassenverschillen te
benadrukken, vindt men het vandaag de dag moeilijk om met maatschappelijke
ongelijkheden om te gaan in de privésfeer. Het thema van afstand en nabijheid speelt een
belangrijke rol in de arbeidsverhoudingen op de markt van huishoudelijke diensten en ook in
dit boek.
Historische studies zoals Luiden van een andere beweging, van Poelstra (1996) en
Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950 van Henkes (1995) zijn een belangrijke
bron om de huidige markt in een context te plaatsen. Dergelijke studies leveren informatie
over de arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden in deze sector aan het begin van de
twintigste eeuw, toen er een stereotiep ‘dienstmeisje’ bestond. Plattelandsmeisjes uit grote
arme gezinnen gingen dienen bij de gegoede burgerij in de grote stad. Men had er geen
enkele moeite mee de klassenverschillen te benadrukken en het was duidelijk dat men
dienstbaarheid, ondergeschiktheid en gehoorzaamheid verwachtte (Nievers 2003). De
afstand werd bewaard door een uniform, een aanspreekvorm van ‘meid’, aparte
dienstbodevertrekken en apart eten - de restjes - voor de meid. Toen het dienstbodeberoep in
Nederland rond de Tweede Wereldoorlog uitstierf hielden ook de problemen rondom de
omgang met iemand van een lagere sociale klasse in de eigen privésfeer op. Een belangrijke
vraag is hoe deze kwestie rondom afstand en nabijheid in de privésfeer terugkeerde, toen ook
het uitbesteden van huishoudelijk werk weer terugkwam.
De hernieuwde groei van de persoonlijke dienstverlening vindt plaats vanaf de jaren
zeventig, een tijd waarin de maatschappelijke ongelijkheden op veel terreinen kleiner zijn
geworden en omgangsvormen informeler (Van Daalen 1998, Wouters 1995). Het
benadrukken van verschil en ondergeschiktheid wordt niet langer als gepast beschouwd. En
daar ontstaat een probleem in de arbeidsverhoudingen ten behoeve van huishoudelijk werk.
Want er is wel degelijk verschil tussen degene die het eigen huis laat schoonmaken en
degene die het huis van een ander schoonmaakt. Hoe persoonlijker de dienstverlening, hoe
meer dit als vernederend ervaren zou kunnen worden, vooral vanwege de historie van
ondergeschiktheid, zo stelt De Swaan (1991). Om het vernederende aspect van de
persoonlijke dienstverlening te beperken bewaken werkgevers tegenwoordig op een andere
manier afstand. De makkelijkste manier is door het persoonlijke dienstverband uit te
besteden aan derden. Dienstbetoon per procuratie noemt De Swaan (1991) dit. De
bejaardenverzorgster is daar een voorbeeld van: iemand wordt verzorgd, maar niet in diens
opdracht of bevel maar in opdracht van de derde partij: het bejaardenhuis. Deze regelt ook de
betaling, de voorwaarden zijn los van de persoonlijke confrontatie tussen hulpbehoevende en
verzorgende vastgesteld (de Swaan 1991). Institutionele inbedding maakt intieme
persoonlijke dienstverlening draaglijk voor de betrokkenen.
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Rechtstreekse huishoudelijke dienstverlening aan particulieren zonder tussenkomst
van een derde partij is volgens De Swaan (1991) wel mogelijk en niet te vernederend, mits er
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De eerste voorwaarde betreft een omgangsvorm
die het vernederende aspect van het werk moet verkleinen. Beide partijen, zowel werkster als
werkgever, kiezen voor een omgangsvorm ‘als tussen gelijken’. Elke herinnering aan tijden
van ondergeschiktheid moet vermeden worden, dus eet en drinkt de tegenwoordige werkster
gewoon aan tafel mee. De tweede voorwaarde is dat de werkgever ervoor zorgt dat al te
intieme taferelen wegblijven bij de werkster: werkgevers ruimen eerst op voordat de
werkster komt. Deze twee voorwaarden maken het volgens De Swaan (1991) mogelijk en
draaglijk om de persoonlijke huishoudelijke taken uit te besteden. Maar het evenwicht op
beide voorwaarden, de egalitaire omgangsvorm en intimiteitsbeperking, is wankel en broos.
In onduidelijkheid over wat maatschappelijk gepast is moeten particuliere werkgever
en huishoudelijk werker de arbeidsverhouding vormgeven. De vraag is hoe zij dat doen. De
spanning tussen afstand en nabijheid in de privésfeer wordt versterkt door de
vertrouwensproblemen die betaald huishoudelijk werk met zich mee brengen. Zoals ook uit
de inleiding spreekt zijn veel werkgevers niet thuis als de werkster komt. De werkster heeft
de sleutel en werkgevers moeten de eigen privésfeer toevertrouwen aan een ‘buitenstaander’.
Dit gebrek aan monitoring: het kunnen zien wat de werkster doet, levert
vertrouwensproblemen op die de organisatie van de markt van huishoudelijke diensten sterk
beïnvloeden (De Ruijter 2005). In dit proefschrift zal ik demonstreren hoe de intimiteit van
de privésfeer, en het vertrouwen dat deze intimiteit vereist, de organisatie van het werk
beïnvloeden.
1.1.2. Ongelijkheid en uitbuiting
De omgangsvormen in Nederland zijn over het algemeen informeler en meer egalitair dan
honderd jaar geleden. Dat bekent niet dat er geen ongelijkheden meer bestaan. In de
arbeidsverhouding tussen huishoudelijk werker en werkgever is er sprake van hiërarchie en
economische ongelijkheid (Van Daalen 1998). Met het in huis halen van iemand die vuil en
zwaar huishoudelijk werk doet, halen werkgevers ook maatschappelijke ongelijkheden in
huis.
De ongelijkheid tussen huishoudelijk werkers en hun opdrachtgevers overschrijdt
tegenwoordig landsgrenzen. De ‘moderne dienstmeisjes’ zijn in toenemende mate migranten
die uit derdewereldlanden vertrekken om in westerse landen huishoudelijk werk te verrichten
zo blijkt uit talrijke buitenlandse studies (Anderson 2000, Lutz 2001, Parrenas 2000,
Mattingly 2001). Uit deze studies blijkt bovendien dat een substantieel deel van deze
migrant domestic workers ongedocumenteerd verblijft in de landen waar zij werkzaam zijn
en dat een groot deel van de huishoudelijke diensten plaatsvindt in de zwarte of grijze
economie. (Lutz 2001, Weinkopf 2000, Anderson 2000). Dit levert nieuwe vragen op over de
ongelijkheid in de persoonlijke dienstverlening. Er is niet alleen sprake van
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sociaaleconomische verschillen tussen huishoudelijk werker en werkgever maar ook van een
verschil in rechten en burgerschapsstatus.
In de internationale onderzoeksliteratuur wordt betaald huishoudelijk werk dat in
toenemende mate uitgevoerd wordt door migranten, regelmatig beschouwd tegen het licht
van uitbuiting en slavernij. Bridget Anderson is een van de belangrijkste Europese
onderzoeksters naar betaald huishoudelijk werk. Een van haar eerste artikelen had de titel
“Servants and slaves: Europe’s domestic workers” (Anderson 1997). Hierin stelt zij het
gebrek aan verblijfs - en werkvergunningenbeleid rondom huishoudelijk werk in veel
Europese landen aan de orde. Het werk van migranten in de persoonlijke dienstverlening is
belangrijk voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van deze westerse landen,
terwijl daar geen wettelijke erkenning voor is. Naast deze gebrekkige wettelijke status
constateert Anderson (1997) ook racisme rondom huishoudelijk werk: de vraagkant in
bijvoorbeeld Griekenland en Spanje geeft de voorkeur aan bepaalde migranten als
huishoudelijk werker omdat deze daarvoor geschikter zouden zijn.
Zarembka (2003) beschrijft voor de VS praktijken van hedendaagse slavernij onder
huishoudelijk werkers. Het gaat hierbij om migranten die, vaak op basis van gebrekkige of
valse informatie, in rijke westerse gezinnen inwonend huishoudelijk werker geworden zijn,
waarbij de werkgever niet uitbetaalt, het paspoort van de huishoudelijk werker inneemt, deze
fysiek of geestelijk misbruikt of extreem lange werktijden eist. Uit later werk van Anderson
(2003) komt naar voren dat de groep ‘moderne dienstmeisjes’ geen homogene groep is. Er
zijn verschillende typen aanbieders, alsook vragers en dienstverbanden. Er is daardoor ook
variatie in de mate van ongelijkheid en uitbuiting. Zo bepaalt het al dan niet inwonend en
daardoor afhankelijk zijn van slechts één werkgever de kans op uitbuiting in sterke mate. De
huishoudelijk werker kan het goed treffen met een redelijke werkgever maar ook extreem
slecht.
Doordat de persoonlijke dienstverlening steeds vaker emplooi biedt aan migranten
ontstaan er nieuwe ongelijkheden. Op individueel niveau gaat het dan om economische
ongelijkheid, ongelijkheid in burgerschapsrechten en ongelijkheid in kansen op de
arbeidsmarkt. Feministische onderzoekers wijzen daarnaast op een nieuwe mondiale
ongelijkheid rondom emancipatie en de toegang tot zorg. De westerse vrouw kan zich
emanciperen en buitenshuis betaald werk verrichten doordat zij de zorg voor haar
huishouden en kinderen overlaat aan een migrante uit de derde wereld die daar betaald voor
krijgt. Deze laat op haar beurt haar kinderen en huishouden achter in het land van herkomst
bij familie - vaak een vrouw - die daar niet voor betaald krijgt. Zo ontsnappen vrouwen uit
de derde wereld niet aan de genderongelijkheid die hen verantwoordelijk houdt voor het
huishouden. Ook dit vatten veel onderzoekers op als een vorm van uitbuiting (Parrenas 2000,
Lutz 2002, Pratt 1997, Moss 1997, Mattingly 2001).
Het onder de aandacht brengen van de misstanden, met name in
arbeidsomstandigheden en burgerschapsstatus, heeft hoog op de agenda gestaan van
8
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feministische onderzoekers die zich met de huishoudelijke arbeidssector bezig hielden. Hun
werk is belangrijk om de nieuwe ongelijkheden van grootstedelijke economieën bloot te
leggen. Bovendien hebben de slechte arbeidsomstandigheden van huishoudelijk werkers in
verschillende landen onder invloed van deze onderzoeken de aandacht getrokken van
belangrijke organisaties als de International Labour Organisation (ILO), de European Trade
Union Confederation (ETUC) en de Verenigde Naties. Studies die ongelijkheid en uitbuiting
als vertrekpunt nemen bij de bestudering van betaald huishoudelijk werk interpreteren de
arbeidsverhoudingen in deze sector vaak in een psychologisch kader. Het gaat dan
bijvoorbeeld om psychologische strategieën om met ongelijkheid, macht of vernedering om
te gaan. In deze studies wordt de arbeidsrelatie tussen huishoudster en werkgever beschouwd
in het licht van onderdrukking (Moss 1997, Rollins 1985, Romero 2002). Elementen uit deze
studies gebruik ik ook in mijn onderzoek, maar ik heb open willen kijken naar de
arbeidsrelatie en heb niet van tevoren een oordeel van uitbuiting of onderdrukking willen
vormen. In iedere machtsrelatie kan er ook sprake zijn van relatieve autonomie van de
betrokkenen. Ongelijkheid of uitbuiting op de markt van huishoudelijk werk is geen statisch
gegeven maar juist dynamisch: deze heeft op verschillende plaatsen in de wereld
verschillende vormen en kan voor individuen in de loop van de tijd ook veranderen. Deze
dynamiek van ongelijkheid op de markt van huishoudelijk werk wordt in dit onderzoek
geplaatst in een economisch en arbeidssociologisch kader. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
de manier waarop particuliere werkgevers en werksters met elkaar omgaan als economische
actor. Er is daarbij mogelijk sprake van een mate van onderdrukking en uitbuiting maar er
kan ook sprake zijn van een mate van autonomie en onafhankelijkheid van de huishoudelijk
werkers.
1.1.3. Stedelijke economieën en ondernemerschap
Dit onderzoek gaat over een specifiek onderdeel van de markt van huishoudelijke diensten,
namelijk dat deel dat plaatsvindt in een grootstedelijk gebied als Amsterdam. Deze
benadering is onder meer gekozen vanuit het werk van Sassen (1994, 1996, 2003). Sassen
bestudeerde de lokale gevolgen van mondiale economische herstructureringen en
mobiliteitsgroei. Dat deed zij in steden die een sturende rol hebben in deze processen zoals
Londen, New York en Tokio. Bekend is haar polariseringsthese: in dergelijke steden trok
werkgelegenheid in het lage en middensegment tijdens de de-industrialisering weg naar
bijvoorbeeld lagelonenlanden. De opkomende dienstensector bood vervolgens
werkgelegenheid aan zowel de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt. De
stedelijke arbeidsmarkt krijgt in deze these de vorm van een zandloper met aan de bovenkant
het hoge segment van de dienstverlening zoals de financiële diensten en aan de onderkant de
consumptieve diensten waaronder die van de persoonlijke dienstverlening. Deze onderkant
van de stedelijke arbeidsmarkt profiteert van de aanwezigheid van degenen werkzaam aan de
bovenkant en vice versa. In Nederland is een dergelijke polarisering van de arbeidsmarkt
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genuanceerd, ook bekritiseerd en alleen aangetroffen wanneer de Randstad als geheel
bekeken werd en niet voor de relatief kleine grote steden apart (Kloosterman, 1996). De
economische kansenstructuren van steden als Amsterdam en Rotterdam verschillen
bovendien onderling sterk. Rotterdam is een stad gericht op logistiek en de haven.
Amsterdam is meer gericht op financiële diensten (Kloosterman 1996).
Sassen voorspelde dat aan de onderkant van de stedelijke diensteneconomie kansen
op werk liggen voor migranten, zowel voor degenen die werkzaam waren in de
weggetrokken industrie als voor nieuwkomers. Nieuwe migratiestromen die door de
stedelijke aantrekkingskracht op gang komen, vinden volgens Sassen plaats via reeds
bestaande politieke of economische verbindingslijnen. Ook deze mening van Sassen
nuanceren Burgers (1996) en Kloosterman (1996) voor Nederland. Zij constateren dat er
naast migratie volgens concrete verbindingslijnen zoals Sassen die beschrijft ook mensen via
zwerfmigratie per toeval in de dienstensector in Nederlandse steden terecht komen. Ondanks
de genoemde kanttekingen is het perspectief van Sassen van toegevoegde waarde omdat zij
economische kansenstructuren van specifieke steden koppelt aan migratieprocessen. Zij kijkt
niet alleen naar traditionele pushfactoren van migratie: armoede of politieke instabiliteit in
het land van herkomst, maar ook naar pullfactoren: wat trekt migranten naar grote steden?
Dit laatste perspectief is ook te vinden in het werk over migrantenondernemerschap
van Rath en Kloosterman (2003). In bijvoorbeeld Immigrant entrepreneurs: venturing
abroad in the age of globalization (2003) pleiten zij voor een breed perspectief op het
zelfstandig ondernemerschap van migranten, waarbij er aandacht is voor zowel push - als
pullfactoren en voor de lokale gevolgen van mondiale economische ontwikkelingen. Het
brede perspectief op migrantenondernemerschap dat zij voorstaan is ook toepasbaar bij de
bestudering van betaald huishoudelijk werk. De sector van huishoudelijke arbeid heeft
dezelfde kenmerken als sectoren waar migranten zich als zelfstandig ondernemer vestigen.
Het gaat om sectoren met lage toetredingsdrempels en een hoge concurrentie. Deze
concurrentie vindt vooral plaats op prijs en het zijn arbeidsintensieve sectoren. Vanwege
deze concurrentie en arbeidsintensiviteit zijn het ook vaak sectoren die zich (deels) in de
informele economie bevinden. Huishoudelijk werkers in Amsterdam zijn naast slachtoffers
van mondiale economische ongelijkheid ook te beschouwen als entrepreneurs, zo zal ik
beschrijven in dit boek.
De kritiek die Rath en Kloosterman (2003) hebben op onderzoek naar
migrantenondernemerschap is dat dit zich te vaak richt op het specifieke etnische karakter en
er te weinig oog is voor de economische aspecten van het ondernemerschap. Zij pleiten voor
een emancipatie van de ‘etnisch ondernemer’: deze is niet alleen etnisch maar ook
ondernemer. Hoewel huishoudelijk werkers juridisch geen zelfstandig ondernemers zijn en
het in de praktijk onduidelijk is of er sprake is van werknemerschap dan wel
ondernemerschap, pleit ik voor een soortgelijke emancipatie van huishoudelijk werkers in
onderzoek naar het fenomeen. Huishoudelijk werkers zijn niet alleen migranten opererend
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aan de onderkant van de arbeidsmarkt, het zijn ook individuen die hun persoonlijke situatie
proberen te verbeteren.
Een aantal aspecten die Rath en Kloosterman (2003, 1998) noemen ter verbetering
van onderzoek naar migrantenondernemerschap heb ik dan ook bij dit onderzoek naar
huishoudelijk werkers ter harte genomen: Het eerste aspect is dat de ondernemer als
individuele actor centraal staat en de mate waarin hij of zij de logica van de marktwerking
van vraag en aanbod weet te omzeilen of juist doet wat in die logica past. Voor deze studie
betekent dit dat ik ook gekeken heb naar bijvoorbeeld individuele startersstrategieën van
huishoudelijk werkers: hoe weten zij de vragers te bereiken? Welke innovatie zijn daarbij
aan te wijzen? Het tweede aspect is de sociale inbedding van individuele ondernemers.
Ondernemers opereren niet in een economisch vacuüm maar gebruiken sociale netwerken bij
hun onderneming. Ook in dit onderzoek naar huishoudelijk werk is het belang van sociale
netwerken groot, aan de kant van de huishoudelijk werkers maar ook aan de kant van degene
die hen inhuren. Het derde aspect dat ik over wil nemen van Rath en Kloosterman is
aandacht voor de relatie tussen economische activiteiten van migranten en algemene
ontwikkelingen in stedelijke economieën, zoals ook Sassen die beschrijft. In welke mate
weten huishoudelijk werkers gebruik te maken van de stedelijke kansenstructuur? Welke
positie nemen zij en hun werkgevers in op de stedelijke arbeidsmarkt? Het laatste aspect dat
Rath en Kloosterman voorstellen ter verbetering van onderzoek naar
migrantenondernemerschap is aandacht voor het politiek institutionele kader waarbinnen de
economische activiteiten plaatsvinden. Ook dit is voor de markt van huishoudelijke diensten
van belang: hoe beïnvloeden regels en wetten de organisatie van dit werk en de kansen voor
huishoudelijk werkers?
Een groot deel van de persoonlijke dienstverlening vindt plaats in de informele
economie zo blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek (SEOR 2004, Anderson 2003,
Lutz 2002). Het gaat hier om economische transacties waarbij de toepasselijke wet - en
regelgeving niet wordt nageleefd, ook wel zwart werk genoemd. Vaak wordt de term
informaliteit ook gebruikt om de ongeregelde organisatie van het werk in praktijk aan te
duiden: het gaat om transacties tussen individuen zonder tussenkomst van een bedrijf of
instelling. In sommige studies duidt de term informele hulp of zorg op onbetaalde diensten
zoals grootouders die oppassen op hun kleinkinderen (Nievers 2003, SEOR 2004).
Onbetaalde hulp in de huishouding is in dit onderzoek niet opgenomen en wordt ook niet
bedoeld wanneer het over informaliteit gaat. Informaliteit heeft in dit onderzoek betrekking
op activiteiten gericht op een positief effect op het inkomen. Wel heeft informaliteit in dit
onderzoek een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het om het juridische en organisatorische
karakter van de markt, om economische activiteiten waarbij de relevante wet - en
regelgeving niet wordt nageleefd. De andere betekenis van informalisering besprak ik
hierboven en betreft de omgangsvormen in de ruilrelatie die meer of minder informeel
kunnen zijn in de zin van los en kameraadschappelijk. Wat betreft de eerste betekenis van
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informaliteit, de zwarte economie waarbij bijvoorbeeld geen belastingen worden afgedragen,
onderneemt de overheid wel pogingen om de markt van huishoudelijke diensten te witten
maar dit lukt nagenoeg niet. Ingegeven door de grote vraag en het blijvende informele
karakter van de huishoudelijk schoonmaak voerde minister Melkert bijvoorbeeld in 1998 de
Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren (RSP) die langdurig werklozen gesubsidieerd
aan het werk moest zetten in de schoonmaak. Deze regeling faalde vanwege hoge kosten en
te weinig aanbod, en werd onlangs afgeschaft. De regeling mislukte wellicht ook omdat deze
niet het juiste probleem aanpakte. Zo helpt subsidiëren niet zonder meer wanneer vragers en
aanbieders andere belangen dan economisch voordeel hebben bij het informele organisatie
van de markt.
1.1.4 Arbeidsrelaties
Benaderingen van grootstedelijke economieën en migratie vormen de context waarbinnen ik
de markt van huishoudelijke diensten heb bestudeerd. Voor het interpreteren van de
werkvloer, van datgene wat er gebeurt wanneer u in uw kamerjas aan de koffie zit als
plotsklaps de werkster in uw huis staat, zijn benaderingen van kleiner analyseniveau nodig.
Inzichten uit de arbeidssociologie op microniveau bieden hier soelaas. Relevant in dit
onderzoek is vooral de vorm en betekenis die beide partijen zelf geven aan de arbeidsrelatie.
Eerst is het van belang te kijken hoe vraag en aanbod de ruilrelatie tot stand
brengen. Is er wel sprake van een arbeidsrelatie? Zoals gezegd zijn degenen die
huishoudelijk werk uitbesteden te bezien als werkgever èn opdrachtgever, degenen die het
werk doen zodoende als werknemer èn opdrachtnemer. Arbeidssociologen maken een
onderscheid tussen een dienstbetrekking (tussen werknemer en werkgever) en een
taakcontract (tussen opdrachtaannemer en opdrachtgever). In het eerste geval gaat het om
herhaalde transacties en in het laatste om losse, enkelvoudige transacties (Huiskamp 2003,
Streeck 2005). In hoofdstuk 5 zal ik beschrijven hoe de ruilrelaties op de markt van
huishoudelijk werk kenmerken van beide hebben.
Een andere manier om de onduidelijkheid van de relatie tussen huishoudelijk werker
en werkgever te kunnen duiden is te kijken naar de verschillende type bindingen die
arbeidsrelaties in het algemeen omvatten. Ten eerste is er sprake van een economische
binding: het ruilen van geld, goederen en diensten. Ten tweede is een arbeidsrelatie ook een
juridische binding: een formele, vastgelegde relatie tussen werkgever en werknemer. Een
arbeidsrelatie impliceert ook een sociaal-psychologische binding waarbinnen zoiets als
sociale ruil plaatsvindt: het uitwisselen van tijd en aandacht voor elkaar (Visser & Van der
Meer 2007). In hoofdstuk zes beschrijf ik of er in juridische zin sprake is van een
arbeidsrelatie. In economisch en sociaal-pyschologisch opzicht is er in ieder geval sprake
van een arbeidsrelatie, waarin een ruil van arbeid voor geld plaatsvindt.
Nievers (2003) hanteert ook een onderscheid naar economische ruil en sociale ruil
om de relatie tussen oppas en ouders te analyseren. Als de relatie meer gericht is op de
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economische ruil spreekt zij van een zakelijke relatie tussen oppas en ouders en wanneer
deze meer gericht is op sociale ruil heeft deze eerder kenmerken van een persoonlijke relatie.
Nievers’ (2003) onderwerp van studie was specifiek de aard van de relatie tussen oppas en
ouder en ze onderzocht hen in koppels. In dit onderzoek staat eerder de organisatie van het
werk centraal en het tot stand komen en vorm geven van arbeidsrelaties. Onderwerp van
studie is niet zozeer de relatie maar hoe aanbod en vraag zich als afzonderlijke partijen
gedragen en verhouden tot de werknemersrol of de werkgeversrol. Aan de analyse van
Nievers voeg ik daarom inzichten uit de arbeidssociologie toe over de verschillende
dimensies van arbeidsrelaties, zoals die van Streeck (2005) en Crouch (1994). Zodoende
beschrijf en interpreteer ik de organisatie van het werk, het vorm geven van arbeidsrelaties
en de houding van beide partijen ten opzichte van het werk naar mate van zakelijkheid. Deze
mate van zakelijkheid beschrijf ik aan de hand van een continuüm tussen het zakelijk en
persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie. Door dit te doen kunnen de verschillende
werknemers - en werkgeversstijlen op de markt van huishoudelijk werk met elkaar
vergeleken worden en besproken worden in hoeverre deze op elkaar aansluiten.
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1.2. Onderzoeksvragen
Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in een alledaags, doch complex en moeilijk
meetbaar verschijnsel en te beschrijven in welke mate bestaande oordelen over uitbuiting en
ongelijkheid op de huidige markt van betaald huishoudelijk werk in Amsterdam van
toepassing zijn. Bij mijn analyse maak ik gebruik van bovenstaande concepten, theorieën en
benaderingen. Welke onderzoeksvragen zijn daarbij relevant? De centrale onderzoeksvraag
naar de organisatie van de markt verwijst naar de verschillende onderdelen van betaald
huishoudelijk werk: de politiekinstitutionele context waarbinnen het fenomeen plaatsvindt,
de aanbieders op de markt, de vragers, de matching tussen deze beide partijen en het
vormgeven van de arbeidsrelaties. Deze vijf onderdelen van de organisatie van betaald
huishoudelijk werk zijn te vertalen naar vijf deelvragen.
Om de thema’s van afstand en nabijheid, ongelijkheid en uitbuiting en stedelijke economieën
te verdiepen is een eerste deelvraag:
Wat is de historische en politiek-institutionele context waarbinnen de markt van
huishoudelijke betaalde diensten in Nederland zich heeft ontwikkeld?
Het antwoord op deze deelvraag demonstreert overeenkomsten en verschillen tussen heden
en verleden. Er zijn lessen uit het verleden te trekken over de organisatie van betaald
huishoudelijk werk en de mate van uitbuiting en autonomie van huishoudelijk werkers. Door
een historische vergelijking kan bepaald worden wat er nieuw is aan de huidige persoonlijke
dienstverlening en hoe collectieve herinneringen die het heden beïnvloeden eruit zien.
Herinneringen aan de tijd van ondergeschiktheid maar ook de tijd waarin de huisvrouw
eigenwaarde ontleende aan het huishouden.
De tweede deelvraag gaat over het aanbod: de huishoudelijk werkers. De thema’s
van ongelijkheid en uitbuiting alsook van stedelijke kansenstructuren komen aan bod in de
beantwoording van de vraag:
Wie zijn de huishoudelijk werkers, waarom doen zij dit werk en welke mate van
autonomie hebben zij?
Deze vraag zal uitgewerkt worden door een omschrijving van de groep huishoudelijk
werkers in dit onderzoek te geven, hun motieven voor het werk te beschrijven en de mate
van afhankelijkheid dan wel autonomie in de arbeidsrelatie uiteen te zetten.
De derde deelvraag volgt direct uit de polariseringsthese van Sassen. Deze gaat
immers niet alleen over degenen aan de onderkant van arbeidsmarkt, werkzaam in de
consumptieve diensten maar ook over degenen aan de bovenkant van de zandloper die daar
gebruik van maken. Het opnemen van de vraagkant in dit onderzoek is alleen daarom al van
belang. Ook het thema van afstand en nabijheid in de arbeidsrelaties laat zich het beste
onderzoeken als ook vraagkant betrokken wordt. Zodoende luidt de derde deelvraag:
Wie zijn degenen die huishoudelijk werk uitbesteden, waarom doen zij dat en hoe
gaan zij om met de ongelijkheid die het uitbesteden impliceert?
14
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Een antwoord op deze vraag geeft inzicht in stedelijke economieën aan de bovenkant en de
mate van ongelijkheid in de arbeidsverhoudingen volgens het perspectief van betrokkenen.
De vierde en vijfde deelvraag betreffen de arbeidsverhouding tussen werkster en
werkgever, de organisatie van de markt. De vierde deelvraag luidt:
Hoe worden beide partijen werkgever en werknemer van elkaar?
Hier gaat het over stedelijke kansenstructuren, vertrouwen, sociale netwerken en het
vormgeven van de arbeidsrelatie. Het thema ‘Afstand en nabijheid’ speelt hier op de
achtergrond ook een rol, vooral wat betreft het vertrouwen van elkaar.
De vijfde deelvraag luidt tot slot:
Wat gebeurt er op de werkvloer en hoe verhouden beide partijen zich daar tot elkaar?
In de beantwoording van deze laatste vraag komt het thema van ‘afstand en
nabijheid’ opnieuw aan de orde. Ook ongelijkheid en uitbuiting worden beschreven aan de
hand van de arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden. Het onderscheid tussen het zakelijk
en persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie is vooral bij de beantwoording van deze
vraag relevant.
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1.3. Methodologie
In dit onderzoek staan zowel vragers als aanbieders op de markt van huishoudelijke diensten
in moderne grootstedelijke economieën centraal. Voor Amsterdam is gekozen omdat de
typische kenmerken van stedelijke arbeidsmarkten daar te vinden zijn en er weinig over
huishoudelijk werkers in Nederlandse steden bekend is. Amsterdam dient hier als casus voor
de Nederlandse grote stad. In dit onderzoek gaat het om de typische grootstedelijke
organisatie van de markt. Het gaat in dit onderzoek dan ook niet om betaald huishoudelijk
werk in kleinere steden of dorpen waar de markt anders is georganiseerd.
Aan de kant van degenen die het werk uitbesteden bestaat de onderzoeksgroep uit
high professionals werkzaam in het hoge segment van de stedelijke diensteneconomie en
woonachtig in Amsterdam, die huishoudelijk werk uitbesteden aan een particulier die zij
daarvoor betalen. Dit is een specifiek deel van de vraagkant, ouderen die ook potentiële
vragers van betaald huishoudelijk werk zijn komen in dit onderzoek bijvoorbeeld nauwelijks
aan bod. Het ging mij juist om een specifieke stedelijke verschijningsvorm van de markt en
dito werkgevers.
Het andere deel van de onderzoeksgroep bestaat uit mensen die betaald
huishoudelijk werk bij particulieren verrichten. Migrant of inboorling, ongedocumenteerd of
legaal, fulltime of parttime werkend, op dergelijke kenmerken heb ik niet van te voren
geselecteerd. Het ging mij in eerste instantie om een beschrijving van het fenomeen in alle
mogelijke verschijningsvormen. Huishoudelijk werkers voeren soms een combinatie van
zorg - en schoonmaaktaken uit, ook die behoren tot de onderzoeksgroep. De afbakening van
dit deel van de onderzoeksgroep was dat het moest gaan om individuen die zonder
tussenkomst van een bedrijf of instelling betaald huishoudelijke werk bij particulieren thuis
verrichten. Om de werknemers en werkgevers, hun beider beleving van betaald
huishoudelijk werk en de manier waarop zij met elkaar omgaan te kunnen bestuderen was
een intensieve kwalitatieve onderzoeksmethodiek noodzakelijk.

1.3.1.Kwalitatief en explorerend onderzoek
Het is mogelijk om de persoonlijke dienstverlening te onderzoeken door middel van een
grootschalige enquête onder de vraagkant. Dit levert informatie op over bijvoorbeeld de
omvang van het fenomeen en karakteristieken van de vragers (SEOR 2004, De Ruijter
2005). Kanttekening bij deze wijze van onderzoek naar persoonlijke dienstverlening is wel
dat het informele deel, of het deel waarvan de ondervraagden denken dat het informeel is,
onderbelicht blijft of vertekend weergegeven.
Voor onderzoek naar de aanbodkant, de huishoudelijk werkers in een grootstedelijke
economie, is een schriftelijke enquête in iedere geval problematisch omdat een deel van het
aanbod ofwel ongedocumenteerd in Nederland verblijft ofwel zwart werk verricht. Zij
16

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 17

komen niet of nauwelijks voor in statistische tellingen. Vanwege de onzichtbaarheid van de
groep werksters en de gevoelige thema’s die ten grondslag liggen aan de centrale
onderzoeksvraag zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden de meest geschikte. Thema’s als
afstand en nabijheid in het persoonlijk dienstverband, ongelijkheid, informele economische
activiteiten, werknemerschap en werkgeverschap laten zich het beste bestuderen door
dichtbij betrokkenen te komen en in een of meerdere interviews hun vertrouwen te winnen.
Dit onderzoek is geïnspireerd door ‘de antropologie van de westerse samenleving’
en studies naar het eerder genoemde migrantenondernemerschap die binnen deze stijl van
onderzoek werden verricht (Bovenkerk & Brunt 1976). Een mooi voorbeeld van een
dergelijke studie is die van Bovenkerk e.a. (1983) naar Italiaanse ijsbereiders in Nederland,
waarin door bestudering van familiegeschiedenissen factoren voor het slagen van
migrantenondernemerschap gedemonstreerd worden. Een belangrijk kenmerk van dit type
onderzoek is dat de theorie zich in de loop van het onderzoek ontwikkelt. Doel van mijn
onderzoek is tevens niet het toetsen van vooraf opgestelde hypothesen maar het beschrijven,
analyseren en interpreteren van het fenomeen. Deze inductieve manier van onderzoek doen
is theorievormend in plaats van theorietoetsend. Het grote voordeel van deze stijl van
onderzoek is dat het de mogelijkheid geeft om ‘de rafelrand en de elite’ , en allerhande
sociale groepen daartussen, vanuit het gezichtspunt van betrokkenen te bestuderen en deze te
plaatsen binnen een maatschappelijke context (Bovenkerk & Brunt 1976). Het nadeel van
dergelijke kwalitatieve onderzoeksmethoden is dat de resultaten moeilijk gegeneraliseerd
kunnen worden en moeizaam representatief kunnen zijn, in dit geval voor de hele populatie
werksters en werkgevers. Dat pretendeert dit onderzoek ook niet. Mijn onderzoeksmateriaal
leent zich juist voor de beschrijving en interpretatie van de arbeidsverhoudingen rondom
betaald huishoudelijk werk.
De kwalitatieve en explorerende onderzoeksmethodiek die door antropologen wordt
gebruikt voor de bestudering van vreemde volken in verre landen en de vorm van
participerende observatie, interviewen en levendige beschrijvingen, wordt ook al ruim een
eeuw beoefend door sociologen. Stadssociologen die gerekend worden tot de Chicago school
als Blumer, Goffman en Strauss hadden eenzelfde nauwe betrokkenheid met de empirie. In
de traditie van etnografisch onderzoek ontwikkelden Glaser en Strauss (1967) de
‘gefundeerde theorie benadering’ waarbij een voortdurende confrontatie tussen empirische
data en te vormen theorie centraal staat. Voor een onderwerp als dat van huishoudelijk werk
waar enerzijds veel beelden en (voor)oordelen over bestaan en anderzijds feitelijke kennis
over wat er nou gebeurt achter de voordeur ontbreekt, is dezelfde nauwe betrokkenheid met
de empirie noodzakelijk.
Geïnspireerd door bovengenoemde stijlen van onderzoek heb ik allereerst sociaal
wetenschappelijk onderzoek over de vroegere dienstboden en de hedendaagse huishoudelijk
werkers bestudeerd en enkele relevante thema’s aangewezen. Op basis van deze vermoedens
is een uitgebreide doch open vragenlijst opgesteld, zowel voor de werkgevers als de
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huishoudelijk werkers. Deze vragenlijst is tussentijds aangepast op basis van nieuwe
vermoedens die ontstonden in het veld. Met deze vragenlijst heb ik in de periode mei 2003
tot en met juni 2006 sleutelinformanten van belangenorganisaties, huishoudelijk werkers en
werkgevers een of meerdere malen geïnterviewd. Deze interviews staan centraal in dit
proefschrift. Naast deze formele interviews heb ik ook informele interviews en observaties
gedaan op feestjes en bijeenkomsten van huishoudelijk werkers. Dit diende een tweeledig
doel: ten eerste een vertrouwensband opbouwen met een deel van de huishoudelijk werkers
om hen langdurig te kunnen volgen en ten tweede het aanvullen van de interviews met
observaties. De interviews en observaties zijn tot slot in de stijl van de gefundeerde
theoriebenadering gecodeerd, geanalyseerd en opnieuw gecodeerd. Hieruit is een ordening
en interpretatie van het onderzoeksmateriaal ontstaan naar bijvoorbeeld de mate van
zakelijkheid en autonomie in de arbeidsrelatie. In wat volgt leg ik de afzonderlijke delen van
de methodologie uit.

1.3.2. Werven van respondenten
Het vinden van respondenten was een van de grote uitdagingen van dit onderzoek. Immers,
het ging mij om kenmerkende cases van dit grootstedelijke verschijnsel die tevens voldoende
variëteit moesten hebben voor een breed perspectief op het fenomeen. Om die brede variatie
in de onderzoeksgroep aan te brengen waren er verschillende manieren nodig om
respondenten te werven. De variatie die ik daarbij zocht betrof aan de kant van de
huishoudelijk werkers variatie naar leeftijd, gezinssamenstelling, land van herkomst,
verblijfsduur in Nederland en motieven voor het werk. De groep werkgevers moest eveneens
variatie hebben naar bijvoorbeeld arbeidsmarktpositie, gezinssamenstelling en naar soort
huishoudelijk werker: zij moesten niet allemaal dezelfde werkster hebben. Hoe heb ik de
huishoudelijk werkers en degenen die hen inhuren gevonden?
Om een zo breed mogelijke groep huishoudelijk werkers te bereiken heb ik
verschillende ‘ingangen’ tot het veld gebruikt. De eerste bestond uit het bezoeken van
informele en formele bijeenkomst van belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld de
Commission for Fillipino migrant workers (CFMW), de abvakaboFNV en het Platform for
International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) en het interviewen van
enkele representanten van deze organisaties. Dit leverde ten eerste meer kennis over het
onderwerp op, en ten tweede kwam ik erdoor in contact met huishoudelijk werkers. De eerste
huishoudelijk werkers die ik interviewde waren degenen die ik via de CFMW leerde kennen,
Zij behoren tot een specifieke groep, namelijk migranten die in enige mate georganiseerd
zijn en meestal van Filippijnse komaf. Migranten die zich reeds hebben weten te organiseren
in een belangenvereniging zijn over het algemeen ook al langer in Nederland en hebben
vanuit de belangenorganisatie ook een ‘politieke agenda’ die zij in de interviews naar voren
proberen te brengen. Niet alle huishoudelijk werkers zijn georganiseerd vermoedde ik en
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daarom waren er ook andere ingangen noodzakelijk.
Een tweede manier om aan respondenten te komen was via advertenties in
supermarkten en op Markplaats.nl. Deze manier van respondenten werven is de meest
autonome en anoniem. Nadeel van deze wijze van werven was de lage respons; het
merendeel van de werksters die ik zo benaderde kwam niet - of pas na herhaalde
telefoontjes - opdagen. Deze manier van werven leverde vooral starters op de markt van
huishoudelijk werk op die nog niet zo lang in Nederland verbleven.
Een derde manier van werven verliep via een contact uit mijn eigen netwerk die
Nederlandse taalles gaf aan ongedocumenteerde migranten. Deze ingang leverde een aantal
belangrijke contacten op die ik vanwege de vertrouwensband die zij al hadden met de
tussenpersoon langere tijd heb kunnen volgen en interviewen. Wel dient opgemerkt te
worden dat het hier opnieuw om een specifieke groep huishoudelijk werkers gaat: zij die
ongedocumenteerd in Nederland verblijven, de taal niet machtig zijn en deze wel eigen
willen maken. Dat laatste betekent dat zij bijvoorbeeld geen Engels spraken zoals Filippijnse
huishoudelijk werkers dat wel doen.
Bij de vierde manier van het werven gebruikte ik ook mijn eigen netwerk. Hoewel
ik ooit zelf schoonmaakster bij particulieren ben geweest behoor ik nu eerder tot de sociale
klasse van werkgevers dan van huishoudelijk werkers (al zijn er geen garanties voor de
toekomst). Oud-collega’s en collega’s van vrienden vroeg ik of ik hun schoonmaakster kon
interviewen. Ik had hen ook kunnen interviewen in hun hoedanigheid van werkgever maar
heb dat in eerste instantie niet gedaan. Het werven en interviewen van huishoudelijke
werkers had prioriteit en ik gebruikte mijn eigen netwerk liever als toegang tot hun
schoonmaaksters. Hoewel het in sommige studies naar betaald huishoudelijk werk voorkomt,
heb ik er voor gekozen geen koppels van werkster en werkgever te interviewen. Beide
partijen zullen niet het achterste van hun tong laten zien wanneer de onderzoekster ook de
andere partij hoort. Vanwege vertrouwensproblemen rondom gevoelige onderwerpen als de
arbeidsrelatie en informaliteit zijn daarom de huishoudelijk werkers en werkgevers als aparte
groepen onderzocht. Deze laatste manier van werven had als belangrijk voordeel dat er
variëteit in de onderzoeksgroep ontstond omdat het mensen werkzaam in verschillende
bedrijven/instellingen betrof, die op verschillende plaatsen in de stad woonden. Voorwaarde
voor deze manier van werven was wel dat er enige afstand tussen mij de tussenpersoon
moest zijn, de werkster is immers op de hoogte van veel intieme details over de
tussenpersoon waar zij schoonmaakt. Ik heb dus niet de werkster van mijn promotoren
geïnterviewd maar die van oud-collega’s, niet die van mijn vrienden maar van collega’s van
vrienden. Aan alle respondenten is anonimiteit toegezegd en vooral dat geen van hun
werkgevers - vooral niet de tussenpersoon - weet kreeg van wat er in de interviews gezegd werd.
Door de combinatie van deze vier manieren om huishoudelijk werkers te bereiken is
een ruime variëteit in de onderzoeksgroep ontstaan naar bijvoorbeeld het land van herkomst,
verblijfsduur in Nederland en levensfase, karakteristieken die belangrijk blijken te zijn.
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Hierop geldt één uitzondering. Het is mij niet gelukt om een Nederlandse werkster te
interviewen. Halverwege mijn veldwerk had ik huishoudelijk werkers uit een groot aantal
verschillende landen geïnterviewd maar nog geen Nederlandse werkster. Ik bestudeerde de
internetsite marktplaats.nl, waar vragers en aanbieders van huishoudelijke arbeid elkaar
kunnen vinden. Daar trof ik weinig Nederlandse werksters, althans in Amsterdam. De
weinigen die ik vond en benaderde reageerden afwijzend. Ik zie twee verklaringen voor het
niet voorkomen van Nederlandse werksters in mijn onderzoeksgroep van aanbieders. Ten
eerste een methodologische kwestie van toegankelijkheid: er waren enkele Nederlandse
schoonmaaksters, die niet mee wilden werken omdat ze bang waren dat ik van een
uitkeringsinstantie was, dan wel informatie zou lekken. Deze vrouwen van Nederlandse
nationaliteit waren hier legaal, hadden een uitkering en werkten daarnaast in de huishouding.
Het institutionele kader waarbinnen zij ‘frauderen’ maakt hen terughoudend. De tweede
reden voor het ontbreken van Nederlandse werksters in mijn onderzoeksgroep is dat het
aanbod in Amsterdam meer uit migranten dan uit Nederlandse werksters bestaat. In mijn
eigen netwerk alsook onder de uiteindelijk geïnterviewde werkgevers had maar een enkeling
een Nederlandse werkster.
Hoe heb ik de werkgevers in dit onderzoek gevonden? Zoals gezegd behoor ik zelf
eerder tot de kring van werkgevers. Vanwege de gevoelige en intieme thema’s was het
interviewen van werkgevers uit de directe eigen omgeving onwenselijk. Ik heb daarom voor
respondenten uit de tweede hand gekozen: vrienden en collega’s van vrienden en collega’s.
Vrienden werkzaam in verschillende bedrijven hebben mij in contact gebracht met mensen
die in Amsterdam woonden en een schoonmaakster (of schoonmaker) in dienst hadden. Ook
zorgde ik ervoor dat ik aanwezig kon zijn op borrels van dergelijke bedrijven alwaar ik
mensen aansprak met het verzoek om een interview. Er is in de groep werkgevers voldoende
variatie ontstaan naar relevante kenmerken als gezinssamenstelling, het soort werkster die zij
in dienst hebben en hun motieven om huishoudelijk werk uit te besteden. Hierna kon ik met
behulp van de sneeuwbalmethode meer werkgevers interviewen. In bijlage 3 en 4 is een
overzicht van de respondenten opgenomen. De kenmerken van beide groepen worden in
latere hoofdstukken nauwkeurig uiteengezet.

1.3.3. Het interviewen en overig veldwerk
De empirische dataverzameling in dit kwalitatief beschrijvende onderzoek bestond
hoofdzakelijk uit face-to-face interviews. Naast deze formele interviews zijn ook enkele
informele ontmoetingen, gesprekjes en observaties gedaan. In totaal zijn er 47 formele
interviews gehouden onder 21 huishoudelijk werkers en 19 werkgevers. Zeven huishoudelijk
werkers interviewde ik één keer, de overigen interviewde ik twee of meer keer. Een kleine
groep Braziliaanse huishoudelijk werkers, twee stellen en een alleenstaande vrouw, volgde ik
over een periode van ruim een jaar. Zij waren nog niet zo lang in Nederland, stonden zeer
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open voor mijn onderzoek en waren bereid mij toe te laten in hun leven. Dit leverde
belangrijke informatie op over het toegang vinden tot de markt, het bereiken van
persoonlijke doelen zoals een grote bruiloft in Brazilië, de netwerkinbedding van hun
economische activiteiten en het toekomstperspectief van deze huishoudelijk werkers. Zij
maakten deel uit van een grote kerkelijke gemeenschap waarvan de meesten werkzaam zijn
als huishoudelijk werker. Op feestjes waar de Braziliaanse huishoudelijk werkers mij voor
uitnodigden, maakte ik kennis met leden van deze kerkelijke gemeenschap en hield ik
informele interviews in deze groep.
De interviews met huishoudelijk werkers duurden twee tot vier uur, vaak was dan
nog niet alles besproken en sprak ik een tweede keer af. De werkgevers interviewde ik allen
één keer, deze interviews duurden 1,5 tot drie uur. De reden dat de interviews met
huishoudelijk werkers beduidend langer duurden is ten eerste een kwestie van taal. De
interviews met huishoudelijk werkers vonden niet plaats in hun moedertaal maar in het
Engels of in het gebrekkig Nederlands. Dat vereist geduld en creativiteit van respondent en
onderzoeker. De interviews met werkgevers waren in het Nederlands. Een tweede reden voor
de langere duur van de interviews met de huishoudelijk werkers is inhoudelijk: van hen
wilde ik meer weten over het werk. Ook hierdoor was meestal een tweede interview nodig:
huishoudelijk werkers hebben een groot aantal werkgevers en van elk van hun werkgevers
wilde ik informatie over de arbeidsrelatie. In de loop van het onderzoek ontwikkelde ik
daarvoor een weekschema met per dag de werkadressen, hoeveel uur zij daar werkten, wat
zij daar betaald kregen, enkele demografische kenmerken van de werkgever, waar het
werkadres was en hoe ze eraan kwamen, of ze de sleutels van het huis hadden, wat voor
soort huis het was, hoe zwaar het werk was, of ze pauze namen en hoe ze de relatie zouden
omschrijven. Het invullen van zo’n schema vonden de meeste huishoudelijk werkers
plezierig om te doen - mensen praten graag over hun werk - maar het nam veel tijd in
beslag. In een tweede interview kon ik met dit gedetailleerde overzicht van de werkweek van
de respondent de onderzoeksthema’s verder uitdiepen over de vele arbeidsrelaties die zij
hebben. Door het maken van een werkweekschema met de huishoudelijk werkers kreeg ik
ook informatie over zeer veel werkgevers. De werkgevers die ik interviewde hebben op hun
beurt maar één werkster en één arbeidsrelatie met hem of haar. Deze interviews waren ook
daarom korter.
De interviews vonden zoveel mogelijk bij de respondenten thuis plaats. Aan de kant
van de huishoudelijk werkers gaf mij dat de mogelijkheid hun woon - en leefomstandigheden
te observeren. Aan de kant van de werkgevers idem en dan vooral in relatie tot de
hoeveelheid huishoudelijk werk van het betreffende huis. De interviews vonden veelal ‘s
avonds plaats: beide partijen zijn overdag immers aan het werk. Bij de helft van de
huishoudelijk werkers at ik eerst mee en begonnen we daarna met het interview. De andere
helft van de huishoudelijk werkers interviewde ik in een café of restaurant, ik trakteerde ze
dan eerst op wat te eten en te drinken alvorens met het interview te beginnen. Deze
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tijdsinvesteringen leveren gedetailleerde informatie over de arbeidsverhoudingen op zoals in
de latere hoofdstukken zal blijken omdat het vertrouwen groter is wanneer men ook
informeel interesse in elkaar krijgt.
Het aantal aanwezigen bij de interviews bij de respondenten thuis verschilde. Acht
huishoudelijk werkers interviewde ik als stel met zijn tweeën tegelijk, waarbij ik wel zoveel
mogelijk informatie over ieder individu probeerde te verzamelen. Deze stellen werken ook
gezamenlijk en de interactie tussen beiden leverde rijk materiaal over wat er bijvoorbeeld op
de werkvloer gebeurt. Bij de werkgevers was in drie gevallen ook de partner bij het
interview aanwezig. Ook deze interviews geven inzicht in de dynamiek tussen man en vrouw
rondom het huishouden. Onder de overige werkgevers is of de man van het huishouden
geïnterviewd (n=5) of de vrouw (n=8). Zodoende is er niet alleen een vrouwelijk perspectief
op huishoudelijk werk maar ook een mannelijk perspectief. Een en ander is uiteengezet in
tabel 1.1. waarbij ‘man alleen’ en ‘vrouw alleen’ verwijst naar de interviewsituatie en niet
naar de gezinssamenstelling van betreffende respondenten
Tabel 1.1. Overzicht van de interviews naar interviewsituatie en onderzoeksgroep

Man alleen Vrouw alleen Stel (man+vrouw)
werkgevers
Aantal interviews
werknemers
Aantal interviews
Totaal interviews

Totaal

5

8

3 (=6)

19

5

8

3

16

1

12

4 (=8)

21

2

19

10

31

7

27

13

47

In de interviews stond de eigen denktrant over de aard en organisatie van betaald
huishoudelijk werk van betrokkenen centraal. Ik wilde van beide partijen ook wat meer
feitelijke informatie zoals hun arbeidsverleden, hun eventuele migratiegeschiedenis en de
zoektocht naar werk dan wel een werkster. De interviews hadden daartoe een
semigestructureerd karakter met een open vragenlijst. Mijn taak als onderzoeker was er
enerzijds voor te zorgen dat alle relevante onderwerpen aan bod kwamen en anderzijds
betrokkenen zoveel mogelijk hun eigen verhaal te laten vertellen. Op opvallende nieuwe
thema’s diende doorgevraagd te worden en deze zijn in de interviews die daarop volgden
meegenomen. Aan de kant van de huishoudelijk werkers bleek bijvoorbeeld dat extra taken
hun routine onderbreken. Bij werkgevers bleek de visie op huishoudelijk werk beïnvloed te
worden door hoe dit geregeld was in hun jeugd. ‘Hadden ouders een werkster?’ is
bijvoorbeeld een vraag die werd toegevoegd. De vragenlijst was ingedeeld naar clusters:
Voor de huishoudelijk werkers waren die:
a. migratiegeschiedenis
b. arbeidsgeschiedenis
c. aangaan van het arbeidscontract
d. het werk zelf
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e. de arbeidsrelaties
f. arbeidsvoorwaarden
g. sociale omgeving en vrije tijd
Voor de werkgevers waren de clusters vooral gericht op het huishouden en minder op hun
levensomstandigheden en - geschiedenis:
a. arbeid/inkomen
b. huishoudelijke taakverdeling
c. aangaan van het arbeidscontract
d. de huishoudelijk werker en diens werk
e. de arbeidsrelatie
f. arbeidsvoorwaarden
g. sociale omgeving.
De interviews zijn - op één na - opgenomen op band. Bij één interview moest ik werken met
een tolk en die setting maakte bandopnamen niet mogelijk. Alle opnames zijn letterlijk
uitgewerkt. De interviewfragmenten afkomstig uit Engelstalige interviews die hier gebruikt
worden zijn door mij vertaald naar het Nederlands. Vooraf is anonimiteit beloofd, de namen
in dit boek zijn dan ook gefingeerd.
1.3.4. De analyse
De uitgewerkte interviews zijn met behulp van het programma Atlas-ti gecodeerd. Dit
programma biedt de mogelijkheid om tekstfragmenten van labels te voorzien en per label
uitdraaien te maken. Ook is het mogelijk om codefamilies te maken. Het proces van coderen
en het uitdraaien van het interviewmateriaal per code (familie) vergroot de afstand van de
onderzoeker ten opzichte van het eigen empirische onderzoeksmateriaal. Het gaat niet langer
om vermoedens of indrukken die men na een aantal interviews heeft gekregen, men bekijkt
per code wat het empirische materiaal daarover ‘uitspreekt’. De eigen vermoedens kunnen
zo wel eens tegengesproken worden omdat die vermoedens bijvoorbeeld gebaseerd zijn op
de leukste of de laatste interviews.
Het coderen van grote hoeveelheden teksten zoals in dit onderzoek is een
tijdrovende bezigheid en vereist precisie en reflectie. In de traditie van de ‘gefundeerde
theorie’-benadering is het materiaal eerst in zijn geheel gelezen, waarna een lijst met codes
is opgesteld. Deze codes heb ik toegekend aan tien interviews. Daarna zijn uitdraaien
gemaakt om te kijken of het materiaal achter de betreffende code een geschikte indicator was
van een bepaald begrip of concept. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat het noodzakelijk
is in deze eerste ronde van coderen de kritische blik van collega-onderzoekers op te zoeken.
Op basis van mijn eigen reflectie en die van anderen op de coherentie van verschillende
tekstfragmenten onder één code en van de samenhang, overlap en ordening in alle codes heb
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ik de codelijst aangepast en alle interviews gecodeerd. Hierna heb ik de reflecterende stap
herhaald, de codelijst weer aangepast en alle interviews hercodeerd.
In eerste instantie lagen de codes nog dicht bij de empirie. Corbin en Strauss (2008)
noemen dit ‘naming the category’: codes die direct uit het onderzoeksmateriaal komen,
bijvoorbeeld door codes in bewoordingen van respondenten zelf. De eerste ronde van
coderen leverde 150 codes op. Zo kreeg elk interviewfragment over het geven of hebben van
de sleutels de code ‘sleutels’.
Later specificeerde ik codes in subcategorieën of benoemde ik juist een dimensie
van een aantal codes tezamen. Een voorbeeld van het specificeren van codes is dat ik eerst
een code ‘betaling’ had die duidde op zowel het uurloon, als de manier waarop er uitbetaald
werd. Later kregen deze twee verschillende aspecten ieder een eigen code. Het samenvoegen
van codes tot een grotere dimensie gebeurde bijvoorbeeld door codefamilies als
‘arbeidsvoorwaarden’, ‘arbeidsomstandigheden’, ‘arbeidsinhoud’ en ‘arbeidsrelatie’ te
maken. De code ‘sleutels’ werd bijvoorbeeld ondergebracht bij de codefamilie
‘arbeidsrelatie’ waarin ook codes als ‘kritiek’, ‘taal’ en ‘briefjes’ opgenomen waren. Het
uiteindelijke codeboek bevatte 70 codes. Het coderen maakte het mogelijk om het
emotionele en persoonlijke interviewmateriaal niet alleen als zodanig te beschouwen maar
het ook sociologisch en economisch te duiden. Door het groeperen van codes werd beter
bovendien duidelijk welke codes in dienst stonden van welke onderzoeksvraag en zo
ontstond er ordening in het interviewmateriaal naar relevante thema’s. In de volgende
paragraaf wordt beschreven hoe die thema’s in dit proefschrift geordend zijn.
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1.4. Opbouw van het boek
De opbouw van het boek volgt de structuur van de vijf deelvragen die betrekking hebben op
de verschillende aspecten van de organisatie van de markt van betaald huishoudelijk werk.
In het hierna volgende hoofdstuk 2 wordt de eerste deelvraag beantwoord naar de historische
en politiek-institutionele context waarbinnen de markt van huishoudelijke diensten zich
ontwikkelde tot haar huidige verschijningsvorm. Hier worden de overeenkomsten en
verschillen met het verleden - de tijd van de dienstbodes - uiteengezet om de blik op het
huidige fenomeen te verscherpen. Dat doe ik op basis van bestaande studies naar
dienstbodes, huishoudelijk werk en de emancipatie van de vrouw. Het hoofdstuk begint met
die tijd van de dienstbodes, hun karakteristieken en hun motieven voor het werk. Ook de
gegoede burgerij die dienstbodes had komt aan bod, alsmede de omgang met elkaar. In die
tijd waren klasse - en standsverschillen nadrukkelijk aanwezig in het dienstverband. De
arbeidsverhoudingen waren ook toen al weinig juridisch geregeld en eerder informeel
georganiseerd. Toen het dienstbodeberoep ophield te bestaan - in hoofdstuk 2 worden een
aantal oorzaken beschreven - kwam het huisvrouwenmodel tot bloei. De ideologie van het
huishouden en de ontwikkelingen daarin staan ook centraal in hoofdstuk 2. Daarmee
samenhangend beschrijft dit hoofdstuk de emancipatie van vrouwen en de veranderende
verhoudingen tussen man en vrouw wat betreft betaalde arbeid buitenshuis. Tot slot komt aan
bod wat er reeds bekend is over de huidige markt uit bestaand onderzoek en welk beleid er
tegenwoordig bestaat omtrent betaald huishoudelijk werk. Thema’s als de groei van de
stedelijke diensteneconomie en migratie worden hier verder uitgewerkt. Met de hernieuwde
vraag maar betaald huishoudelijk werk keerde ook de kwestie van afstand en nabijheid in de
privésfeer terug, zij het in een ander gedaante. Door de ontwikkelingen van en rondom
betaald huishoudelijk werk nauwkeurig te beschrijven ontstaat er een beeld van bijvoorbeeld
het onderscheid tussen betaald en onbetaald huishoudelijk werk, van het belang van sociale
afstand en van de ontwikkelingen in de waardering voor huishoudelijk werk.
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 staat mijn eigen empirische materiaal centraal. In
hoofdstuk 3 worden de huishoudelijk werkers in dit onderzoek voorgesteld. Hier wordt de
tweede onderzoeksvraag beantwoord. De groep huishoudelijk werkers die ik interviewde
wordt beschreven aan de hand van een aantal relevante demografische kenmerken als
leeftijd, nationaliteit en opleidingsniveau. Daarna wordt een aantal aspecten van hun leven
beschreven. Migratie speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de levens van veel
huishoudelijk werkers, hoe kwamen zij in Nederland terecht? En in het betaald huishoudelijk
werk? Door hun dagelijkse leven en motieven voor het werk te beschrijven ontstaat er
inzicht in de aard en de mate van afhankelijkheid en uitbuiting. Beschreven wordt ook hoe
zij gebruik weten te maken van de stedelijke kansenstructuur.
Dit hoofdstuk over de huishoudelijk werkers wordt logisch gevolgd door eenzelfde
hoofdstuk over de werkgevers. Ook deze groep wordt eerst beschreven naar een aantal
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kenmerken. Niet alleen demografische kenmerken zijn hier van belang, ook de huishoudelijk
taakverdeling binnen het gezin en houding ten opzichte van huishoudelijke taken zijn
belangrijk om te weten wat en hoe er uitbesteed wordt. Vervolgens worden de verschillende
motieven voor het uitbesteden van huishoudelijk werk uiteengezet. Deze motieven bepalen
namelijk de preferenties van werkgevers ten aanzien van de huishoudelijk werker en ook de
manier waarop werkgevers hun schoonmaakpersoneel werven. In dit hoofdstuk gaat het
opnieuw ook over stedelijke arbeidsmarkten, dit keer de bovenkant van de arbeidsmarkt.
Hoofdstuk 5 geeft antwoord op de deelvraag: hoe worden beide partijen werkgever
en werknemer van elkaar? Ten eerste beschrijft dit hoofdstuk de verschillende manieren
waarop huishoudelijk werkers aan werkadressen komen en hoe werkgevers een werkster
zoeken dan wel vinden. Netwerktheorieën worden hier gebruikt om de verschillende starters
- strategieën en wervingsstrategieën te interpreteren. Vervolgens wordt beschreven of en op
welke manier beide partijen werknemer en werkgever van elkaar worden. Hier gaat het om
het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Arbeidssociologisch onderscheid naar een
taakcontract en een dienstverband wordt hier toegepast op de markt van betaald
huishoudelijk werk. Het thema ‘vertrouwen’ en het informele karakter van de markt worden
in de hoofdstuk nader uitgewerkt.
Hoofdstuk 6 is het laatste empirische hoofdstuk en beantwoordt de deelvraag naar
hetgeen er op de werkvloer gebeurt en hoe werkgever en werknemer de arbeidsrelaties
vormgeven. Gedragen degenen die huishoudelijk werk uitbesteden zich als werkgever of als
opdrachtgever? En de huishoudelijk werkers, stellen zij zich op als werknemer of als
opdrachtnemer? Op verschillende dimensies van de arbeidsrelatie beschrijf ik hoe
huishoudelijk werkers en werkgevers deze zakelijk dan wel persoonlijk vormgeven. De
analyse mondt uit in drie stijlen die huishoudelijk werkers hebben om hun ‘werknemersrol’
in te vullen alsmede drie stijlen van werkgeverschap.
In het concluderende hoofdstuk 7 kom ik terug op de belangrijkste bevindingen van
dit onderzoek. Deze bevindingen worden in een breder sociaal wetenschappelijk kader
geplaatst ter beantwoording van de centrale onderzoeksvraag naar de organisatie van de
markt van huishoudelijke diensten. Ongelijkheid in het persoonlijk dienstverband en
uitbuiting van huishoudelijk werkers zullen geplaatst worden tegenover de kansen die het
werk biedt en de relatieve autonomie die huishoudelijk werkers hebben in Amsterdam. Dit
hoofdstuk gaat ook in op de verschillende oorzaken van de informele organisatie van de
markt. Zo is de kwestie van afstand en nabijheid in de privésfeer een belangrijke oorzaak van
de informele organisatie van het werk. De inzichten uit dit onderzoek tonen aan waarom
bestaand beleid om de markt van de persoonlijke diensten te witten en reguleren zo weinig
succesvol is.
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Hoofdstuk 2. Een onzichtbaar leger verzorgers
Inleiding
Wie langs de Amsterdamse grachten wandelt, en goed kijkt naar de portieken van
monumentale panden, kan het dagelijks leven van vroegere tijden herkennen. De grote
voordeur, die te bereiken is met een statige trap, was voor de welgestelde bewoners van deze
panden. Onder de trap of soms naast de trap is er vaak een kleiner deurtje te vinden. Dit
deurtje leidt naar wat oorspronkelijk het domein was van het huishoudpersoneel. In de 19e en
begin 20e eeuw was het gebruikelijk dat het gegoede burgergezin er een scala aan
huishoudpersoneel op na hield. Dat was niet zonder problemen en de damesbladen van toen
bespraken veelvuldig de dienstbodekwestie.
Er is in de ontwikkeling van huishoudelijk werk een aantal continuïteiten en
discontinuïteiten te ontdekken. Voor de huidige populatie huishoudelijk werkers wordt ook
wel gesproken over moderne dienstmeisjes (Lutz 2001). Kunnen we spreken van een
terugkeer? Of zijn dienstbodes nooit weggeweest? Wat is er anders en wat is er gelijk? Welke
lessen zijn er te leren uit het verleden? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen
toen en nu? En hoe heeft dat geleid tot de huidige verschijningsvormen van betaald
huishoudelijk werk?
Bij de bestudering van de huidige markt van betaald huishoudelijk werk zijn er een
aantal lessen uit het verleden te trekken. In de nauwkeurige beschrijving van Poelstra (1996)
van het dienstbodeberoep in de periode 1850-1950 komt, ten aanzien van de omgang met de
werkgevers, het thema sociale afstand herhaaldelijk naar voren. Sociale afstand en
achterdocht spelen ook dikwijls een rol in beschrijvingen van recente verschijningsvormen
van de markt van huishoudelijke diensten4. Terecht vraagt Poelstra (1996) zich af: wat is er
aan de hand in een sector wanneer sociale afstand en achterdocht gedurende zo’n lange
periode kenmerkend zijn voor de arbeidsverhoudingen? Een vraag als deze - en meer
algemeen de historische context van betaald huishoudelijk werk - vormt de achtergrond
waartegen dit onderzoek is opgezet.
Menig auteur5 verklaart de huidige vraag naar werksters vanuit de toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen en de mislukte herverdeling van huishoudelijke taken tussen
man en vrouw. Echter, deze emancipatorische fenomenen verklaren onvoldoende de aard en
invulling van de huidige dienstverbanden in de huishouding.
Dit hoofdstuk gaat over de markt van betaald huishoudelijk werk in het verleden,
over hoe deze zich tot haar huidige verschijningsvorm ontwikkelde tegen de achtergrond van
maatschappelijke processen als industrialisering, emancipatie en verstedelijking. Een
beschrijving van het verleden verschaft inzicht in het soort thema’s dat relevant is in
onderzoek naar de huidige organisatie van de markt. De historie van betaald huishoudelijk
werk demonstreert ook welke erfenis de huidige markt heeft overgehouden uit het verleden.
De ongelijkheid in de arbeidsverhoudingen en de dikwijls informele organisatie van de
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huidige markt doet sterk denken aan pre-industriële arbeidsverhoudingen. Is er geen
‘vooruitgang’ geboekt waar het gaat om betaald huishoudelijk werk? Er zijn overeenkomsten
tussen de huidige markt en die in het verleden, er zijn ook verschillen. Deze zet ik in dit
hoofdstuk uiteen om de blik op de huidige arbeidsverhoudingen te verscherpen.
In deel 2.1. zal de tijd waarin huishoudelijk werkers nog ‘dienstbodes’ heetten,
besproken worden. Dit deel gaat over het specifieke karakter van betaald huishoudelijk werk
en relevante thema’s die zich door historische studies uitstekend laten beschrijven. Een korte
beschrijving van de geschiedenis van dienstbodes is ook nodig om te kunnen bepalen wat er
nieuw is aan de huidige populatie huishoudelijk werkers. Ik ben daarbij specifiek
geïnteresseerd in de rekrutering, de arbeidsvoorwaarden, de mate van institutionalisering en
de omgang met elkaar.
In deel 2.2. komt de gouden tijd voor de huisvrouw aan de orde. Hier beschrijf ik de
ontwikkeling van huishoudelijk werk tijdens de naoorlogse verandering van een industriële
economie naar postindustriële economie. Deze periode is evenzo belangrijk als de periode
rond 1900 waarin dienstbodes werkzaam waren in de huishouding. De gouden tijd van de
huisvrouw heeft sterk bepaald hoe tegenwoordig over het huishouden gedacht wordt en
zorgde ervoor dat het uitbesteden ervan even helemaal verdween.
De huidige markt van betaald huishoudelijk werk komt in deel 2.3. aan bod. In dat
deel beschrijf ik, als introductie op de latere hoofdstukken, wat er reeds bekend is over de
recente verschijningsvorm van betaald huishoudelijk werk. Ook hier ligt het accent op de
economische organisatie van het werk: de rekrutering van vraag en aanbod, de
arbeidsvoorwaarden en de mate van institutionalisering.
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2.1. Dienstbodes en de burgerij
In de 19e eeuw maakte Nederland, net als andere West-Europese landen, de overgang door
van een agrarische samenleving naar een industriële samenleving. Zowel in de agrarische
samenleving als in de industriële samenleving waren er voedsters, diensters, werkmeiden en
knechten. Betaald huishoudelijk werk hoorde bij het gezinsleven:
“Zoals de almanak voor ‘deftige Jonge Getrouwde Vrouwen’ haar lezeressen leerde, bestond een
huishouding minimaal uit: ‘1. De Huysvader. 2. De Huysmoeder. 3. De Dienstboden’.”6

Degenen die over voldoende welstand beschikten, hadden diegene die dat niet deden in
dienst in de huishouding. Huishoudelijke betaalde arbeid is nooit een intra-klasse of intrastands aangelegenheid geweest. Hogere klassen lieten zich bedienen door lagere klassen.
Op zichzelf is dat niet verbazend; de samenleving was zo georganiseerd. De
landarbeiders werkten voor een landheer, de fabrieksarbeiders voor een patroon. Het is wel
verbazend vanwege de aard van huishoudelijk werk. Dat wat zo eigen is; de eigen woning,
de eigen kleding, het eigen eten, zaken waarmee men zich juist van de lagere klassen wilde
onderscheiden, liet men verzorgen door mensen uit diezelfde lagere klassen. Huishoudelijk
werk werd voor vrouwen van enige of hogere stand als minder gezien (Poelstra, 1996). Het
private intieme domein werd daarom opengesteld voor lieden waar men zich in sociaal
opzicht verre van wilde houden. Om het op zijn Hollands te formuleren: iemand met wie
men nooit koffie zou willen drinken, was wel geschikt om diezelfde koffie te zetten en te
serveren. In de huishouding moesten het huispersoneel en de bewoners in een beperkte
ruimte met elkaar omgaan. Dit hief klassenverschillen niet op, maar maakte ze juist pijnlijk
zichtbaar. Wie waren in voorgaande eeuwen de vragers en aanbieders op de markt van
huishoudelijk betaald arbeid? Wat hield het werk toen in? Hoe gingen partijen met elkaar
om? Wat was de rol van de overheid?

2.1.1. De burgerij
De Nederlandse bevolking bestond in de 19e eeuw globaal uit drie groepen: arbeiders, boeren
en burgers. De burgers waren onderverdeeld in de kleine burgerij waaronder winkeliers en
herbergiers en de gegoede burgerij zoals artsen en notarissen. Een groot deel van de burgerij
woonde in de stad. De samenleving kenmerkte zich door een sterk onderscheid naar standen
en ongelijkheid tussen deze standen werd aanvaard. Huispersoneel verleende een
huishouding status en het hebben van meer personeel verhoogde de status:7
“De dienstbodes zijn een der beste middelen om den rijkdom van eenig persoon te kennen (handelingen
twee kamer 1820-1821, 775: verslagen van de afdelingen).”
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In 1849 had 90 procent van de gegoede burgerij en 69 procent van de kleine burgerij in
Rotterdam bijvoorbeeld dienstbodes, tegenover 2 procent van het volk. De burgerij
onderscheidde zich van het volk8 onder andere door het hebben van huispersoneel:
“De meerdere weelde en heerschende begrippen omtrent hetgeen men aan zijn stand verschuldigd is,
brengen mee dat haast iedereen eene meid houdt.” 9

Vanaf 1870 kwam de industrialisatie in Nederland op gang, toen vond de overgang van
werkplaatsen en huisindustries naar fabrieken plaats. Gegoede families kregen minder
economische bezigheden aan huis. Hierdoor kon het huiselijkheidsideaal tot bloei komen en
werden woonhuizen luxer en comfortabeler. Dit bracht meer huishoudelijk werk met zich
mee. De vraag naar huispersoneel nam in deze tijd ook fors toe. In 1860 had 10 procent van
alle huishoudingen huispersoneel, in 1899 was dat 17 procent (Pott-Buter &Tijdens, 1998).
Met name in steden zorgde de snel groeiende middenklasse begin 20e eeuw verder
voor een eveneens groeiende behoefte aan dienstbodes. Arnhem en Den Haag, beide rijke
steden, liepen in 1909 voorop in het aantal dienstbodes. Maar liefst 55 procent van de daar
wonende vrouwelijke beroepsbevolking werkte in de huiselijke diensten. In Amsterdam en
Rotterdam was dat percentage 45. Landelijk werkte in die tijd 40 procent van de vrouwelijke
beroepsbevolking in de huishouding (Pott-Buter & Tijdens, 1998).
De groeiende vraag naar dienstbodes zorgde rond 1900 voor een trek van jonge
meisjes van het platteland naar de stad. Werkgeefsters gaven de voorkeur aan meisjes van het
platteland omdat deze volgens hun netter en gehoorzamer waren dan stadsmeisjes en van
aanpakken wisten. Stadsmeisjes wisselden sneller van betrekking en konden dat ook doen
omdat zij in de stad een sociaal netwerk hadden, waardoor ze sneller ander werk vonden.
Meisjes van het platteland waren ver van huis, afhankelijker van hun werkgever en daardoor
meer geneigd tot gehoorzaamheid en trouw (Pott-Buter & Tijdens, 1998).

2.1.2. De dienstboden
Zowel wetgever als werkgevers waren van mening dat dienstbodewerk nederige en
ongeschoolde arbeid in een ondergeschikte betrekking was. De dienstjes moesten
gehoorzaam zijn. Wie betrok nou zo’n dienstbodefunctie?
Het waren voornamelijk meisjes en vrouwen uit de arbeidende klasse die gingen
dienen. In de arbeidende klasse verdiende vader meestal niet genoeg om zijn hele gezin te
onderhouden en het was vaak bittere noodzaak dat de kinderen zo snel mogelijk uit werken
gingen. Voor jonge meisjes was een dienstbodebetrekking daarvoor heel geschikt. Al vanaf
twaalf jaar konden ze dienen als morgen - of dagmeisje. Met de komst van de industrie
konden meisjes ook in de fabriek werken maar met de invoering van de arbeidswet in 1919
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mochten kinderen pas vanaf hun veertiende in fabrieken en werkplaatsen werken (Henkes &
Oosterhof, 1985). Dienstbodebetrekkingen vielen buiten deze arbeidswet en dus konden
meisjes van twaalf, dertien jaar in deze sector wel terecht. Een dienstbodebetrekking bood
bovendien extra financiële voordelen omdat dienstjes intern waren. Dit betekende voor de
ouders van het meisje een aanzienlijke lastenverlichting.
Het prefereren van een dienstbodebetrekking voor hun dochters boven het werken in
de fabriek had voor ouders niet alleen juridische of financiële redenen. Veel ouders uit de
arbeidende klasse vonden het werk in de fabriek minderwaardig en ondeugdelijk voor jonge
meisjes. Dochters moesten zo snel mogelijk geld gaan verdienen, maar ouders kozen wel
voor de meest geschikte omgeving. Begin 20e eeuw was huishoudelijke betaalde arbeid de
grootste beroepsgroep onder de vrouwelijke beroepsbevolking (zie tabel 2.1).
Tabel 2.1. Indeling van de vrouwelijke beroepswerkzame bevolking in percentages
van de totale vrouwelijke beroepsbevolking.

1899

1909

1920

1930

Bedrijfstak

%

%

%

%

Huishoudelijke diensten

44

38

34

31

Industrie en ambacht

17

18

21

19

Landbouw en visserij

19

21

14

14

Handel en verkeer

10

10

14

16

Dienstverlening

10

13

18

20

Overig

0

0

0

0

Totaal

100

100

100

100

Bron: Henkes en Oosterhof (1985). Oorspronkelijke bron: CBS beroepstellingen.

Een groot deel van de arbeidende klasse deelde de mening van de burgerij dat het
dienstbodeberoep voor jonge meisjes een uitstekende voorbereiding was op het huwelijk.
Het dienstbodeberoep was een opleiding tot huisvrouw en daarmee veel geschikter dan ruwe
fabrieksarbeid. Het was de ideale brug tussen ouderlijk gezin en het huwelijk.
“Het dienen komt de heele persoonlijkheid der meisjes ten goede. Niet alleen leeren zij veel op
huishoudelijk gebied, doch ook op economisch, geestelijk, hygiënisch, ethisch en aesthetisch terrein
maken zij een leerschool door, die voor hun geheel leven van beteekenis is.” (Uit het damesblad De
Huishouding 1936)”10

In enkele historische studies naar dienstboden wordt duidelijk dat de belangen van ouders en
van kinderen bij het ‘uit dienen gaan’ vaak verschilden.11 Vooral jonge meisjes hadden niet
veel te kiezen als het ging om uit werken gaan of thuis blijven, gaan dienen of doorstuderen.
Vaak waren ze zelf liever thuis gebleven (Bras 2002). Maar voor de oudere meisjes kon het
dienen ook voordelen bieden: ze konden een bijdrage aan het gezinsinkomen leveren en hun
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positie in het gezin versterken. Persoonlijke omstandigheden konden ook maken dat een
meisje uit dienen wilde gaan, zoals bijvoorbeeld liefdesverdriet, nieuwsgierigheid of
knellende familiestructuren. Het dienen kon een manier zijn om weg te komen uit het
ouderlijk gezin.
Net als hun ouders zagen jonge vrouwen het dienen als een brug tussen ouderlijk
huis en huwelijk, maar wel een brug vanwaar zij nog iets van de wereld konden zien. De stad
had daarbij haar aantrekkingskracht: daar konden zij kennis nemen van een andere,
onbekende wereld en ontsnappen aan het platteland.12 Het dienen in de stad betekende ook
het uitbreiden van de sociale kring. Een eventueel huwelijk met iemand uit een hogere
sociale kring was voor sommige vrouwen een ambitie die met het dienen dichterbij kwam
(Poelstra 1996).
Dienstbodetekort
Aan het eind van de 19e eeuw was er sprake van een dienstbodetekort. Dat kwam enerzijds
door een toegenomen vraag, anderzijds doordat meisjes uit de kleine burgerij en de
arbeidende klasse liever in de fabriek, het kantoor of het winkelbedrijf gingen werken.
Het dienstbodetekort in Nederland werd deels opgevuld door Duitse dienstmeisjes.
Over deze bijzondere vorm van arbeidsmigratie is nauwkeurig onderzoek gedaan door
Henkes (1995). In “Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950” beschrijft zij op
basis van archiefonderzoek en levensverhalen het leven van Duitse dienstmeisjes in
Nederland.
Volgens de beroepstelling van 1909 waren er 2600 buitenlandse, voornamelijk
Duitse dienstmeisjes in Nederland. In 1920 waren dat er 9100, en hun aantal zou binnen drie
jaar vertienvoudigen. Dan gaat het om officiële cijfers maar ook toen waren er al illegale
migranten. In totaal ging het om zo’n honderd tot driehonderdduizend Duitse meisjes die in
de eerste helft van de jaren ‘20 in Nederland in een dienstbetrekking werkten. De eerste
Duitse dienstmeisjes gebruikten bestaande contacten als aanknopingspunt voor een
betrekking, zoals Duitse zakenfamilies als Dreesmann. Deze meisjes hielpen hun
vriendinnen weer aan betrekkingen bij familie en vrienden van de werkgever. Nu de
Nederlandse meisjes liever in een winkel of dagbetrekking werkten dan in een geïsoleerde
inwonende betrekking, vulden de Duitse meisjes hun plaatsen op.
Nog meer dan Nederlandse plattelandsmeisjes waren de Duitse dienstmeisjes ver
van huis en daardoor extra afhankelijk van hun werkgever. Voor hen was kost en inwoning
een uitkomst, ze konden sparen en dan na een paar jaar weer terugkeren. De Duitse meisjes
gingen ervan uit dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn. Wanneer zij eenmaal in
Nederland waren kon dit veranderen, bijvoorbeeld omdat ze een Nederlandse vrijer kregen.
Gemiddeld duurde het verblijf in Nederland van de Duitse vrouwen als dienstbode drie jaar.
Het tijdelijke karakter van het dienstbodewerk gold overigens ook voor de meeste
Nederlandse vrouwen.
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2.1.3. Het dienen
Voordat een meisje uit dienen kon gaan moest er eerst een geschikte betrekking gevonden
worden. Er waren verschillende manieren om aan een betrekking te komen. Vooral bij jonge
meisjes verliep dat eerst via de ouders. Moeder ging eens informeren bij buren, vrienden en
winkeliers wie er een dienstje kon gebruiken. Het kon ook via mensen gaan die zowel met de
arbeidende klasse als de gegoede burgerij in contact kwamen en zodoende als tussenpersoon
fungeerden, zoals de onderwijzer en de dokter. Wanneer het meisje ‘hogerop’ wilde gebruikte
zij of haar moeder ook het persoonlijke netwerk. Via via was de meest gebruikelijke manier
om aan een betrekking te komen.13 Er waren rond 1900 ook personeelsadvertenties waarin
huishoudelijk personeel gevraagd of aangeboden werd, referenties waren hierbij wel
belangrijk. Werkgevers en werknemers konden elkaar ook vinden via zogenaamde
bodenbesteedsters. Werkgeefsters moesten betalen voor bemiddeling, de dienstmeisjes
doorgaans niet (Henkes & Oosterhof, 1985)
De taken en werkdruk voor dienstboden verschilden naar soort betrekking. En het
soort betrekking hing weer af van de klasse waartoe het meisje behoorde en haar ervaring als
dienstbode. Onderzoek naar Zeeuwse dienstboden toont aan dat driekwart van de Zeeuwse
dienstboden uit arbeidersgezinnen kwamen, 9 procent kwam uit een boerengezin, en de
overige 16 procent kwam uit een gezin behorend tot de kleine burgerij van ambtenaren,
onderwijzers, winkeliers, handelaren en ambachtslieden (Bras 2002). Datzelfde onderzoek
toont aan dat de hoge burgerij en de klasse daaronder van winkeliers, handelaren en
ambachtslieden de grootste groep werkgevers waren en dat dienstboden over het algemeen
één of twee klassen hoger dan de eigen gingen dienen.
In de hiërarchie van sociale klassen van werkgevers, zat ook een carrièrepad voor
dienstboden. Daarmee bedoel ik dat een jong meisje vaak begon als dagmeisje bij een gezin
dat qua sociale achtergrond weinig verschilde van die van het meisje. Het meisje en
mevrouw werkten samen, zoals het meisje thuis ook gewend was. Maar na verloop van tijd
moesten of wilden de meeste meisjes meer verdienen en gingen ze ‘hogerop’. Dat betekende
dienen bij de burgerij, veelal in de stad, waar ze meer konden leren, meer verdienen en meer
beleven.
Na een start als morgenmeisje of dagmeisje, gingen veel jonge vrouwen inwonend
in betrekking. Inwonende functies waren: meisje alleen, keukenmeisje, kamermeisje of
eerste, tweede en zelfs derde meisje, al naar gelang het scala aan personeel dat de werkgever
zich kon permitteren. Alleen de rijkere huishoudens, de adel en de gegoede burgerij kenden
een hiërarchische personeelrijke huishouding. Jonge meisjes konden daar beginnen als derde
meisje dat zich bezighield met het poetsen en de was. Het tweede meisje was het
keukenmeisje. Het eerste meisje, ook wel kamermeisje, hield de praalkamers schoon,
ontving gasten en hielp mevrouw met kleden.
De meeste dienstboden werkten echter als meisje-alleen ofwel meisje voor alles, en
dat betekende dat het meisje taken op alle werkgebieden moest vervullen. Over het algemeen
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zijn er vier werkgebieden in de huishouding: 1. de woning zelf, 2. de was en kleding 3. eten
en drinken 4. de bewoners en hun gasten (Henkes & Oosterhof, 1985). Het verschilde erg per
betrekking wat een meisje-alleen moest doen. De grootte van het huis, de indeling en
inrichting van het huis, het aantal bewoners, wat mevrouw zelf deed in de huishouding en de
houding van mevrouw ten opzichte van haar personeel; het maakte allemaal verschil in
werkdruk voor het dienstmeisje.
Het niet duidelijk kunnen omschrijven wat de dienstmeisjes voor werkzaamheden
hadden lijkt typisch voor de sector van huishoudelijke diensten. Begin 20e eeuw werd er in de
damesbladen en huisvrouwenverenigingen druk gediscussieerd over problemen met huishoudelijke personeel en om duidelijkheid te scheppen in die relatie waren er wel de zogenaamde
werklijsten. Henkes en Oosterhof (1985) hebben zo’n werklijst voor een meisje alleen uit
1915 weergegeven. Het is een lijst voor de maandag, elke dag had een andere extra taak:
Opstaan, huiskamer stoffen, pap koken, schoenen poetsen, dekken, ontbijt verzorgen, trappen
stoffen, matten kloppen, ontbijtboel afwassen, keuken afstoffen, bedden afhalen, wastafels
schoonmaken, dienstbodekamer stoffen, badkamer en wc’s nazien, slaapkamers aan kant
maken, koffietafel verzorgen, koffiedrinken, eten schoonmaken, koffietafel afwassen en
bijstoffen, grote kamerbeurt (salon), koken en keuken onderhouden, tafeldekken, eten,
afwassen, spreien afnemen, theeboel verzorgen, theeboel afnemen en afwassen. Dit is een
werkdag van 6.30 tot 22.00.

Een simpel omschreven taak als: de trappen stoffen, hing nogal af van het soort huis. In dit
geval betreffen het vijf trappen à 98 treden en de stofzuiger bestond nog niet.
Inwonende dienstboden hadden geen vaste werktijden. Ze moesten dag en nacht
beschikbaar zijn en werkweken van zeventig uur waren heel normaal. Gemiddeld begon een
werkdag om zeven uur ’s ochtends en eindigde deze om acht uur ’s avonds. Maar buiten deze
tijden konden de werkgevers nog wel een beroep op haar doen. Dat noemde men de ‘tijd van
dienstbaarheid’ (Henkes & Oosterhof ,1985). Dagmeisjes hadden het iets beter, daar was een
duidelijker overeenkomst tussen werktijden en loon. Maar zowel voor dagmeisjes als voor
inwonende dienstboden hing het werk en de ervaring ervan af van hoe mevrouw met haar
omging.

2.1.4. De omgang met elkaar
De omgang tussen huispersoneel en werkgever was vaak moeizaam. Men verbleef in één
huis maar het ging nadrukkelijk om verschillende standen en sociaal-economische afstand
kenmerkte de arbeidsverhoudingen. In Engelse kostuumdrama’s is dit mooi te zien, de
gescheiden leefwerelden van huispersoneel en bewoners. Er is ‘onder’: de keuken en de
dienstbodevertrekken, en ‘boven’: het eigenlijke woonhuis. Boven gelden andere regels en
34

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 35

omgangsvormen dan beneden.14 In historische studies naar dienstboden wordt duidelijk dat
binnen de ommuurde grenzen van de huiselijke sfeer, waar werkgever en werknemer beiden
verkeerden, er afstand bewaard dan wel gecreëerd moest worden.15
Dat gebeurde bijvoorbeeld door middel van de aanspreekvormen. De dienstbode
werd meestal meid genoemd, of bij haar voornaam. De werkgevers lieten zich daarentegen
met meneer en mevrouw aanspreken. De dienstboden droegen meestal een uniform met een
schort, waardoor het sociale onderscheid en de positie van de dienstbode ook duidelijk
gemaakt werd (Henkes 1995).
Zoals in kostuumdrama’s duidelijk te zien is, is er ook een fysieke scheiding. De
dienstboden hadden eigen vertrekken; een eigen slaapkamer met daarin een wasgelegenheid
in de vorm van lampetkan en kom en de keuken. Dat was het domein van de dienstboden. De
andere vertrekken van het huis waren van de bewoners en dienstboden kwamen daar alleen
als ze daartoe permissie dan wel opdracht toe hadden. In sommige betrekkingen gold er een
verbod op het gebruik van de badkamer, er heerste in die tijd ook smetvrees als het ging om
de omgang met lagere klassen. Ook de was werd daarom gescheiden. De dienstbode deed
wel de was van het gezin, maar haar eigen vuile was moest gescheiden worden gedaan of
werd zelfs door een aparte wasvrouw verzorgd (Henkes 1995).
De meeste van deze zaken werden ook door de dienstmeisjes zelf als normaal
beschouwd. Het is wel zo dat wanneer een dienstbode bij een nieuwe betrekking wel gebruik
mocht maken van de badkamer of als ze wel eens in de voorkamer bij de kachel mocht
zitten, zij zich in dit gezin veel meer gerespecteerd voelde. Er waren immers ook
betrekkingen waar respect ver te zoeken was. Er waren mevrouwen die het nodig vonden om
telkens te benadrukken dat het meisje uit de armoe kwam en dat ze maar wat blij mocht zijn
werk te hebben:16
“ (…) En altijd oude thee. Thee die zij overhielden werd in een potje gegooid, en die moest ik
opdrinken. Toen heb ik een keer verse thee voor mezelf gezet en dat hebben ze gemerkt. Toen
zei ze of ik soms vergeten was dat ik van armoe hier gekomen was en genadebrood vrat en
dat ik blij moest zijn dat ik hier kon zijn (…)”.

Sommige mevrouwen gingen wel erg ver in het afsluiten van het privédomein. Zo was er nog
al eens de angst dat er spullen gestolen zouden worden door de dienstbode. En om het meisje
‘niet in verleiding te brengen’, waren er mevrouwen die kasten op slot deden. Dit gebrek aan
vertrouwen was voor de betreffende dienstmeisjes zeer vernederend. Zo ook wanneer haar
vertrouwen getest werd:17
“Er zat een gulden onder een beddenpoot geklemd en het was onmogelijk dat de munt zo
gevallen was. Bij de lunch heb ik Mevrouw de gulden naast haar bord gelegd en gezegd:
Den Trik kannte ich schon”.
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2.1.5. Regulering en institutionalisering.
In de tijd dat het dienstbodeberoep floreerde, de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw,
was de heer des huize de baas in huis. Volgens het Burgerlijk Wetboek was de man het hoofd
van de huishouding. Zijn echtgenote viel onder zijn gezag, en de dienstbode ook. De
gehuwde vrouw was (tot 1957) handelingsonbekwaam dus wettelijk gezien kon zij geen
dienstbode aannemen, dat deed meneer. De overheid bemoeide zich niet met de privésfeer.
De dienstbode viel onder de bescherming van het mannelijke gezinshoofd en werd daarbij
beschouwd als huisgenote, niet als werkneemster (Henkes & Oosterhof, 1985). In historische
studies naar dienstboden wordt daarom gesproken over de patriarchale arbeidsopvattingen
ten opzicht van dienstboden. Zowel de overheid als de werkgevers beschouwden
huishoudelijke arbeid niet als arbeid.
Wettelijke bepalingen over minimumloon, arbeidstijden of verzekeringen waren er
niet, althans niet voor huishoudelijk arbeid. Arbeidstijden stonden niet vast, dienstboden
hadden geen recht op vakantie of betaalde vakantiedagen en lonen waren ook niet bepaald
(Henkes & Oosterhof, 1985). Vanwege de ongebonden arbeidstijden werd meestal een
jaarloon afgesproken, bestaand uit loon enerzijds en kost en inwoning anderzijds. Een meisje
werd meestal ook voor een jaar aangenomen.
In het eerste Burgerlijk Wetboek dat in 1838 van kracht werd, was zoiets als het
dienstboderecht vastgelegd.18 Het kwam er op neer dat dienstboden alleen voor bepaalde tijd
gehuurd mochten worden, anders zou er sprake zijn van slavernij. Dienstboden mochten
voorts niet voor de afgesproken termijn hun betrekking verlaten, terwijl de meester wel
zonder opgave van reden het meisje mocht ontslaan. Alle andere zaken die bij een
dienstbodebetrekking kwamen kijken werden overgelaten aan het beleid van de meester. Het
meisje moest uitdrukkelijk of stilzwijgend bepaalde diensten verrichten, de meesters plicht
bestond uit het betalen van het loon.19 De dienstboden waren behoorlijk overgeleverd aan de
grillen van de werkgever. Ze konden het treffen of niet.
Bij arbeidsconflicten genoot de meester het voordeel van de twijfel en trok het
dienstje meestal aan het kortste eind. Dienstboden hadden heel wat te schaften met de heer
des huizes, voorbeelden van ongewenste intimiteiten zijn er veel. Het dienstmeisje mocht
haar betrekking zelfs dan niet verlaten. Als ze wegliep werd ze door de politie teruggebracht,
haar verhalen over onzedelijk gedrag van de meester nam deze niet serieus.
De overheid bemoeide zich wel met dienstboden als het ging om belasting. In 1821
werd onder enig protest met een nieuw belastingstelsel de dienstbodebelasting ingevoerd.
Wie zich laat bedienen moet niet alleen zijn personeel maar ook de overheid betalen, was het
uitgangspunt van de wetgever. Uitzonderingen op deze belasting betroffen allereerst
gezinnen die een meisje-alleen hielden omdat deze zich vaak maar net zo’n meisje konden
permitteren. Ten tweede waren er uitzonderingen naar leeftijd van het dienstmeisje. Voor
meisjes onder de 15 hoefde men geen belasting te betalen. Voor meisjes tussen de 15 en 18
minder belasting. Een jong meisje alleen was dus het goedkoopst als huishoudelijk
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personeel. Deze belasting hief de overheid tot 1950. Tot arbeidsrechtelijke bescherming voor
huishoudelijke personeel is de overheid echter nooit gekomen.
Vakorganisaties hebben wel geprobeerd richtlijnen voor arbeidsovereenkomsten aan te
geven. In 1898 werd in Den Haag de eerste dienstbodevereniging ‘allen voor elkander´ opgericht,
die zich in den beginne vooral concentreerde op het verbeteren van de relatie tussen mevrouwen
en dienstboden. Amsterdam en Rotterdam volgden in de oprichting van dienstbodeverenigingen.
Later, in 1902, bundelden deze verenigingen hun krachten en kwam de Algemeene Nederlandse
Dienstbodenbond tot stand, de ANBD. Zij maakte zich onder meer sterk voor de wet op het
Arbeidscontract, die in 1909 werkelijkheid werd en een van de weinige wetten was die enige
bescherming aan de dienstboden bood. In 1913 sloot de ANBD zich aan bij het Nederlandse
verbond Vakverenigingen en veranderde de naam in Algemeene Nederlandsche bond van
Huispersoneel. Veel aanhang hebben de bonden nooit gehad. Het bereiken van de geïsoleerde
doelgroep, inwonende dienstboden, leek daarbij het grootste probleem. Het hoogtepunt was in
1940 met bijna 1000 leden. Veel invloed op de overheid en huisvrouwenverenigingen, die zich als
werkgeversorganisaties opwierpen, heeft de bond ook niet gehad. De vakorganisatie was vooral
een ontmoetingsplaats om ervaringen en informatie te delen met elkaar.
Aan het eind van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw werd een aantal
belangrijke arbeidsbeschermende maatregelen ingevoerd in Nederland. Deze golden bijna
allemaal niet voor huishoudelijke diensten. Zo werd in 1874 de beroemde kinderwet van Van
Houten ingevoerd. In het oorspronkelijke voorstel van Sam van Houten gold deze wet voor
alle kinderen beneden de twaalf jaar. Maar na bezwaren werd de wet pas aangenomen nadat
er een uitzondering in opgenomen was voor huishoudelijke diensten en veldarbeid. Volgens
de kamer was werken in deze sectoren niet zwaar en bovendien een goede voorbereiding op
deelname in de maatschappij voor arbeidskinderen.
Hetzelfde gebeurde met een arbeidswet die in 1889 werd aangenomen. Deze wet,
die de arbeidstijden voor vrouwen en kinderen aan banden legde, onder andere met een
maximale arbeidsdag van 11 uur en een verbod op zondags - en nachtarbeid voor vrouwen en
kinderen, gold alleen voor werkzaamheden in of voor een bedrijf. En de huishouding was
geen bedrijf dus gold deze wet niet voor dienstboden.
DeArbeidswet van 1911 waarin onder meer werktijden werden geregeld, deArbeidswet
van 1919 waarin bijvoorbeeld opnieuw kinderarbeid werd verboden, de Ziektewet, deze
bevatten allen bepalingen waarmee huishoudelijke diensten werden uitgesloten. Het oude
dienstboderecht werd pas in 1909 vervangen door een algemene regeling van de arbeidsovereenkomst, waardoor dienstboden bijvoorbeeld wel ontslag konden nemen. Maar
huishoudelijke diensten hebben altijd een aparte status gehouden in de Nederlandse
arbeidswetgeving. Zo haalt Poelstra (1996) de werkloosheidswet van 1987 aan, waarin
opnieuw bepaald werd dat persoonlijke diensten in iemands huishouding voor minder dan
drie dagen, geen dienstbetrekking is. De argumentatie van de overheid is: het gaat om
bijverdienste, huishoudelijke arbeid kan geen hoofdbron van inkomen zijn.
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2.1.6. Het einde van het dienstbodeberoep
Het dienstbodetekort werd in de eerste decennia van de 20e eeuw steeds nijpender. De
overheid probeerde eind jaren ’30, toen de economische crisis ook Nederland had getroffen,
nog dochters en echtgenotes van werklozen aan te zetten tot werken in de huishouding en te
weren uit zogenaamde mannenberoepen (Poelstra 1996). Dat lukte nauwelijks. Door de
economische achteruitgang en de groeiende anti-Duitse gevoelens in Nederland en de
groeiende werkgelegenheid in nazi-Duitsland nam het aantal Duitse dienstboden vlak voor
de Tweede Wereldoorlog ook sterk af.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren dienstboden een verschijnsel dat hoorde bij een
burgerhuishouding. Daarna zou het een zeldzaamheid worden, zelfs bij de rijkere
huishoudens. Het aanbod was er niet meer. Steeds meer gezinnen konden het zich bovendien
niet meer permitteren. De huisvrouwenverenigingen en damesbladen waren onder invloed
van het dienstbodetekort in het interbellum al de ‘nieuwe huishouding’ in gaan vullen: de
woningen moesten praktischer gebouwd en ingericht worden, er moest gebruik gemaakt
worden van nieuwe technologie en hulpmiddelen, er kwamen werklijsten voor huisvrouwen
en voor daghitjes. Het concept huisvrouw was geboren. De overheid gaf hier concreet vorm
aan middels een reeks verboden op arbeid van gehuwden vrouwen in een aantal sectoren,
zoals de postdienst, de ambtenarij en het onderwijs. In de huishouding werken mocht wel.20
Maar jonge meisjes zouden zich niet meer melden als dienstbode, gehuwde vrouwen zaten
thuis, dus moest de huisvrouw het huishouden zelf gaan doen. Zo geschiedde:
Tabel 2.2. Dienstboden als percentage van vrouwelijke beroepsbevolking, van vrouwelijke bevolking en huishoudens
en percentage huishoudens met huishoudelijke hulp in dienst.

Dienstboden.
(X 1000)

Percentage van
vrouwelijke
beroepsbevolking.

Percentage
Aantal
van vrouwelijke huishoudens
bevolking.
met hulp.
(X 1000)

Percentage
huishoudens
met een
huishoudelijke
hulp in dienst.

1899

189.6

44 %

7%

1.113

17 %

1920

211.3

34 %

6%

1.579

13 %

1947

183.4

20 %

4%

2.577

7%

1960

114.4

12 %

2%

3.171

4%

1981

11.6

1%

0%

5.006

0%

1995

7.0

0%

0%

6.113

0%

Bron: Tijdens en Pott-Buter. 1998.

2.1.7. Kenmerken van het verleden
De historie van dienstboden dient niet alleen als illustratie van voorbije tijden. De markt van
huishoudelijke diensten zoals die ten tijde van de dienstboden georganiseerd was vertoont
overeenkomsten met de huidige markt. Een aantal kenmerken van dit beroep en de manier
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waarop het georganiseerd is, is nog steeds hetzelfde. Wat kan er over de huidige markt
geleerd worden uit het verleden?
Ten eerste valt op dat dienstbodebetrekkingen buiten de zich ontwikkelende
arbeidswetgeving vielen, dat er zelfs speciale uitzonderingen werden gemaakt voor
huishoudelijk werk. De overheid zag het dienen niet als echte arbeid en bood geen wettelijk
kader of standaard voor de arbeidsrelaties. Dat had grote gevolgen voor de organisatie van
het werk: die was heel persoonlijk in de privésfeer van de werkgever. Op deze markt die zo
weinig geïnstitutionaliseerd was deden vakbonden wel moeite om huishoudelijk werkers op
enige wijze te organiseren.
Een tweede opvallende les uit historische studies is dat het uit dienen gaan niet
alleen nadelen had, zoals de kwetsbare positie, de lange werkdagen en van huis weg zijn. Het
uit dienen gaan bood ook voordelen: het was voor jonge vrouwen een kans om naar de stad
te gaan, ze konden weg van het ouderlijk huis en het gaf ze autonomie.
Ten derde vertonen de manieren van werven door vraag en aanbod grote
overeenkomsten met hoe deze dat heden ten dage doen, zoals ik beschrijf in hoofdstuk 5.
De werving via via zoals ook de dienstboden dat deden heeft alles te maken met de private
organisatie van de dienstbetrekkingen.
Een vierde kenmerk uit het verleden dat overeenkomsten vertoont met het heden is
het carrièrepad dat sommige dienstboden voor zichzelf wisten te creëren. Zij konden zich
omhoog werken door bij steeds hogere klassen te gaan dienen. Huishoudelijk betaald werk
wordt heden ten dage vaak gezien als dead-end job, werk zonder groeiperspectief. In
hoofdstuk 5 zal ik beschrijven dat de huidige huishoudelijk werkers net als dienstboden juist
ook bepaalde groeimogelijkheden hebben binnen de markt.
Ten vijfde is er de kwestie van sociale afstand die, zoals ik al aangaf in de inleiding,
ruim een eeuw de arbeidsrelaties op deze markt kenmerkt. In de dienstbodetijd moest de
sociale afstand scherp bewaard worden. Onder geen beding mocht het dienstmeisje als lid
van de familie gezien worden. Deze tijd van ondergeschiktheid lijkt opgeslagen in het
collectieve geheugen en huidige werkgevers van huishoudelijk personeel willen die manier
van omgang juist vermijden. In hoofdstuk 4 en 6 zal ik beschrijven dat sociale afstand vooral
bij werkgevers tot gevoelens van ongemak leiden.
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2.2. Huisvrouwen en arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.
Direct na de Tweede Wereldoorlog was er nog steeds sprake van een dienstbodetekort maar
dat zou snel veranderen. In 1955 deed de overheid nog eenmaal een poging het
dienstbodetekort op te heffen door in de wet op de leerplicht - waarin een arbeidsverbod
voor kinderen jonger dan 14 jaar gold - een uitzondering te maken voor dienstboden (PottButer & Tijdens 1998). Maar het aanbod van dienstboden bleef dalen en hoewel er nog altijd
een tekort bestond begon ook de vraag naar dienstboden af te nemen. Ontwikkelingen die
hieraan bijdroegen waren de kleiner wordende klasse - en inkomensverschillen. Met het
oprukken van de industrie en de handel groeide de middenklasse enorm, het benadrukken
van klassenverschillen werd door deze groeiende groep niet langer als gepast beschouwd. De
oorlog had ook hier haar sporen achtergelaten. Na jaren van bezetting was het volgens de
heersende moraal niet meer gepast om op andere mensen neer te kijken. Het in dienst hebben
van huispersoneel als distinctiemiddel paste niet meer in het naoorlogse Nederland.
Bovendien konden vrouwen met de groeiende welvaart ‘vrijgesteld’ worden van arbeid, ook
de vrouwen uit de arbeidersklasse (Kloek 2009). Vrouwen gingen voortaan zelf hun eigen
huishouden doen.
In de laatste helft van de 20e eeuw veranderden het economische, maatschappelijke
en politieke klimaat in rap tempo en daarmee ook de positie van vrouwen op de
arbeidsmarkt. Huishoudelijk werk en het uitbesteden ervan veranderden mee. Een aantal van
deze ontwikkelingen tussen 1950 en 1990 heeft bijgedragen aan de huidige
verschijningsvorm van de markt van betaald huishoudelijk werk. In dit deel beschrijf ik vier
van deze ontwikkelingen: 1. De totstandkoming van het huisvrouwenmodel en het ‘nieuwe’
huishouden. 2. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. 3. De opkomst en groei van de
dienstensector. 4. De combinatie van zorg en arbeid in het anderhalfverdienersmodel.

2.2.1. Huisvrouwen en het ‘moderne’ huishouden in Nederland
De naoorlogse wederopbouw in Nederland was gericht op de ontwikkeling van de industrie
en dit had grote gevolgen voor de ideologie van het huishouden. Nu er weer voldoende
mannen beschikbaar waren op de arbeidsmarkt vond men - net als voor de oorlog - dat
vrouwen niet in de fabriek thuishoorden. Het op industrieontwikkeling gerichte
overheidsbeleid had succes; de werkloosheid onder mannen was in de jaren vijftig lager dan
ooit. Het inkomen van de gehuwde man was voor bijna ieder gezin toereikend om het gezin
te onderhouden en het kostwinnersmodel kwam tot bloei. Het huisvrouwenmodel werd
hiermee verder versterkt: huisvrouwen deden het huishouden zelf en werkten niet
buitenshuis.
Het publieke debat ging niet meer over stands - en klassenverschillen; na de oorlog
vreesde men opnieuw voor uitholling en verschraling van de moraal en de samenleving. De
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nadruk op de het gezinsleven, waarin de huisvrouw als warme en toegewijde echtgenote en
moeder optrad, moest dit voorkomen. De overheid, die onder de PvdA de verzorgingsstaat
steeds actiever ging vormgeven, voerde actief gezinsbeleid onder het motto: gezinsherstel is
volksherstel (Oldenziel & Bouw 1998). Ook dit beleid had succes: volgens een telling in
1947 was 98 procent van de gehuwde vrouwen tussen 15 en 64 jaar huisvrouw (Pott-Buter &
Tijdens 1995). Dit aandeel veranderde in de daarop volgende decennia nauwelijks.
Het huisvrouwenbestaan draaide om zuinigheid en vlijt. Lage lonen, grote gezinnen
door de naoorlogse geboortegolf en minimale beschikbaarheid van consumptiegoederen
maakten van het huisvrouwenbestaan geen sinecure. Huisvrouwen moesten het met weinig
zien te redden en maakten lange dagen van 12 tot 14 uur ( Pott-Buter & Tijdens, 1998). De
uitbesteding van huishoudelijk werk was sporadisch geworden. Begin jaren zestig was er
sprake van forse economische groei. De krapte op de arbeidsmarkt nam toe, er was nog steeds
nauwelijks werkloosheid. Toen de overheid in 1963 de lonen vrij liet, stegen deze in rap
tempo. De vrije zaterdag was al enkele jaren daarvoor een feit geworden. Het waren goede
tijden voor werknemers en hun verenigingen. Onder deze groeiende welvaart konden het
kostwinnersmodel en het daarbij horende huisvrouwenmodel tot bloei komen (Karsten 1992).
Damesbladen gericht op de huisvrouw zoals De Margriet en De Libelle vierden
hoogtijdagen en dit zijn aardige bronnen voor wie wil weten hoe de ideale huisvrouw er in
die tijd uitzag (Brinkgreve & Korzec, 1978). De huisvrouw was een allrounder zij het
beperkt tot het private domein. Zij maakte schoon, ze maakte kleding, ze beheerste het
huishoudgeld, ze kocht en bereidde het eten en ze kon omgaan met de diverse huishoudelijke
apparaten. Ze deed zodoende de was en streek de kleding. Ze voorzag de kinderen van een
goede verzorging en opvoeding, iets dat in die tijd steeds meer tot het huishouden ging
behoren. De waardering voor het werk van de huisvrouw was hoog. Een schoon huis
verhoogde de status van het gezin, dan wel van de vrouw des huizes. Zodoende ontleenden
huisvrouwen eigenwaarde aan een schoon en verzorgd huis (Van Daalen 1993)
De periode waarin het huisvrouwenmodel tot bloei kwam, wordt gekenmerkt door
een dalende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Was tussen 1899 en 1947 het aandeel
vrouwen dat werkte ten opzichte van alle vrouwen heel summier gestegen van 17 procent
naar 21 procent, in 1960 daalt het percentage vrouwen dat werkt naar 16 procent van de
totale vrouwelijke bevolking ( Pott-Buter & Tijdens, 1998). Van de gehuwde vrouwen werkt
in dezelfde periode nog geen 10 procent buitenshuis (Brinkgreve 1998). Er is wel
verandering te zien in de samenstelling van de vrouwelijke beroepsbevolking. Voor de
oorlog bestond het aandeel werkende vrouwen vooral uit arbeidersvrouwen die meewerkten
in het bedrijf van hun echtgenoot. Maar het huisvrouwenmodel gold nu voor iedereen, ook
voor arbeidersvrouwen. Na de oorlog zijn het alleen nog ongehuwde jonge vrouwen die
deelnemen in het arbeidsproces. De ontslagregel voor gehuwde vrouwelijke ambtenaren
werd in 1956 ingetrokken maar in het bedrijfsleven bleef het nog lange tijd gebruikelijk om
vrouwen te ontslaan wanneer ze trouwden (Van Eijl 1997, Karsten 1992).
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Met het verdwijnen van het beroep dienstbode verloor huishoudelijk werk nog
meer de status van een vak. De monetarisering en institutionalisering (hoe summier ook) van
het huishouden verdwenen geheel. De overheid en vakbonden trokken zich terug op het
terrein van huishoudelijke arbeid als vak. In haar rol als huisvrouw werd de vrouw gesteund
door huisvrouwenverenigingen, huishoudcursussen en diverse handboeken met klinkende
titels als: Huishouden op rolletjes en Handboek voor de huishoudkunde.21 Het was dan niet
langer een vak, huishouden was wel een kunde. Bij deze kunde hoorde ook gereedschap in
de vorm van huishoudelijke apparatuur.
Huishoudelijke apparatuur en het moderne huishouden
Door de industrialisering en urbanisering raakte het gebruik van elektrische huishoudelijke
apparaten in zwang, vooral toen medio jaren vijftig de economie begon aan te trekken en de
lonen stegen. Gas en elektra waren in de steden al voor de oorlog beschikbaar maar
elektrische apparaten zoals het strijkijzer en de stofzuiger begonnen pas met de herstellende
economie in de loop van de jaren vijftig veelvuldig aftrek te vinden. Voor 1950 had een
gemiddeld pas getrouwd stel een strijkbout, een radio en een stofzuiger in huis, later kwamen
daar de gasoven en de naaimachine bij. Het duurde tot in de jaren zestig dat een zelfde
gemiddelde stel naast deze apparaten een wasmachine, een koelkast en een telefoon in huis
had (Oldenziel & Bouw, 1998). De toenemende welvaart van de jaren zestig versterkte de
materialisering van het gezinsleven. In 1962 had 19 procent van de huishoudens een
koelkast, in 1982 was dit 83 procent. Voor de wasmachine steeg dit percentage in dezelfde
periode van 58 naar 82 procent.
Door het gebruik van huishoudelijke apparaten veranderde huishoudelijk werk. Het
maakte huishoudelijk werk minder zwaar, maar leidde niet tot de verwachte grote
tijdsbesparing.22 In plaats van fysiek zware arbeid moesten huisvrouwen leren omgaan met
apparaten en bovendien verschoven de maatstaven van wat als schoon gold. Met de komst
van de wasmachine bijvoorbeeld ging men in plaats van iedere week iedere dag schone
kleding aantrekken. Ook veranderde de inrichting van de huizen. Zo zorgde de stofzuiger
ervoor dat tapijt de populairste vloerbedekking werd in de jaren vijftig en zestig. In plaats
van de wekelijkse klopbeurt van de matten en vloerkleden, zoog men nu elke dag het
kamerbrede tapijt. Zodoende hadden huisvrouwen in de jaren zestig evengoed een forse
werkweek van gemiddeld 57 uur per week (Tijdens, 2000).
Een andere ontwikkeling die het huishouden vanaf de jaren vijftig veranderde was
die van de (detail)handel. De melkboer, groenteboer en de bakker kwamen niet langer aan
huis, begin jaren vijftig ontstonden in de steden de eerste zelfbedieningswinkels, de
voorloper van de tegenwoordige supermarkt. Men moest voortaan zelf uit boodschappen
gaan. Het huisvrouwenmodel zorgde voor een sterk teruggetrokken gezinsleven, ieder met
zijn eigen gezin. Met de komst van huishoudelijke apparatuur en het ontstaan van
supermarkten trok men zich verder terug in de eigen vesting: men ging al het huishoudelijk
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werk zelf doen in plaats van het uit te besteden. Meer dan ooit was het huishouden weliswaar ten dienste van de gemeenschap - maar in haar hoedanigheid een privé
aangelegenheid geworden.

2.2.2. Toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen
Er gold in de jaren zestig een algemeen tekort aan arbeidskrachten door de groeiende
economie en welvaart. Vreemd genoeg leidde dit in eerste instantie niet tot deelname van
vrouwen aan het arbeidsproces maar werd de oplossing gezocht in het aantrekken van
gastarbeiders. Het in de jaren vijftig ontwikkelde gezinsdenken was zo taai geworden dat de
eerste voorzichtige discussies over het toelaten van gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt
weinig gehoor kregen. Het gezinsdenken kon ook taai zijn omdat de reële lonen nu voor
vrijwel iedereen voldoende waren om volgens het kostwinnersmodel te leven.
In 1966 kwam de SER met een advies aangaande de krapte op de arbeidsmarkt:
gehuwden moesten zelf gaan uitmaken of de vrouw buitenshuis moest gaan werken. In 1967
was Philips het eerste bedrijf dat openlijk gehuwde vrouwen uitnodigde te komen werken.
Maar wanneer zij kinderen hadden werd het hen afgeraden. Het was een begin van een
toenemende arbeidsparticipatie van (gehuwde) vrouwen (Karsten 1992).
Dat begin werd ook gemaakt door de herinrichting en uitbreiding van het onderwijs.
Aan het einde van de jaren zestig gingen meisjes vrijwel even veel naar school als jongens.
De naoorlogse generatie vrouwen was hoger opgeleid dan ooit. Het is deze generatie
vrouwen die - mede onder invloed van de vrouwenbeweging - kritisch was over het
huisvrouwenmodel. Het huisvrouwenbestaan had eind jaren zestig door de grote
monetarisering van het huishouden aan waarde ingeboet. De taken van de huisvrouw waren
lichter en dit had als effect dat vrouwen minder eigenwaarde aan een schoon huis konden
ontlenen (Van Daalen 1993). Vooral jonge vrouwen zagen steeds minder in dit saaie
huisvrouwenbestaan.
Een grote verandering in het gezinsleven en het huishouden van de jaren zestig was
de komst van de anticonceptiepil die in 1963 op de Nederlandse markt kwam. In 1970 werd
de pil door een half miljoen vrouwen gebruikt, in 1972 waren dat er al een miljoen. Vanaf de
oorlog tot aan 1965 steeg het gemiddelde kindertal nog tot 3,3 kind per vrouw, daarna daalde
het onder het vooroorlogs gemiddelde naar 2,1 kind per vrouw in 1970 (Pott-Buter &
Tijdens, 1998). Het geboortecijfer daalde nog verder naar 1,6 kind per vrouw in 1980. Met
de komst van de anticonceptiepil konden vrouwen het krijgen van kinderen beter plannen
dan voorheen, wat voor hun inhaalslag op de arbeidsmarkt belangrijk was.
Vanaf de jaren zeventig zijn vrouwen massaal de arbeidsmarkt opgegaan. Deze
ontwikkeling die was begonnen in een tijd van arbeidstekorten, kwam pas echt op gang in
een periode waarin de economische groei stagneerde. Na de oliecrisis in 1973 begon de
werkloosheid te stijgen door de economische recessie die vooral de industriële sectoren trof.
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Het kostwinnersmodel brokkelde hiermee af: gehuwde mannen waren niet langer zonder
meer in staat alleen de kost te verdienen. Tussen 1970 en 1990 daalde de
arbeidsmarktparticipatie van mannen tussen de 15 en 65 jaar, van 87 naar 73 procent.
Vrouwen in Nederland maakten in diezelfde periode een inhaalslag wat betreft
arbeidsmarktparticipatie. Schommelde het arbeidsparticipatiecijfer voor vrouwen van 15 tot
65 jaar tussen 1900 en 1970 rond de 23 procent, het steeg naar 27 procent in 1975 en naar 40
procent in 1990 (Pott-buter & Tijdens, 1998).
Het overheidsbeleid volgde de emancipatie van vrouwen en richtte zich op betaald
werken door iedereen, ook door (gehuwde) vrouwen met kinderen. Dit beleid van de
overheid was in eerste instantie vooral ingegeven door de economische crisis en bezuinigen
op sociale voorzieningen, terwijl voor vrouwen studeren en werken meer met gelijkwaardige
zelfontplooiing te maken had. Onder invloed van de vrouwenbeweging kwam er wel steeds
meer aandacht voor emancipatie in het overheidsbeleid (Van Eijl 1997). In 1975 kwam er
een verbod op het ontslag van gehuwde vrouwen. Het was een periode waarin de starre
gezagverhoudingen tussen overheid en volk, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen
en tussen kerk en kerkgangers werden doorbroken. Het was een tijd van vernieuwing, zeker
toen midden jaren tachtig de economie weer aantrok. Het egalitarisme zette zich voort maar
daarnaast werd zelfontplooiing van ieder individu een belangrijke moraal (Karsten 1992).
Hierbij hoorde betaald werk en ook prettige vrijetijdsbesteding werd steeds belangrijker.
Deze ontwikkeling heeft voor huishoudelijk werk grote gevolgen gehad, immers nu
vrouwen niet langer voltijds huisvrouw meer zijn, wie doet dan het huishouden? Temeer
daar ten tijde van het huisvrouwenmodel de maatstaven van een ‘schoon huis’ zo hoog zijn
komen te liggen. Een mogelijke oplossing zou kunnen liggen in opnieuw - net als ten tijde
van de dienstboden - het huishouden uit te besteden.

2.2.3. De opkomst van de dienstensector
Het post-industrialisme is een term die vaak in verband gebracht wordt met de markt van
huishoudelijke betaalde arbeid.23 Op zich is dat niet onjuist, huishoudelijk betaalde arbeid is
een dienst, maar het is nu juist dit deel van de dienstensector dat rond 1900 ook al bestond.
Als zodanig is betaald huishoudelijk werk helemaal niet zo’n goed voorbeeld van de
opkomst van de dienstensector in het postindustriële tijdperk. Het gaat nu juist om de
opkomst en groei van andere typen diensten die het postindustriële tijdperk zo typeren,
waarbij uiteindelijk wel een hernieuwde vraag naar huishoudelijke diensten ontstaan is.
De dienstensector kent vier subsectoren: de zakelijke dienstverlening aan bedrijven
en door banken en verzekeringsmaatschappijen, de consumptieve dienstverlening zoals
horeca en handel, de quartaire dienstverlening in het overheidsstelsel en de distributieve
diensten. Tussen 1970 en 1995 steeg het aandeel van de dienstensector in de totale
werkgelegenheid van 55 naar 71 procent. In de jaren zeventig groeide vooral de quartaire
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sector, in de jaren tachtig vooral de zakelijke dienstverlening (SCP, 1998). Het aandeel van
de industrie kromp in dezelfde periode van 28 naar 17 procent. Productiebedrijven gingen
hun dienstenactiviteiten steeds meer uitbesteden, zoals de catering en de schoonmaak.
Bovendien werden binnen bedrijven dienstverlenende functies steeds belangrijker zoals
personeelsbeleid, management en ICT. Vanwege het groeiende belang van dergelijke functies
steeg het gemiddelde beroepsniveau binnen de dienstensector, oftewel er was groei in hogere
functies van de dienstensector. Tegelijkertijd was er ook groei in de lagere functies van de
dienstensector zoals schoonmaakwerk in bedrijven.
Ook door een particuliere vraag van de hoogopgeleide werknemers die lange dagen
maken in arbeidsintensieve hoge delen van de dienstensector, kan de vraag naar
laaggekwalificeerde dienstverlenende arbeid stijgen, zoals de traiteur en de schoonmaakster.
Zodoende gaat een groeiende dienstensector gepaard met een groeiende polarisering op de
arbeidsmarkt (Sassen, 1994, 1996). Het is de vraag in hoeverre deze laatste ontwikkeling in
Nederland heeft plaatsgevonden (Kloosterman 1996). Feit is wel dat vanaf de jaren tachtig
de inkomensongelijkheid is toegenomen (SCP 1998). Als reactie op de economische crisis,
de aanhoudende werkloosheid en verminderde belastinginkomsten was de verzorgingsstaat
gaan inkrimpen. Mensen met een uitkering gingen er door een aantal ingrepen in de sociale
zekerheid fors op achteruit. Maar ook inkomensverschillen tussen werkenden groeiden,
vooral wanneer men kijkt naar huishoudens. Met name tweeverdienende huishoudens, een
groeiende groep, gingen erop vooruit.
Het postindustriële tijdperk is ook een tijdperk van toenemende globalisering: een
groeiende mobiliteit van mensen en goederen. Dit is voor de markt van huishoudelijke
diensten in twee opzichten relevant. Ten eerste omdat vanaf de jaren zeventig grote delen
van de industrie wegtrokken naar de lagelonenlanden, waardoor laaggekwalificeerd werk in
die sector minder voorhanden was. Daarom ontstond onder lager gekwalificeerden waaronder veel migranten - grote werkloosheid. Het zijn dezelfde laaggekwalificeerde
migranten die in de opkomende dienstensector in de laagbetaalde consumptieve diensten
werk zouden kunnen vinden volgens Sassen (1994, 1996) en Esping-Andersen (1999). Ten
tweede is de toenemende globalisering relevant omdat de nieuwe dienstensector ook nieuwe
migratiestromen op gang brengt: sommige delen van de dienstensector hebben lage
toetredingsdrempels voor migranten, zoals de schoonmaaksector.

2.2.4. De combinatie van zorg en arbeid
De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen had evident invloed op het denken over en
de uitvoering van huishoudelijk werk. Vrouwen die gingen werken kregen te maken met een
dubbele belasting van zorg en werk. De emancipatie van de man, zoals de vrouwenbeweging
die in de jaren zeventig voor ogen had, bleef grotendeels uit. De verantwoordelijkheid voor
zorg - en huishoudtaken is nauwelijks naar mannen verschoven. Doordat de heersende
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moraal en het overheidsbeleid in toenemende mate gericht zijn op arbeidsparticipatie van
vrouwen is huishoudelijk werk gedegradeerd. Een schoon huis en een goedlopend
huishouden zijn al lang geen zaken meer waaraan vrouwen hun identiteit kunnen ontlenen,
zoals dat voor de burgerij rond 1900 en na de oorlog voor de grote middenklasse wel zo was.
Vooral voor tweeverdieners en werkende alleenstaanden met of zonder kinderen zijn betaald
werk, plezierige vrije tijdsbesteding en kwaliteitstijd met de kinderen belangrijker geworden
dan een schone oven of gestreken onderbroeken. Er zijn nog wel huisvrouwen maar die
bevinden zich vooral aan de onderkant van de samenleving: alleenstaande
(bijstands)moeders met jonge kinderen of gehuwde vrouwen met een echtgenoot als
kostwinner in een laagbetaald of laag gewaardeerd beroep. Zo heeft het huisvrouwenideaal
zich in een eeuw tijd ontwikkeld van het ideaal van de bovenklasse via het ideaal van de
grote naoorlogse middenklasse naar ouderen en laagopgeleiden in de huidige tijd (Tijdens,
2000). Het heeft in de huidige tijd haar glans verloren. Huishoudelijk werk is iets geworden
waar men zo min mogelijk tijd en moeite aan besteedt. Van Daalen (1993) beschrijft deze
ontwikkeling als: van ‘lekker schoon’ naar ‘schoon genoeg’. Er zijn verschillende strategieën
waar te nemen die huishoudens vanaf de jaren zeventig hanteren om het huishouden
draaiende te houden. In navolging van Gershundy (1978) beschrijf ik er drie.
In Nederland is ten eerste het zogenaamde anderhalfverdienersmodel een strategie
van huishoudens om met de dubbele belasting van zorg en betaald werk om te gaan. Vanaf de
jaren zeventig gingen vrouwen in het algemeen meer werken, ook gehuwde en
samenwonende vrouwen (met kinderen). Tussen 1975 en 1996 is het percentage werkende
moeders bijna verdubbeld van 22 naar 42 procent (Tijdens 2000). Eerst waren dat vooral
moeders van oudere kinderen die het werken weer hervatten. Maar vanaf de jaren tachtig
nam ook het aantal werkende moeders met kleine kinderen toe. Doordat mannen niet
beduidend minder zijn gaan werken nam het aantal tweeverdieners fors toe vanaf de jaren
zeventig. Tussen 1977 en 1997 is het aandeel tweeverdieners in het totaal aantal huishoudens
gestegen van 27 procent naar 45 procent (Tijdens 2000).
Deze cijfers zijn, net als cijfers over arbeidsparticipatie van vrouwen enigszins
misleidend. Het zijn namelijk vooral deeltijdbanen waarin vrouwen werkzaam zijn. De
toename van het aantal tweeverdieners is in werkelijkheid een toename van het aantal
anderhalfverdieners. In 1994 is ruim tweederde van de tweeverdieners in feite
anderhalfverdiener, waarbij de man voltijd werkt en de vrouw deeltijd (Tijdens, 2000). In
deze groep anderhalfverdieners zijn vrouwen in de periode 1975-1995 wel minder tijd aan de
huishouding gaan besteden en mannen meer, maar in 1995 besteedden vrouwen in een
anderhalfverdienend huishouden evengoed nog 37 uur aan de huishouding en de mannen 15
uur. Voor echte tweeverdieners, waarbij man en vrouw meer dan dertig uur werken, bedragen
deze uren respectievelijk 21 en 13 uur (Tijdens 2000).
Het grote aantal anderhalfverdieners lijkt typisch voor Nederland (Visser 1999). In
Nederland werkt een relatief groot deel van de vrouwen in deeltijd en zijn de deeltijdbanen
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bovendien kleiner. Doordat ook deeltijdbanen werden meegerekend in de statistieken lijkt de
arbeidsparticipatie van vrouwen in de periode 1970-1990 spectaculair gestegen. Maar in
1988 bijvoorbeeld had in de EG 19 procent van de werkende vrouwen een baan van minder
dan elf uur per week, terwijl voor Nederland dit percentage 33 procent bedroeg (Van Eijl
1997). Vrouwen die vanaf de jaren zeventig de arbeidsmarkt betraden kwamen tegelijkertijd
niet los van huishoudelijke taken. Het huisvrouwenideaal was toch taai en een grote groep
vrouwen deed het dus allebei: èn werken èn het huishouden. Bovendien was betaald werk
niet ruim voorhanden in de periode dat vrouwen de arbeidsmarkt betraden. Door de grote
werkloosheid begin jaren tachtig stimuleerde de overheid deeltijdwerk en in de opkomende
dienstensector was ook meer behoefte aan deeltijdwerk. Het ligt buiten het bestek van dit
onderzoek om een bijdrage te leveren aan het antwoord op de vraag waarom vrouwen in
deeltijdwerk terecht kwamen en mannen veel minder. Hier is de constatering van belang dat
vrouwen steeds hoofdverantwoordelijke voor het huishouden bleven.
Een tweede strategie om arbeid buitenshuis te combineren met het huishouden is het
aanpassen van de eisen en efficiënter huis te houden door meer techniek in huis en een
praktischer inrichting van de woning. Zoals besproken zorgden de komst van de stofzuiger,
strijkijzer, koelkast en wasmachine wel voor lastenverlichting in het huishouden maar niet
voor een drastische daling van het aantal uren in de huishouding. Dit was vooral het geval
toen de techniek gepaard ging met hogere eisen van wat schoon en hygiënisch is. Toch
berekenden Tijdens e.a. (2000) dat huishoudelijke apparaten wel degelijk tijdswinst
opleveren. In de jaren negentig werden in Nederland de magnetron en de vaatwasser steeds
populairder. In 1995 heeft 60 procent van de Nederlandse bevolking een magnetron en 26
procent een vaatwasser. Dit zijn typische apparaten voor huishoudens met een druk bestaan,
het zijn dan ook vooral tweeverdieners die deze apparaten bezitten. Deze apparaten leveren
wel degelijk een tijdswinst op. De inrichting van het huis is ook aangepast aan de nieuwe
behoeften van een efficiënt huishouden en werd de rationalisatie voortgezet. Zo heeft tapijt
plaatgemaakt voor vinyl, marmoleum, parket en laminaat. Woningen zijn steeds makkelijker
schoon te houden. Over het algemeen zijn de eisen van ‘schoon’ tevens verlaagd, met name
ten opzichte van de jaren zestig. Een schoon huis is nu niet meer het toonbeeld van karakter.
Doordat de zorg voor kinderen meer tijd is in gaan nemen, is de rationaliteit ook veranderd:
het moet schoon zijn voor de kinderen, niet voor de buitenwereld (Van Daalen, 1993). Net
als voor de inrichting van het huis is men ten opzichte van huishoudelijk werk een
functionelere houding gaan aannemen.
Een derde strategie voor het combineren van het huishouden en betaald werk hangt
sterk samen met de opkomst van de dienstensector. Met het uitbreiden van de dienstensector
kwamen er ook meer mogelijkheden voor het uitbesteden van huishoudelijk werk. Het gaat
het daarbij niet alleen om huishoudelijk personeel in huis; uitbesteding vindt ook buitenshuis
plaats. Vanaf de jaren negentig kwamen de zogenaamde gemaksdiensten zoals de hondenuitlaatdienst en de stomerij op kantoor. De afhaaltraiteur en kant-en-klaar maaltijden van de
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supermarkt zijn tevens te beschouwen als het uitbesteden van huishoudelijk werk. Ook het
uitbesteden van de zorg voor kinderen aan kinderdagverblijven, betaalde oppas en
gastmoeders hoort hierbij. Het huishouden ging - voor degenen die dat konden betalen steeds meer lijken op een bedrijf, dat bepaalde diensten uitbesteedt. Zo ook de
schoonmaakwerkzaamheden, middels wat men is gaan noemen: hulp in de huishouding.
Het aantal uren huishoudelijke hulp per huishouden daalde tussen 1975 en 1985, en
pas vanaf 1990 stijgt het weer (Tijdens e.a. 2000). De economische crisis begin jaren tachtig
bracht huishoudens niet in de gelegenheid om huishoudelijke hulp of gemaksdiensten in te
kopen. Pas toen de economie echt aantrok begin jaren negentig zijn gezinnen huishoudelijk
werk meer gaan uitbesteden (zie tabel 2.3.).
Tabel 2.3. Uren huishoudelijke hulp per week van personen van 18-65 jaar, 1975-1995 in procenten.

1975

1980

1985

1990

1995

0 uur

91,9

93,4

94,2

92,0

89,6

1-4 uur

7,4

3,9

3,8

5,6

8,1

5-9 uur

0,7

1,9

1,5

1,3

1,9

> 10 uur

-

0,7

0,6

1,0

0,4

Huishoudelijke hulp per week

Bron: Tijdens e.a. 2000

Het aantal eenverdieners met huishoudelijke hulp blijft tussen 1975 en 1990 vrijwel gelijk,
rond 6 procent. Het is vooral het aantal tweeverdieners met hulp dat stijgt; van 10 procent
naar 24 procent. Opgemerkt dient te worden dat cijfers ten aanzien van huishoudelijk werk
problematisch zijn. Een groot deel van de markt bevind zich immers in de informele
economie, ik kom hier in het volgende deel op terug.
Over het aanbod van deze diensten in de periode 1970-1995, met name
schoonmaakdiensten, is net als voor de huidige tijd weinig systematische informatie voor
handen. Onderzoek naar betaald huishoudelijk werk in Engeland in de periode 1980-1995
wijst uit dat de aanbieders daar voornamelijk oudere gehuwde vrouwen uit de
arbeidersklasse betroffen met een mannelijke kostwinner en jonge ongehuwde vrouwen
(Gregson & Lowe 1994).
Tot zover het verleden van vraag en aanbod van huishoudelijke diensten. Het
huishouden als zaak waarin huisvrouwen konden uitblinken is gedegradeerd naar iets ‘dat
ook nog moet’. Het naoorlogse egalitarisme bleef, zij het in een ambivalente vorm toen
vanaf de jaren ‘80 er steeds grotere inkomensverschillen tussen bevolkingsgroepen
ontstonden. Opnieuw gingen gezinnen die dat konden betalen huishoudelijk werk
uitbesteden en werd sociale ongelijkheid zichtbaar in privéhuishoudens.
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2.2.5. Kenmerken uit de tijd van het huisvrouwenmodel
De gouden tijd van de huisvrouw kenmerkt zich door een breuk in het proces van
uitbesteding van huishoudelijk werk. Een aantal kenmerken van de tijd van het
huisvrouwenmodel hebben de huidige manier van uitbesteding beïnvloed.
Ten eerste hebben het taaie gezinsdenken en het huisvrouwenmodel uit de jaren
vijftig en zestig een stempel gedrukt op de houding ten opzichte van het huishouden. Veel
Nederlandse vrouwen hechten nog steeds belang aan een schoon huis en willen ook veel zelf
doen. In de versnipperde en ambivalente huidige manier van uitbesteding lijkt het
huisvrouwenideaal nog door te klinken, zo beschrijf ik in hoofdstuk 4.
Ten tweede worden in de jaren zeventig betaalde arbeid buitenshuis, zelfontplooiing
en vrije tijd steeds belangrijker. Nederlands vrouwen doen alles een beetje: ze zijn
verantwoordelijk voor het huishouden èn ze verrichten betaalde arbeid èn ze willen hun vrije
tijd aangenaam doorbrengen met bijvoorbeeld de kinderen. In de komende hoofdstukken zal
aan de orde komen dat men daarbij tegenwoordig niet meer goed weet wat er moet gebeuren
in huis, wat de standaard is, hoe belangrijk het is en hoe het uitbesteden ervan moet. De
inrichting van het huislijke leven is gefragmenteerd en geïndividualiseerd: sterke idealen als
een huishouding met meerdere dienstboden of juist de allround huisvrouw bestaan niet meer.
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2.3 De huidige markt van huishoudelijke werk
De groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen en de mislukte herverdeling van zorg en
huishoudtaken zorgden voor een terugkeer van het uitbesteden van huishoudelijk werk. Ook
de veranderende gezinsstructuren en groeiende vergrijzing zijn van invloed op de vraag naar
persoonlijke dienstverlening, evenals het groeiend aantal werkende twee - en
eenpersoonshuishoudens (Cancedda 2001). Deze trend is in veel Westerse landen te zien.
Verschillende onderzoekers naar de huidige populatie huishoudelijke werkers spreken
daarom ook wel van moderne dienstmeisjes (Lutz 2001, Odierna 2000, Anderson 1997). Na
ruim drie decennia waarin het huisvrouwenmodel overheerste kwam ook in Nederland eind
20e eeuw het uitbesteden van huishoudelijk werk weer terug, zij het in een andere vorm dan
de dienstboden. In dit laatste deel geef ik een korte schets van wat er op basis van bestaande
literatuur over de huidige markt van huishoudelijk werk bekend is.
Toen er een groei in de persoonlijke dienstenverlening voorspeld werd door auteurs
als Sassen (1994, 1996), kreeg deze sector eind 20e, begin 21e eeuw ook de belangstelling
van de Nederlandse overheid. Een belangrijk verschil met de tijd van de dienstboden is dat
de Nederlandse verzorgingsstaat toen nog nauwelijks vorm had gekregen. Tegenwoordig
bemoeit de overheid zich middels gezinsbeleid, emancipatiebeleid en zorgbeleid met het
welzijn van haar burgers, hoewel deze bemoeienis op specifieke gebieden en mensen is
gericht. De interesse van de overheid voor de persoonlijke dienstverlening is daarbij
overigens eerder economisch gemotiveerd dan vanuit een verzorgingsstaatperspectief: groei
van deze markt zou namelijk juist kunnen leiden tot verminderd gebruik van de
verzorgingsstaat. Bovendien zou groei aan de onderkant van de dienstensector ook groei aan
de bovenkant betekenen: hoogopgeleide vrouwen kunnen door het uitbesteden van
huishoudelijke taken hun arbeidsparticipatie vergroten en ook dat ziet de overheid als een
wenselijke ontwikkeling ten behoeve van economische groei.
Het ministerie van Economische Zaken stelde daarom in 2001 de MDW-werkgroep
(Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) in, die de ontwikkeling van de markt
van persoonlijke dienstverlening onderzocht. Het ontwikkelen van het uitbesteden van
huishoudelijke en zorgtaken zou de deelname van vrouwen in het arbeidsproces vergroten,
werkgelegenheid bieden aan lager opgeleide werknemers, zelfstandig ondernemerschap
stimuleren en tegemoetkomen aan de behoefte aan kinderopvang en zorg die in de
mantelzorg niet altijd geboden kan worden (MDW 2001). Belemmeringen voor groei op de
markt van persoonlijke dienstverlening zijn volgens de MDW onder andere de onduidelijke
status van huishoudelijk werkers in de sociale en fiscale wetgeving. In 2004 bracht ook
onderzoeksbureau SEOR een rapport uit over de markt van persoonlijke dienstverlening in
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit rapport concludeert
tevens dat binnen de bestaande arbeids - en belastingwetgeving de markt van persoonlijke
diensten moeilijk kan groeien. Beide rapporten maken veelvuldig gebruik van een studie
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verricht door Tijdens (2000) naar huishoudelijke diensten. Tijdens is, samen met Van der
Lippe en De Ruijter (2000, 2004), een van de weinigen die systematisch wetenschappelijk
onderzoek verricht naar het uitbesteden van huishoudelijk werk in Nederland. Vanwege de
zwakke arbeidsrechtelijke positie van huishoudelijk werk en een toenemende stroom
alarmerende berichten uit het buitenland over moderne dienstmeisjes trekt deze groep ook de
aandacht van de Nederlandse vakbonden FNV en CNV en hun internationale collega’s in de
ETUC (European Trade Union Federation) en de ILO (international Labour Organization).
Deze partijen publiceerden ook enkele rapporten over betaald huishoudelijk werk, in het
bijzonder over de positie van degenen die dit werk doen.
Bovengenoemde studies en rapporten staan centraal in deze paragraaf. Waar
wenselijk verwijs ik ook naar internationale studies. Achtereenvolgens komen aan bod wie
de huidige vragers zijn, wie de aanbieders zijn en hoe de markt georganiseerd is.

2.3.1. De verzorgingsstaat, arbeid, zorg en huishoudelijk werk
Wie doet het huishouden? In de huidige tijd lijkt het antwoord op deze vraag minder
eenduidig dan ten tijde van dienstboden of het kostwinnersmodel. Er zijn drie partijen te
onderscheiden die zorg kunnen dragen voor het huishouden (Esping-Andersen 1999). De
staat door middel van publieke voorzieningen als kinderopvang en ouderenzorg, de markt
zoals zelfstandige huishoudelijk werkers of bedrijven en de huishoudens zelf. Ten tijde van
de dienstboden droegen huishoudens zelf gecombineerd met de markt zorg voor het
huishoudelijk werk. Onder het huisvrouwenmodel waren dat uitsluitend de huishoudens zelf.
Tegenwoordig bevindt de verantwoordelijkheid voor het huishouden zich tussen de drie
partijen die Esping-Andersen (1999) onderscheidt. Relevant hierbij is zijn concept van defamilialisering van de verantwoordelijkheid voor welzijn. De-familialisering is een proces
waarbij de verzorgingsstaat of markt welzijns - en zorgtaken van het gezin overneemt. Er is
sprake van familialisering wanneer gezinnen zelf verantwoordelijk blijven voor hun welzijn.
Waar in Scandinavische landen de overheid voldoende publieke kinderopvang, ouderenzorg
en thuiszorg weet te creëren, is er op het Europese continent weinig veranderd. Door de hoge
mate van familialisme in deze landen, moeten de gezinnen zelf opdraaien voor de kosten,
zoals het geval is bij uitbesteding van huishoudelijk werk in het private domein of in het
geval van zelfvoorziening. Familialisme remt de arbeidsparticipatie van vrouwen. Sterker:
voor vrouwen is de-familialisering een voorwaarde om zich op de markt te begeven volgens
Esping-Andersen. De Nederlandse overheid slaagt er onvoldoende in te voorzien in de
behoefte aan gezinszorg en flexibele huishoudelijke arbeid. Lange wachtlijsten voor
kinderopvang en thuiszorg zijn bijvoorbeeld al jaren een probleem. Volgens Visser en
Hemerijck (1998) zijn onvoldoende publieke voorzieningen inderdaad de oorzaak van het
grote deel vrouwen in Nederland dat in deeltijd werkt.
In 2005 heeft 68 procent van de Nederlandse vrouwen en 81 procent van de mannen
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van 15-64 jaar een betaalde baan van ten minste één uur per week. Voor vrouwen is dat cijfer
hoog, alleen in Scandinavische landen en Zwitserland ligt dat percentage hoger. Echter,
driekwart van de werkende vrouwen in Nederland werkt in deeltijd, dat wil zeggen hooguit
34 uur per week (zie tabel 2.4.).
Tabel 2.4. Arbeidsdeelname (>12 uur) en aantal gewerkte uren van werkenden
van 20-64 jaar, naar sekse, 1975-2005 (in procenten en uren)

Arbeidsdeelname (%)

1990
53

1995
56

2000
63

2005
65

Arbeidsdeelname mannen (%)

72

76

80

76

Arbeidsdeelname vrouwen (%)

32

36

47

53

Arbeidsduur werkenden (uren)

35,3

35,4

34,4

35,6

Arbeidsduur werkende mannen

38,3

38,9

38,6

40,2

Arbeidsduur werkende vrouwen

28,3

28,5

27,5

28,9

Bron: Portegijs e.a. (2006)

De Nederlandse overheid wil de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten, zeker gezien de
sterke vergrijzing maar heeft daarbij onvoldoende kunnen compenseren voor het wegtrekken
van onbetaalde huisvrouwen uit gezinnen. De reactie van de overheid op de
arbeidsparticipatie van vrouwen en de veranderende samenlevingsvormen is gefragmenteerd
en specifiek. Waar de overheid aandacht had voor de combinatiedruk waar vrouwen mee te
maken kregen lag die vooral bij het creëren van kinderopvang. Hulp bij het huishouden is er
voor mensen die dit lichamelijk niet meer zelf kunnen zoals ouderen en zieken, hulp en zorg
die op indicatie geregeld is via de thuiszorg. Binnen de thuiszorg wordt er bovendien een
specifiek onderscheid gemaakt tussen huishoudtaken en zorgtaken.
Ten aanzien van huishoudelijk werk bij particulieren die niet ziek of oud zijn lijkt de
overheid zich vooral bezig te houden met het stimuleren van de markt en dit vooral met
onduidelijke en steeds veranderende maatregelen op kleine schaal (Van Walsum 2007). Het
verplaatsen van huishoudelijke en zorgtaken naar de markt noemt Esping-Andersen de
commodificatie van welzijn welke beïnvloed wordt door drie factoren:
1. Het stijgende reële inkomen, waardoor niet-noodzakelijke goederen gekocht kunnen worden
2. Beaumols cost disease: diensten zijn erg arbeidsintensief, moeilijk te automatiseren, de
productiviteit is daardoor moeilijk te verhogen. Hierdoor neemt de werkgelegenheid in de
dienstensector toe maar er is tegelijkertijd een probleem: de loonstijging gaat de
arbeidsproductiviteit te boven, omdat de productiviteit niet groeit. De kosten aan loon
gaan niet gelijk op met de productiviteit, dit noemde Beaumol cost disease.
3. De factor tijd. Tweeverdieners hebben een gebrek aan tijd. Hoe groter het gebrek aan tijd,
hoe groter de kans dat men zorg koopt. Het belang voor huishoudens om diensten te kopen
in relatie tot het gebrek aan tijd hangt af van het aantal kinderen, en of moeder werkt en of
vader werkt.
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Volgens Esping-Andersen (1999, 2000) zijn in Europa de kosten van de arbeidsintensieve
diensten op de markt te hoog. Wanneer deze niet gesubsidieerd worden moeten huishoudens
volgens hem overgaan op het zelf (blijven) doen van huishoudelijke en zorgtaken. Dit in
tegenstelling tot de Verenigde Staten waar een groot aantal laagbetaalde arbeiders te vinden
is, bijvoorbeeld in dienst bij schoonmaakbedrijven voor particulieren. Vergeleken met de
Verenigde Staten worden in Europa erg weinig huishoudelijke taken uitbesteed (Merens &
Hermans 2009). De markt neemt het in Europa niet snel over van een passieve
verzorgingsstaat of alles zelf doen vanwege de relatief hoge prijs van diensten.
Ook Tijdens (2000) analyseert de uitbestedingsbeslissing van huishoudens op basis
van de prijs van de diensten en wel in een input-output model. De input is daarbij het
gemiste inkomen: het uurloon dat kan worden verdiend op de arbeidsmarkt dat in dit model
gelijk is aan de prijs van zelf het huishouden doen. De output is de prijs die op de markt
betaald zou moeten worden om huishoudelijk werk uit te besteden. Als het verschil tussen
eigen inkomsten en de prijs van huishoudelijke diensten groot is, zal er eerder uitbesteed
worden. Is het verschil klein, door een laag eigen uurloon of een hoge prijs van
huishoudelijke diensten, dan loont het om het zelf te doen, concludeert Tijdens net als
Epsing-Andersen. In beide modellen is het uitbesteden van huishoudelijk werk een nietnoodzakelijk goed voor degenen die dat kunnen betalen, zoals dienstboden destijds ook een
welvaartsartikel waren.
Het groot aantal Nederlandse vrouwen dat in deeltijd werkt, lijkt de these aangaande
de kosten van arbeidsintensieve diensten van Esping-Andersen (2000) te onderschrijven. De
arbeidsmarktparticipatie wordt geremd omdat huishoudens nog veel huishoudelijk werk zelf
doen. Nederlandse vrouwen besteden anno 2005 in verhouding tot het aantal uren betaald
werk veel tijd aan het huishouden, ten opzichte van Nederlandse mannen en ten opzichte van
andere Europese landen (zie tabel 2.5.).
Tabel 2.5. Totaal aan uren aan verplichtingen en onderverdeeld in betaald werk en huishouden en zorg,
van mannen en vrouwen in enkele Europese landen in 2004.

Vrouwen
Totaal
Nederland
Denemarken
Finland
Zweden
België
Duitsland(west)
Frankrijk
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Italie
Spanje

53,4
62,5
59,9
59,1
60,7
57,2
55,5
59,6
55,4
69,8
66,3
67,9

Betaald werk
27,4
36,5
37,3
37,0
36,4
32,1
35,9
33,7
28,6
41,2
39,5
39,9

Mannen
Huishouden
en zorg
23,8
22,4
18,3
18,9
21,5
22,3
18,2
23,8
25,9
26,8
25,3
23,8

Totaal
54,9
57,2
55,1
56,9
59,5
59,1
52,7
56,2
57,5
61,5
66,0
59,0

Betaald werk
39,8
40,8
40,8
40,4
42,3
42,2
40,0
43,7
42,2
46,9
45,0
44,0

Huishouden
en zorg
11,6
13,3
10,5
13,6
13,7
13,3
10,4
11,0
13,7
13,0
18,0
13,4

Bron: Portegijs e.a. 2006
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Uit tabel 2.5. is af te lezen dat Nederlandse vrouwen 44,7 procent van de totale tijd die ze
aan verplichtingen besteden bezig zijn met zorg en huishouden. Alleen Engelse vrouwen
scoren hoger. Die besteden 46,8 procent van hun uren aan verplichtingen aan het huishouden
en zorg. Nederlandse vrouwen besteden 2,05 keer zoveel tijd aan het huishouden en zorg als
mannen. Alleen Ierse vrouwen scoren met 2,16 keer zoveel en Griekse vrouwen met een
factor 2,06 hoger. In Scandinavische landen waar de overheid meer publieke voorzieningen
biedt voor huishoud - en zorgtaken besteden vrouwen meer tijd aan betaald werk en minder
aan huishoudelijk werk.
Daar waar die voorzieningen in Nederland tekortschieten hebben Nederlandse
vrouwen de keuze om het huishouden ofwel zelf te doen ofwel in te kopen op de markt. De
markt van huishoudelijk werk kent belemmeringen voor groei zoals de cost disease, de hoge
belastingdruk en onduidelijke wet - en regelgeving. Ondanks deze belemmeringen besteden
Nederlandse gezinnen huishoudelijk werk wel uit, maar in een specifieke vorm: voor een
beperkt aantal uren per week en voor een groot deel op de informele markt. Een
mogelijkheid om de cost disease van diensten op te lossen is deze buiten het officiële circuit
te laten plaatsvinden (Elfring & Kloosterman 1991). Verschillende onderzoeken
onderschrijven dat dit voor de persoonlijke diensten op een naar schatting grote schaal
gebeurt in Nederland (Tijdens 2000, CNV 2006, SEOR 2004). Dit is niet uniek voor
Nederland, overal ter wereld vindt een substantieel deel van de markt van huishoudelijk
werk in de niet geregistreerde, informele economie plaats (Ramirez-Machado 2003, CNV
2006).

2.3.2. Migratie, verzorgingsstaten en huishoudelijk werk
Naar het aanbod op de huidige markt van betaald huishoudelijk werk is door verschillende
auteurs onderzoek gedaan. Voor Nederland is dat vooral het eerder beschreven beleidsgericht
onderzoek, dat zich hoofdzakelijk richt op het formele aanbod van te activeren
uitkeringsgerechtigden en bijverdienende huisvrouwen, veelal autochtoon. De vraag is hoe
formeel en autochtoon het aanbod is.
Internationaal onderzoek richt zich vaak op aanbod dat in groeiende mate uit
migranten bestaat. Sommige onderzoekers zien hierbij direct verband met wet - en
regelgeving binnen verzorgingsstaten. Zo wijst Andall (2000) erop dat het terugtrekken van
de verzorgingsstaat op het gebied van zorg aan huis, een verklaring is voor de groeiende
vraag naar migranten in de huishoudelijke zorgsector voor ouderen in bijvoorbeeld Engeland
en Italië. Van der Leun en Kloosterman (2006) beschrijven dat restrictief migratiebeleid en
strengere controles ertoe leiden dat migranten in toenemende mate werk zoeken in private
huishoudens, die bescherming bieden tegen deze controle. Niet alleen het arbeidsmarktbeleid
of emancipatiebeleid is van invloed op de verschijningsvorm van de huidige markt, ook de
migratiepolitiek van een land.
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Vanwege de strenge Nederlandse migratiepolitiek is het nagenoeg onmogelijk als
huishoudelijk werker een werk - en verblijfsvergunning te krijgen. Aangetoond zou moeten
worden dat er geen inwoner van Nederland is die het werk zou kunnen doen. Aangezien
huishoudelijk werk laaggekwalificeerd werk is en veel van de Nederlandse werklozen
laaggekwalificeerd zijn, is er in theorie een groot aanbod (Van Walsum 2007). Een werk - en
verblijfsvergunning krijgen als huishoudelijk werker is daarom voor migranten vooralsnog
onmogelijk. Wanneer het theoretisch aanbod van uitkeringsgerechtigden niet groot of goed
genoeg is ontstaat er ruimte voor ongedocumenteerde migranten. Lutz (2001, 2002)
beschrijft op basis van empirisch onderzoek hoe de staat de informele markt van
huishoudelijk werk beïnvloedt. In landen als Duitsland en Nederland, waar het heel moeilijk
is om officieel huishoudelijke hulp uit het buitenland aan te nemen, wordt bijvoorbeeld de
au-pairregeling misbruikt om huishoudelijk werkers uit het buitenland aan te nemen (Lutz
2002). Met andere woorden: de regels van de overheid beïnvloeden ook de mate en de vorm
van informaliteit
Anderson (1997, 2000, 2001, 2003) deed onderzoek naar huishoudelijk werk in zes
Europese landen en de VS en vroeg zich af waarom het vooral migrantenvrouwen zijn die
voorzien in deze vraag. Een van haar claims is dat wanneer het huishoudelijk werk gedaan
wordt door niet-migranten of westerse migranten, dit werk geprofessionaliseerd wordt.
Voorbeeld hiervan zijn de hoog aangeschreven Britse nannies. Dit idee van etnische
hiërarchieën ontleent zij aan Rollins (1985) die in de vroege jaren tachtig freelance
huishoudsters interviewde in Boston. Huishoudelijke betaalde arbeid is niet alleen een
vrouwenzaak aan de kant van de werknemers maar ook aan de kant van de werkgevers. Het
is vaak de vrouw die huishoudelijke personeel in dienst neemt en als werkgeefster optreedt.
De werkgeefster moet verschil aanbrengen tussen zichzelf en de vrouw die het vieze werk
doet en etniciteit is een middel om dat verschil aan te brengen, zo schetst Anderson (2000).
Vroeger was het de klasse die als distinctiemiddel diende, tegenwoordig is dat etniciteit.
Interessant is dat Anderson ook een lifestyle aspect toevoegt aan het uitbesteden van
huishoudelijk werk. We hoeven namelijk niet in een schoon huis te leven, de kinderen
hoeven niet naar allerlei clubs gebracht worden. Of men een werkster heeft is niet alleen een
kwestie van noodzaak, wanneer bijvoorbeeld beide ouders werken, maar is ook een uiting
van een bepaalde lifestyle en status. Door bijvoorbeeld een zwarte langharige hond te hebben
en wit tapijt, toont de werkgeefster indirect haar toegang tot personele bronnen en financiële
status. In haar studie benadrukt Anderson (2000) ook dat huishoudelijk werk
disproportioneel veel gedaan wordt door ongedocumenteerde migranten en dat daarbij de
private sfeer bescherming biedt tegen overheidscontrole.
Ehrenreich (2003) deed onder meer onderzoek naar betaald huishoudelijk werk door
drie weken werkzaam te zijn bij een schoonmaakbedrijf voor particulieren. Ze beziet het
hebben van een schoonmaakster als statussymbool in een iets ander licht dan Anderson
(2000). Zij benadrukt juist dat vroeger dienstboden zichtbaar waren, in uniform, inwonend
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om de status van het gezin te benadrukken. Tegenwoordig ontlenen volgens Ehrenreich
vrouwen status aan de illusie ‘het allemaal zelf te doen’ en dus is de hulp in de huishouding
zo min mogelijk zichtbaar. Volgens Ehrenreich (2003) wordt betaald huishoudelijk werk in
de VS in de meeste gevallen door zelfstandige freelancers gedaan, vaak in de informele
economie en vaak betreft het ongedocumenteerde migranten
Het groeiend aantal migranten werkzaam in de huishouding over de hele wereld,
waarbij zij vaak ongedocumenteerd in het betreffend land verblijven wordt door bijzonder
veel van dergelijke empirische etnografische onderzoeken benadrukt (Anderson 2000,
Ehrenreich & Hochschild 2003, Lan 2006, Cox 2006, Lutz 2001). Het gaat bij deze
migratiestromen ten behoeve van huishoudelijk werk bovendien om vrouwelijke migranten.
Men spreekt daarom ook wel van ‘feminisering van arbeidsmigratie’ (Anderson 2003,
Romero 2002).
Ehrenreich (2003) noemt de migratiestromen ten behoeve van huishoudelijk werk
de ‘vrouwelijke onderkant van globalisering’ waarmee zij het sociaal-economische
ongelijkheidsaspect benoemt. Zij ziet enerzijds hoogopgeleide vrouwelijke managers die de
wereld rondvliegen ten behoeve van hun werk en emancipatie, terwijl zij anderzijds hun
huishouden en zorg voor de kinderen overlaten aan migrantenvrouwen uit arme landen.
Ongelijkheid is in geval van inwonende huishoudelijk werkers die van elders migreerden
pregnant aanwezig in de arbeidsrelaties ( Lan 2006, Romero 2002, Cox 2006). Het is deze
ongelijkheid die zo sterk doet denken aan de tijd van de dienstboden. Belangrijke vragen in
dit onderzoek in Amsterdam zijn daarom wie de aanbieders zijn, waar ze vandaan komen en
wat hun positie is.

2.3.3. Wat is huishoudelijk werk?
De definiëring van huishoudelijk werk was ten tijde van de dienstboden al lastig. Dat geldt
ook voor het heden. Wat is nou precies het huishouden? En wat zijn daarbinnen de taken van
de huishoudelijk werker? Het antwoord op deze vragen leidt ook in de tegenwoordige
praktijk tot onduidelijkheid, zo zal later in dit boek aan de orde komen. Elk rapport of
onderzoek naar betaald huishoudelijk werk geeft een omschrijving van het fenomeen en deze
omschrijvingen lijken op elkaar, zo veelzijdig is huishoudelijk werk namelijk niet.
Een aantal zaken valt op in het definiëren van betaald huishoudelijk werk. Het is ten
eerste werk dat verschillende werkterreinen of deelgebieden kent. Hierbinnen ontstaat
begripsverwarring. Onderzoeksbureau SEOR (2004) spreekt bijvoorbeeld over de
persoonlijke dienstverlening en onderscheidt daarbinnen de kinderopvang, huishoudelijke
hulp en klussen in en om het huis als deelmarkten. Huishoudelijke hulp is hier deelmarkt van
de persoonlijke dienstverlening. De abvakaboFNV (2008) hanteert juist weer als
paraplubegrip de term ‘huishoudelijke hulp’, waarbinnen zij achtereenvolgens verschillende
soorten werk onderscheidt, namelijk: schoonmaakwerk, tuinonderhoud, oppassen op
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kinderen, verzorging van huisdieren, klussen in en rond het huis, verzorging van ouderen of
gehandicapten. De European Foundation (Cancedda 2001) benoemt voor ‘huishoudelijke
diensten’ de deelterreinen: kinderopvang, zorg voor ouderen, huishoudelijke schoonmaak
(huis, bekleding, kleding), huishoudelijk onderhoud en tuinonderhoud. De MDW-werkgroep
Persoonlijke diensten omschrijft deze in haar rapport( 2003) als volgt:
“Persoonlijke diensten kunnen worden omschreven als activiteiten in en om het huis die
iemand in principe zelf kan uitvoeren maar die hij soms liever aan anderen overlaat of
uitbesteedt (en in geval van werk buitenshuis, of ziekte of beperkingen aan anderen moet
overlaten). Deze activiteiten vallen in te delen in drie hoofdgroepen: persoonlijke
verzorging, zorg voor huis, tuin en huisdieren en kinderopvang. De Werkgroep beperkt
persoonlijke dienstverlening tot activiteiten waarvoor geen gespecialiseerde voorgezette
opleiding vereist is. Daarmee vallen kraamzorg, verpleging, medische zorg thuis en formele
kinderopvang buiten de definitie. Deze afbakening is bedoeld om een onderscheid te maken
tussen persoonlijke diensten en professionele zorg”.
Ook in deze definitie worden hoofdgroepen in activiteiten onderscheiden, waarbij de term
‘huishoudelijk’ niet eens voorkomt. Onder persoonlijke verzorging verstaat de MDW werkgroep: wassen, aankleden, strijken, was en kleding verzorgen, vervoer, eten verzorgen,
boodschappen doen. Zorg voor huis, tuin en keuken omvat taken als: schoonmaken,
opruimen, ramen lappen, klussen, dieren verzorgen, tuinonderhoud. Kinderopvang betreft de
opvang van baby’s, peuters en buitenschoolse opvang. Het onderscheiden van verschillende
werkterreinen, groepen activiteiten of deelmarkten is kenmerkend voor het definiëren van
huishoudelijk werk of de persoonlijke dienstverlening. Dat was een eeuw geleden zo, dat is
nu zo. Huishoudelijk werk is niet enkel schoonmaakwerk bij particulieren thuis, er kleven als
het ware allerlei verzorgende activiteiten aan, of andersom: bij de verzorging van kinderen,
ouderen of gehandicapten horen ook schoonmaakactiviteiten. Huishoudelijk werk is in aard
grensloos, het is onduidelijk waar het werk begint en waar het ophoudt en het is daarbij ook
werk dat nooit af is.
Net als de CNV (2006) kies ik voor de term ‘huishoudelijk werker’ omdat deze term
benadrukt dat het om betaald werk gaat en niet om dienstbaarheid of natuurlijke hulp. Deze
term komt overeen met het internationale domestic worker. De ILO omschrijft een domestic
worker als: “a wage earner in a private houshold, under whatever method and period of
remuneration, who may be employed by one or several employers who receive no pecuniary
gain from this work”. Zowel de ETUC (2005) als de CNV(2006) bekritiseren deze
omschrijving overigens op het feit dat er niets gezegd wordt over de aard van het werk zelf,
alleen dat deze in de privésfeer plaatsheeft voor een particuliere opdrachtgever die de
huishoudelijk werker daarvoor betaalt.
De CNV (2006) beschrijft juist heel concreet de werkzaamheden van huishoudelijk
werkers wereldwijd. Overal ter wereld bestaan de taken van een huishoudelijk werker ten
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eerst uit schoonmaakwerkzaamheden: stoffen poetsen, vegen, stofzuigen, ramen wassen,
bedden opmaken, afwassen, de was doen. Soms hoort daar ook koken bij: boodschappen
doen, eten bereiden, tafel dekken en serveren. En er kunnen afhankelijk van regio en
werkgever specifieke taken bijkomen zoals het repareren van kleding, kinderen naar school
brengen en oppassen, zorg dragen voor oudere familieleden, zorgen voor huisdieren. Deze
omschrijving van werkzaamheden is vooral van toepassing op inwonende huishoudelijk
werkers of uitwonende huishoudelijk werkers die fulltime bij een gezin in dienst zijn en
komt overeen met de omschrijvingen van domestic work in internationaal onderzoek
(Anderson 2000, Ehrenreich & Hochschild 2003, Lan 2006, Cox 2006, Lutz 2001). In
Nederland komt dit type dienstverband (nog) niet veelvuldig voor. Globaal zijn er in
Nederland drie vormen van betaald huishoudelijk werk te onderscheiden:
- au pair: een persoon jonger dan 27 die uit het buitenland naar Nederland komt voor culturele
uitwisseling, die meestal inwoont, voor de kinderen (of ouderen) zorgt en licht huishoudelijk
werk verricht.
- oppas: iemand die niet inwoont, een of meer dagdelen in huis komt om voor de kinderen te
zorgen en eventueel licht huishoudelijk werk te verrichten.
- schoonmaakster, werkster of huishoudelijke hulp: iemand die een of meerdere dagdelen per
week huishoudelijke werkzaamheden komt verrichten van verschillende aard: wassen en
strijken, boodschappen doen, schoonmaken.
Dit onderzoek gaat specifiek over schoonmaaksters die schoonmaakwerkzaamheden zoals
door de CNV (2006) beschreven bij particulieren thuis uitvoeren, tegen betaling en met een
zekere regelmaat. Omdat de werkzaamheden van huishoudelijk werkers door elkaar lopen en
weinig afgebakend zijn heb ik echter oppaswerk en au pairs niet geheel uitgesloten van dit
onderzoek.
Nog even terug naar de definitie van de MDW-werkgroep (2003). In deze definitie
is een tweede kenmerk van veel definities van betaald huishoudelijk werk te lezen. Er wordt
namelijk expliciet onderscheid gemaakt tussen persoonlijke diensten en professionele zorg.
Tijdens (2000) noemde het onderscheid dat in het hedendaagse taalgebruik gemaakt wordt
tussen huishoudelijke taken en zorg ook al opvallend. Waar houdt immers het een op en waar
begint het ander? Is het werkelijk zo dat de schoonmaakster nooit oppast of dat de oppas
geen schoonmaakwerk doet? En wat is dan professionele zorg en wat niet? Volgens de
MDW-werkgroep is professionele zorg die zorg waar een gespecialiseerde opleiding voor
nodig is. Dit onderscheid is voor de overheid van belang omdat zij zich voor professionele
zorg meer verantwoordelijk voelt dan voor persoonlijke diensten. Er bestaat in de thuiszorg
onderscheid tussen de twee om het huishoudelijke deel door goedkopere lager
gekwalificeerde alfahulpen te laten uitvoeren. Het onderscheid tussen laaggekwalificeerd
huishoudelijk werk en gespecialiseerd zorgwerk dient hier om de kosten van de thuiszorg
drastisch te beperken. Een trend die zich met de invoering van de WMO, waarbij gemeenten
58

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 59

en niet langer de AWBZ de thuiszorg bekostigen, sterk heeft voortgezet en die bovendien tot
een administratieve chaos heeft geleid (Van Walsum 2007). Deze chaos doorkruist overigens
de poging de markt van huishoudelijk werk te witten. Wie het zich kan permitteren koopt
namelijk zelf informeel de zorg en hulp in die hij of zij of diens ouders nodig hebben. Zorg
wordt hoger gewaardeerd dan schoonmaakwerk onder andere omdat het uitbesteden van zorg
voor kinderen en ouderen meer geïnstitutionaliseerd is. Het onderscheiden van deelterreinen
van huishoudelijk werk is opvallend omdat dit onderscheid in werkelijkheid helemaal niet zo
duidelijk bestaat. Veel inwonende huishoudelijk werkers doen bijvoorbeeld alles: zorg voor
kinderen en ouderen, schoonmaak en tuinonderhoud (Anderson 2000). Het hedendaagse
scherpe onderscheid tussen zorg en huishoudelijk werk toont overigens ook aan dat
zorgtaken meer waarde hebben gekregen terwijl huishoudelijk werk nog meer gedevalueerd
is (Van Daalen, 1993) Voor zorgtaken is eerder opleiding nodig dan voor schoonmaakwerk.
De CNV (2006) voegt hier de nuancering aan toe dat er dan misschien geen opleiding voor
huishoudelijk werk nodig is, in ieder geval wel ervaring.
Dat brengt mij bij het laatste punt dat opvalt in de omschrijvingen van betaald
huishoudelijk werk: het gaat om het uitbesteden van werk dat men ook zelf zou kunnen
doen, zoals dit bijvoorbeeld in de definitie van de MDW-werkgroep (2003) naar voren komt.
Ook de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) die in 2006 de Tweede Kamer adviseerde over
de markt van persoonlijke dienstverlening benadrukt dit aspect. De RWI beziet persoonlijke
diensten als: “activiteiten in en om het huis, die met een zekere frequentie verricht moeten
worden, die een zekere duurrelatie impliceren, die iemand in principe zelf uit kan voeren,
maar die hij aan anderen overlaat of uitbesteedt. Het kan gaan om werkzaamheden als:
schoonmaken, wassen en strijken, kinderoppas, boodschappen doen, maaltijdbereiding,
tuinonderhoud en mobiliteitsbegeleiding”. Ook in deze definitie wordt benadrukt dat
opdrachtgever het werk zelf ook zou kunnen doen, hoewel dat in geval van kinderen,
ouderen of gehandicapten toch moeilijk is. Het is bovendien de vraag of opdrachtgevers het
werk zelf kunnen doen, naar kunde of naar tijd. Met deze toevoeging aan de definitie van
betaald huishoudelijk werk wil de RWI benadrukken dat het om taken gaat die voorheen ten tijde van het huisvrouwenmodel - binnen gezinnen zelf uitgevoerd werden. Het is ook
een toevoeging die uitgaat uit van de input-output gedachte: dat men het zelf kan omdat er
geen specialistische kennis of vaardigheden voor nodig zijn, maar niet zelf doet omdat men
buitenshuis meer geld kan verdienen dan de schoonmaakster kost. Het levert de empirische
vraag op: zijn de opdrachtgevers mensen met voldoende geld en een gebrek aan tijd of is er
ook sprake van een gebrek aan vaardigheden?

2.3.4. De vraagkant op de huidige markt
Zowel wereldwijd als voor de Nederlandse situatie is moeilijk in te schatten wat de omvang
van de markt van huishoudelijk werk is. Dit komt enerzijds omdat een groot deel van de
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markt in de informele economie plaatsheeft, waarbij ook nog eens de grenslijnen tussen
formele en informele economie vaag zijn. Anderzijds, zo beschreef ik hierboven, zijn de
grenslijnen tussen deelmarkten vaag en is het onduidelijk waar het precies over gaat.
Er zijn schattingen dat een derde van alle huishoudens ter wereld een of andere
vorm van ingehuurde hulp heeft (IRENE 2008). Het betreft hier een ruime schatting met een
ruime definitie. Volgens SEOR (2004) besteedt 17,3 procent van de Nederlandse
huishoudens huishoudelijk werk uit. Dat zijn 1,2 miljoen huishoudens die gemiddeld 3,4 uur
per week huishoudelijke hulp krijgen. Deze cijfers betreffen zowel informele als formele
hulp en zowel betaalde als onbetaalde hulp. Deze schatting van de omvang van de markt
komen volgens SEOR redelijk overeen met eerdere kwantitatieve schattingen.24 Ander
onderzoek wijst uit dat wanneer onbetaalde hulp niet meegerekend wordt, het aantal
huishoudens dat een werkster heeft in 1980 6,3 procent betrof en dat aantal in 2000
verdubbelde naar 12 procent. (De Ruijter 2005). Het verschil in deze schattingen toont aan
dat het onduidelijk is hoe groot de markt van huishoudelijk werk is. Schattingen van SEOR
over de gehele markt van persoonlijke dienstverlening, waar ook kinderopvang en klussen in
en rond het huis vallen, demonstreren iets van het belang van de informele sector (zie tabel 2.6.).
Tabel 2.6. Omvang van deelmarkten van de persoonlijke dienstverlening.

Deelmarkt

Formeel
(via bedrijven en
instellingen)

Informeel
(via vrienden
en familie)

Totaal
(100%)

Huishoudelijke hulp

340 duizend (28%)

872 duizend (72%)

1,2 miljoen

Kinderopvang 0-3 jr.

230 duizend (60%)

155 duizend (40%)

385 duizend

Kinderopvang 4-12 jr.

90 duizend (30%)

208 duizend (70%)

298 duizend

Klussen in en om huis

1,1 miljoen (56%)

0,9 miljoen (44%)

2 miljoen

Bron: SEOR 2004

Bijna driekwart van de door SEOR berekende 17,3 procent huishoudens die huishoudelijk
werk uitbesteden doet dat informeel. Onder de informele markt van persoonlijke diensten
verstaat SEOR (2004) dat deel van de markt dat niet via bedrijven en instellingen loopt en
waarbij het werk wordt uitgevoerd door familie, vrienden of kennissen. Formele hulp is
gedefinieerd als dat deel van de markt dat via bedrijven of instellingen wordt ingevuld, in
een geïnstitutionaliseerd verband. In deze definitie kunnen zowel formele als informele hulp
zwart of wit betaald worden, en hoort bij informele hulp ook onbetaalde hulp.
Deze definiëring van de informele en formele markt van huishoudelijke diensten
door SEOR is interessant doordat de organisatie van de markt er in naar voren komt.
Doordat onder informele hulp ook onbetaalde hulp is meegenomen sluit deze definitie niet
geheel aan bij mijn onderzoeksvragen. In navolging van Kloosterman e.a. (1999) hanteer ik
in het vervolg deze definitie: de informele economie bestaat uit a. activiteiten gericht op een
positief effect op het inkomen en b. waarbij de relevante wet - en regelgeving niet worden
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nageleefd. Voor de markt van huishoudelijk werk voeg ik daar de informele organisatie van
het werk zonder bemoeienis van bedrijven of instellingen aan toe.
Huishoudens die gebruik maken van formele huishoudelijke hulp via de thuiszorg,
alfahulpen of een particulier schoonmaakbedrijf krijgen in 65 procent van de gevallen de
huishoudelijke hulp geheel of gedeeltelijk vergoed. Slechts 35 procent betaalt de formele
hulp volledig zelf tegen een gemiddelde prijs van 10,40 euro. Deze formele prijs ligt in
werkelijkheid hoger, omdat een deel van deze formele prijs is bepaald onder invloed van
subsidies zoals de Regeling Schoonmaak Particulieren (RSP, zie paragraaf 2.3.4.). De
ongesubsidieerde formele prijs ligt rond de 20 euro per uur. Op het informele deel van de
markt betaalt 87 procent de huishoudelijke hulp volledig zelf tegen een gemiddelde uurprijs
van 8,33 euro. De prijs op de formele markt ligt beduidend hoger dan op de informele markt
(SEOR 2004). Dat blijkt ook uit ramingen van de MDW-werkgroep die de prijs van
individuele eigen betaling op 8-10 euro schatten en via een bureau met de RSP subsidie op
16-17 euro.
Het zijn voornamelijk 65-plus huishoudens die gebruik maken van formele
huishoudelijke hulp die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed uit de AWBZ of
gemeentevergoedingen. Voor de informele markt zijn het vooral 65-min huishoudens met een
netto maandinkomen van 3000 euro of meer die hier huishoudelijke diensten kopen. Een
belangrijk verschil tussen ouderen en huishoudens tot 65 jaar met een hoog inkomen is dat
de eerste groep uitbesteedt omdat zij huishoudelijk werk zelf niet meer uit kunnen voeren,
terwijl het bij de tweede groep vooral gaat om de schaduwprijs van de tijd die nodig zou zijn
om huishoudelijk werk zelf te doen (SEOR 2004).
Het kleine aantal uren dat Nederlandse huishoudens een werkster inhuren en het
ontbreken van de inwonende huishoudelijk werker is opvallend. In internationale studies
komt naar voren dat de markt van huishoudelijke diensten in verschillende Europese landen
er anders uitziet. In landen als Italië, Spanje en Griekenland die werkvergunningen kennen
voor domestics, komt de inwonende huishoudelijk werker veelvuldig voor (Anderson, 2000).
Ook in Canada, de Verenigde Staten en rijke oliestaten in het Midden Oosten komen
inwonende huishoudelijk werkers en nannies veel voor (Stiel & England 1997, Romero
2002, Pratt 1997, Mattingly 2001). In welvarende Aziatische stadstaten en landen als
Singapore, Hongkong en Taiwan zijn inwonende domestics ook gebruikelijk en een
meerderheid hiervan is Filippijnse (Constable 1997, Pei chi lan 2006). De CNV (2006)
beschrijft dat de inwonende variant veel vaker voorkomt in Azië, Afrika en Latijns-Amerika
dan in Europa. In landen waar inwonende huishoudelijk werkers veel voorkomen gebeurt dit
overigens lang niet altijd in gezinnen waarvan beide volwassenen werken. Dikwijls werkt de
vrouw des huizes niet en is er toch een huishoudelijk werker (Anderson 2000, Romero 2002
Ehrenreich & Hochshield 2003).
Cox (2006) deed recent onderzoek naar betaald huishoudelijk werk in Londen en
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geeft een heldere uiteenzetting van de mensen die huishoudelijk werk uit besteden. Ten
eerste beschrijft ze hoe bevolkingskarakteristieken van een grote stad als London de markt
van huishoudelijke diensten beïnvloedt. Enerzijds trekt de stad meer hoger opgeleiden dan
elders in het land, er zijn ook meer mensen met een bovenmodaal inkomen en luxe, welvaart
en status zijn voor velen uit deze groep een levensstijl. Anderzijds kent London - net als de
rest van Groot Brittannië - een grote groep van laagopgeleiden in laagbetaalde banen of met
een werkloosheidsuitkering. Deze ruimtelijke concentratie van zowel arm als rijk, van
inkomensongelijkheid, brengt de markt van huishoudelijk werk tot bloei. Cox (2006)
benadrukt daarbij dat het niet alleen werkende ouders zijn die huishoud - of zorgtaken
uitbesteden. Volgens haar worden huishoudelijk werkers ook ingehuurd om een bepaalde
levensstandaard of levensstijl van de stedelijke rijken te bewerkstelligen. Zij hebben lang niet
altijd kinderen of werken niet per se beiden. Het gaat niet alleen om een gebrek aan tijd, maar
ook om prettige vrije tijd, een comfortabele leefomgeving en het tentoonspreiden van status.
Net als Anderson (2000) beschrijft Cox dat wanneer een huishouden de financiële
bronnen heeft om personeel in te huren, dit tentoongespreid wordt door middel van een
onhandige inrichting van het huis. Waar ten tijde van het huisvrouwenmodel er een
ontwikkeling was naar het steeds praktischer inrichten van het huis, is daar voor degenen die
voldoende geld hebben geen reden meer voor.
Een groeiende groep vragers van huishoudelijk werk bestaat uit ouderen (Cancedda
2001). Een trend die zich vooral in landen als Italië, Spanje en Portugal laat zien, waar publieke
voorzieningen voor ouderen beperkt zijn (Van Hooren 2009). Met de huidige terugtrekkende
publieke voorzieningen in Nederland onder de WMO is het goed mogelijk dat ouderen ook
hier een groeiende groep vragers naar betaald huishoudelijk worden (Andall 2000).
De vraagkant bestaat aldus volgens ander onderzoek uit mensen met een gebrek aan
tijd, mensen met een gebrek aan lichamelijk vermogen om het huishouden te doen en
mogelijkerwijs ook mensen die net als de gegoede burgerij een huishoudster hebben om hun
status te bevestigen. In hoofdstuk 4 zal ik de vraagkant in dit onderzoek beschrijven en hun
motieven om uit te besteden en deze vergelijken met omschrijvingen van de vraagkant uit
bovengenoemde studies.

2.3.5. De aanbodkant op de huidige markt
De aanbodkant op de markt van huishoudelijke diensten laat zich nog moeilijker kwantitatief
onderzoeken dan de vraagkant (SEOR 2004, Tijdens 2000, MDW 2003). Immers, een groot
deel van de markt bevindt zich in de informele economie. De assumptie van de overheid is
dat het hierbij gaat om uitkeringsgerechtigden die bijverdienen en daarover niet snel iets
zullen melden.
Onderzoeksbureau SEOR baseert diens uitspraken over het aanbod op een enquête
onder de vraagkant. Van de ondervraagden met huishoudelijke hulp betrekt 70 procent deze
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niet van een bedrijf of instelling, maar via via. De overige 30 procent van het aanbod komt
wel van een bedrijf of instelling: het merendeel betreft iemand van de thuiszorg of een
alfahulp, 18 procent komt van een particulier schoonmaakbedrijf. In het laatste geval zou de
verwachting zijn dat dit mensen zijn die via de Regeling Schoonmaak Particulieren aan het
werk zijn geraakt, maar dit is slechts in een vijfde van de gevallen zo (SEOR 2004).
Onderzoeksbureau SEOR maakte een schatting van het aanbod in 2004 op basis van
de vraagkant. In 2004 hadden 340 duizend huishoudens formele hulp. Uitgaande van
gemiddeld drie klanten per hulp zouden er 122 duizend formele hulpen zijn. De 872 duizend
huishoudens met informele hulp, zouden zo gebruik maken van een informeel aanbod van
285 duizend mensen (SEOR 2004).
Uit eerder genoemd buitenlands onderzoek blijkt echter dat het aanbod veelvuldig
opgevuld wordt door ongedocumenteerde migranten. Onderzoek naar ongedocumenteerde
migranten in Nederland bevestigt dit. Zo vonden Engbersen et al (2002) dat de persoonlijke
dienstverlening een van de belangrijkste sectoren is waar ongedocumenteerde migranten
werkzaam zijn. Onder de door deze auteurs onderzochte ongedocumenteerde migranten was
22 procent werkzaam in deze sector in 2001/2002. Schattingen omtrent de omvang van het
aanbod gebaseerd op officiële statistieken zijn daarom een hachelijke zaak. Enerzijds is het
aannemelijk dat het aanbod groter is dan de 407.000 huishoudelijk werkers die
Onderzoeksbureau SEOR schatte, omdat huishoudens wellicht niet opgeven dat ze
huishoudelijke hulp hebben indien deze ongedocumenteerd in Nederland verblijft.
Anderzijds is een aantal van drie adressen per huishoudelijk werker wellicht wat laag, en zou
het door SEOR geschatte aanbod juist weer te groot zijn.
Voor het omschrijven van de karakteristieken van het aanbod baseert SEOR (2004)
zich op het aanvullend voorzieningenonderzoek (AVO) van het SCP. Dit betreft alleen het
formele aanbod. Binnen het formele aanbod is 94 procent van de huishoudelijke hulpen
autochtoon, 19 procent man en is de gemiddelde leeftijd 43 jaar. Het inkomen verkregen met
het huishoudelijk werk is voor deze groep niet het hoofd-inkomen, het onderwijsniveau van
deze huishoudelijk werkers is laag. (SEOR 2004). Tijdens (2000) komt met eenzelfde soort
omschrijving van het aanbod van huishoudelijk werkers in Purmerend en Zaanstad waar zij
onderzoek deed.
Het is opmerkelijk dat deze rapporten wel noemen dat er mogelijk
ongedocumenteerde migranten werkzaam zijn in de huishoudelijke diensten maar dat deze
niet terug te zien zijn in hun omschrijving van het aanbod (Van Walsum 2007). Vooral omdat
het werk in privéhuishoudens aantrekkelijk is voor ongedocumenteerde migranten zoals uit
buitenlands onderzoek blijkt (Anderson 2000, Ehrenreich & Hochshield 2003, Romero 2002,
Cox 2006).
De European Foundation (Cancedda, 2001) spreekt van een groot deel migranten in
het aanbod van huishoudelijk werkers, maar niet specifiek over ongedocumenteerde
migranten. Volgens deze studie bestaat het aanbod huishoudelijk werkers in particuliere
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huishoudens in Nederland voor 8 procent uit migranten. De CNV (2006) beschrijft op basis
van informatie van internationale samenwerkingspartners dat huishoudelijk werkers
mondiaal gezien voor een groot deel vrouwen, kinderen, migranten en/of illegalen betreffen.
Hun arbeidsrechtelijke positie is in veel landen zwak. De problemen waar huishoudelijk
werkers mee kampen zijn: geen arbeidscontracten, slechte lonen, lange werkdagen (met
name in het geval van inwonende huishoudsters), slechte arbeidsomstandigheden, gebrek aan
organisatie, gebrek aan sociale zekerheid, discriminatie en kinderarbeid. De ILO schat dat
van de 250 miljoen kinderarbeiders ter wereld een zeer groot deel werkt in de huishouding,
in Ghana wordt dit aandeel zelfs op 40 procent geschat (CNV 2006). In een rapport voor de
European Foundation beschrijft Cancedda (2001) dezelfde problemen als de CNV voor
huishoudelijk werkers in Europa, hoewel in mindere mate. De problemen zijn namelijk het
sterkst voor inwonende huishoudelijk werkers en die komen in Europa veel minder voor dan
in andere werelddelen.
In de meeste landen geeft huishoudelijk werk geen recht op een werkvergunning.
De European Trade Union Confederation (ETUC) schat dat 80 procent van betaald
huishoudelijk werk wereldwijd niet - geregistreerd is (ETUC, 2005). De migratiestromen ten
behoeve van huishoudelijk werk zijn enorm. Ter illustratie noemt de CNV (2006)
bijvoorbeeld 65.000 Filippijnen die in 2002 emigreerden om elders huishoudelijk werk te
doen en 450.000 Indonesische vrouwelijke huishoudelijk werkers in Saudi-Arabië in 2003.
Migratiestromen die globaal te beschrijven zijn gaan van Indonesië, de Filippijnen, India,
Pakistan en Sri Lanka naar het Midden Oosten, Hongkong en Singapore en van de
Filippijnen naar Italië, Spanje en Griekenland. Vanuit Afrikaanse landen als Nigeria, Somalië
en Ethiopië naar Italië, Spanje en Griekenland. Vanuit Latijns Amerika migreren
huishoudelijk werkers naar de VS en Canada, voornamelijk uit Mexico en Centraal Amerika.
Vanuit Latijns Amerikaanse landen als de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Colombia en
Brazilië zoekt men emplooi in West Europa. (CNV 2006, Ehrenreich en Hochschield 2003).
Veel geïmmigreerde huishoudelijk werkers hebben kinderen die achterblijven in het land van
herkomst (Anderson 2000, Parrenas 2001, Andall 2000) Voltijds inwonende huishoudelijk
werkers zijn dikwijls kostwinner voor het gezin dat achterbleef. Het gaat in geval van
overzeese migratie vaak niet om de allerarmste bewoners van zendende landen (ETUC
2005).

2.3.6. Regulering en institutionalisering
In het tegenwoordige beleid over betaald huishoudelijk werk vallen drie zaken in het
bijzonder op. Ten eerste maakt de overheid een scherp onderscheid tussen zorg - en
huishoudelijke taken en neemt zij haar verantwoordelijkheid alleen voor specifieke groepen
en gebieden zoals ouderen, thuiszorg en kinderopvang. Voor huishoudelijk betaald werk bij
alle andere particulieren is weinig beleid. Het is daarbij ten tweede opvallend dat het weinige
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beleid dat er is huishoudelijk werk juist uitsluit van de algemene arbeidswetgeving. Nog
steeds, net als ten tijde van de dienstboden, benadrukt de overheid het specifieke karakter
van huishoudelijk werk. Er tekent zich hier enige ambivalentie af in het overheidsbeleid.
Enerzijds wil men huishoudelijk werk overlaten aan de markt en marktontwikkeling
stimuleren. Anderzijds houdt de overheid de huishoudelijke sector buiten het
arbeidsrechtelijke kader en de gebruikelijke vormen van sociale zekerheid en bescherming
waardoor de sector een uitzonderlijke positie in blijft nemen. In de pogingen de markt te
stimuleren is het ten derde opvallend dat dit beleid gericht is op formeel aanbod zoals
uitkeringsgerechtigden. De overheid gaat daarbij voorbij aan hetgeen zo veel onderzoeken
aantonen: het aanbod bestaat voor een groot deel uit ongedocumenteerde migranten.
Huishoudelijk betaald werk voor specifieke groepen zoals ouderen, zieken en
gehandicapten is geregeld in de thuiszorgconstructie die sinds de invoering van de WMO
onder de verantwoordelijkheid van gemeentes valt. Degene die hiervoor een indicatie heeft
kan kiezen voor zorg en hulp in natura of in geld. Bij zorg in natura worden zorgtaken direct
door gekwalificeerde thuiszorgers verricht en huishoudelijke taken door goedkopere alfahulpen. Met een Persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die daarvoor een indicatie
hebben ook zelf hulp of zorg inkopen, b ij zorginstellingen of bij particulieren mits deze een
sofinummer hebben. Dit leidt tot een grotere particuliere vraag naar huishoudelijke - en
zorgwerkers, maar ongedocumenteerde migranten kunnen niet voorzien in deze vraag, zij
hebben immers geen sofinummer. Migranten uit EU-landen wel. Voor mensen die via een
thuiszorginstelling huishoudelijk werk verrichten is er een CAO, voor degenen die als
particulier bij particulieren werken is dit niet het geval. (abvakaboFNV 2008)
De uitzonderingspositie van huishoudelijk werk op arbeids-, sociale zekerheids - en
belastingwetgeving komt duidelijk tot uitdrukking in de ‘Huishoudelijke hulpconstructie’,
sinds 2007 bekend onder de regeling Dienstverlening Aan Huis (DAH). Deze regeling kan
worden gezien als poging tot legalisering van de informele economie van huishoudelijk
werk.25 De regeling houdt in dat een particuliere opdrachtgever voor maximaal drie dagen in
de week iemand in dienst kan nemen voor ‘klussen in en om het huis’ zonder loonbelasting
of premies af te dragen. Een dergelijke constructie bestond al veel langer, eerder
bijvoorbeeld als de Regeling Huispersoneel, waarbij het maximale aantal dagen fluctueerde
tussen de twee en de vier (RWI 2006). Het betekent dat huishoudelijk werkers wel belasting
moeten afdragen over hun inkomsten maar niet verzekerd zijn en geen aanspraak kunnen
maken op werknemersverzekeringen. Ook bouwen zij geen pensioen op. Het argument om
huishoudelijk werk zo te regelen is dat ‘iedereen u gemakkelijk kan inhuren zonder
administratieve rompslomp’ zo legt de speciale folder ‘Dienstverlening aan huis’ uit.26 Andere
voordelen die de folder noemt is dat het de ‘dienstverlener’ in staat stelt om werkervaring op
te doen en een opstap te maken naar een betaalde baan, en dat diens hulp relatief goedkoop is
voor de opdrachtgever. Blijkbaar ziet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) huishoudelijk werk niet als betaalde baan, terwijl de opdrachtgever de dienstverlener
65

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 66

wel in dienst neemt. Het voordeel van ‘geen administratieve rompslomp’ geldt alleen voor de
opdrachtgever. De dienstverlener moet de inkomsten namelijk opgeven bij belastingdienst en
uitkeringsinstanties en daarbij ook kunnen aantonen dat er maximaal drie dagen per week bij
één opdrachtgever gewerkt wordt. De voordelen van deze regeling voor huishoudelijk werkers
is dat zij recht hebben op minimaal het wettelijk minimumloon, vakantiegeld en doorbetaling
bij ziekte en geen premies hoeven te betalen ( SEOR 2004, abvakaboFNV 2008).
In een speciale notitie van de CDA Tweede Kamerfractie over de persoonlijke
dienstverlening is men bijzonder kritisch over zowel de folder als de regeling zelf. De
regeling is te weinig bekend, de informatie die verschaft wordt te summier, de rechten en
plichten van beide partijen onduidelijk en de regeling biedt als zodanig geen enkele
stimulans om wit te werken (CDA 2008). Het is inderdaad opvallend te noemen dat SZW
heeft geprobeerd de regeling nieuw leven in te blazen. De Raad voor Werk en
Inkomen(RWI) concludeerde begin 2006 al dat de toen geldende ‘Regeling Huispersoneel’
onvoldoende bijdroeg aan het ontwikkelen van de markt van persoonlijke dienstverlening.
Bovendien lijkt de regeling aan de kant van de opdrachtgever wit te maken wat zwart was.
Mijns inziens is de regeling daarnaast zwak omdat deze zich vooral richt op
uitkeringsgerechtigden als aanbieders op de markt van huishoudelijk werk en voorbijgaat aan
het aanbod van ongedocumenteerde migranten. De gedachte dat werken in de persoonlijke
dienstverlening uitkeringsgerechtigden kan activeren of re-integreren is ook moeizaam te
noemen na het mislukken van de Regeling Schoonmaak Particulieren (Van Walsum 2007).
In 1998 werd de Regeling Schoonmaak Particulieren (RSP) - beter bekend als ‘het
witte werksters-plan’ - ingevoerd om langdurig werklozen aan een baan te helpen in de
huishouding. Het was daarmee ook een poging om de markt van huishoudelijk werk te
formaliseren. Schoonmaakondernemers kregen een loonkostensubsidie van maximaal 10.184
euro per jaar wanneer zij herintreders of langdurig werklozen aannamen om
schoonmaakwerk bij particulieren te verrichten. Het moest gaan om minimaal twaalf uur
werk per week. (MDW 2003). Door de loonsubsidie konden bedrijven schoonmaakdiensten
aanbieden voor 11 euro per uur, dat bedrag liep in de loop van de jaren op tot 13 euro per
uur. (CNV 2006) De bedoeling was dat daardoor geconcurreerd kon worden met de
informele markt, maar de prijs was toch beduidend hoger dan de 8-10 euro op de informele
markt. De voornaamste reden van het mislukken van de regeling was het uitblijven van het
aanbod. In 2002 waren er slechts 1000 witte werksters aan de slag bij ongeveer 6.000
gezinnen. In 2004 werd naar schatting maar 5 procent van alle huishoudelijke diensten
aangeboden via deze regeling (SEOR, 2004). Het aanbod bleef ook uit omdat voor de beoogde
doelgroep van uitkeringsgerechtigden een parttime baan in de huishoudelijke diensten
onvoldoende financiële voordelen bood en het werk niet aantrekkelijk was (SEOR 2004).
Door het onvoldoende aanbod, wachtlijsten aan de vraagkant en de hoge uurprijs
faalde de regeling en werd deze in de zomer van 2005 afgeschaft. Bedrijven die
schoonmaakdiensten via deze regeling bij particulieren aanboden, zetten hun activiteiten
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voort, zij het tegen een beduidend hogere uurprijs van 15-17 euro. Homeworks is zo’n
bedrijf dat schoonmaakdiensten bij particulieren aanbiedt in heel Nederland tegen een
uurprijs van 16,50. De schoonmaakster ontvangt daarvan 2008 11,70 euro bruto per uur. Wil
zij aanspraak maken op basisvoorzieningen als de Ziektewet, WW, vakantiegeld en
vakantiedagen dan kan zij deze in laten kopen door Homeworks. Al naar gelang de
voorzieningen waar de schoonmaakster voor kiest varieert het netto uurloon tussen de 7,80
euro bij alle voorzieningen en 11,70 bij geen voorzieningen. Mogelijk moet er dan ook nog
belasting over de inkomsten betaald worden.27 Een dergelijke flexibele constructie is
interessant voor mensen die bijverdienen naast het inkomen van een partner waarbij zij zelf
kunnen kiezen aan welke zekerheden zij behoefte hebben. Hetzelfde geldt voor de
huishoudhulpconstructie: geschikt voor bijverdienste naast het inkomen van een partner,
bijzonder moeilijk om een hoofdinkomen mee te genereren. ‘Schoonmaakwoede’ is ook een
bedrijf dat door heel Nederland schoonmaakdiensten levert, voor 15 euro per uur. Waar
Homeworks bijna 5 euro inhoudt van de 16,50 per uur, houdt Schoonmaakwoede maar 1,69
euro abonnementsgeld per uur in. Bij Schoonmaakwoede zijn basisvoorzieningen niet
optioneel maar verplicht, zodat elke werkster op dezelfde wijze beschermd is. De
voorzieningen bestaan uit: doorbetaling bij ziekte, aansprakelijkheidsverzekering, WW &
ZW premie, vakantiegeld en verlofreservering. Dit pakket voorzieningen kost de werkster
2,76 euro per gewerkt uur. Na aftrek van het abonnementsgeld en de voorzieningen houdt de
werkster 10,55 per uur bruto over28. Het bedrijf heeft meer moeite werksters dan klanten te
werven (Trouw 2009). Naar schatting maakt 5 procent van de huishoudens gebruik van een
schoonmaakster via een schoonmaakbedrijf (SEOR 2004).
Niet alleen in Nederland heeft huishoudelijk werk een uitzonderingspositie in het
arbeidsrecht, ook in andere Europese landen wordt huishoudelijk werk wettelijk als
bijzondere vorm van arbeid behandeld (CNV 2006, Cancedda 2001). Zoals ik eerder
beschreef is ook het informele karakter van de markt van huishoudelijk werk een mondiaal
verschijnsel. In verschillende Europese landen hebben overheden geëxperimenteerd met
manieren om de markt te formaliseren. In Duitsland bijvoorbeeld met mini-jobs. In Frankrijk
en België met dienstencheques om middels gesubsidieerde banen werklozen aan het werk te
krijgen, het aanbod onder sociale voorzieningen te krijgen en belastingvoordeel voor
werkgevers te creëren (SEOR 2004). Ook deze pogingen kennen problemen, ten eerste
omdat de formele prijs maar niet met de informele prijs kan concurreren. Overheden moeten
dan ook flink subsidiëren binnen dergelijke constructies. Ten tweede omdat de specifieke
aard van aanbod en vraag, alsmede de specifieke arbeidsverhoudingen bijdragen tot het
moeilijk kunnen formaliseren van de markt.
Romero (2002) gebruikt een definitie van Portes (1983) van informele sectoren die
volgens haar de huidige staat van betaald huishoudelijk werk goed omschrijft: ‘Het gaat om
werk dat niet gestandaardiseerd is en ongeorganiseerd, het vereist geen formele training of
opleiding en werknemers kunnen zonder aanleiding ontslagen worden. Het werk valt niet
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onder beschermende wetgeving betreffende lonen, ziekte, ongelukken op het werk en
pensioen. En het werk is erg elastisch: men wordt ingehuurd in goede tijden en ontslagen in
slechte tijden; ingehuurd voor niet gespecificeerde perioden en onaangekondigd ontslagen’.
Wanneer deze definitie van informele sectoren naast definities van huishoudelijk werk
gelegd worden zijn de overeenkomsten duidelijk. Dat het werk bijvoorbeeld geen formele
training of opleidingskwalificaties vereist maakt het niet zonder meer geschikt voor de reintegratie van langdurig werklozen, het maakt de sector ook zeer gevoelig voor informaliteit.
Dat geldt ook voor de uitsluiting van huishoudelijk werk van beschermende wet - en
regelgeving: het versterkt het informele karakter van het werk.
De Nederlandse vakbonden hebben de afgelopen jaren flink wat aandacht gehad
voor de zwakke positie van huishoudelijk werkers. De FNV voert al enige jaren een grote
actie voor betere arbeidsomstandigheden in de schoonmaaksector. Onder de campagne
genaamd ‘schoongenoeg’ is ook aandacht voor schoonmakers bij particulieren. Dat geldt
ook voor de ‘schoonwerk’ campagne van de CNV bedrijvenbond, die zich ook openstelt voor
zelfstandige schoonmakers. Omdat huishoudelijk werk deels in de publieke sector valt - in
geval van thuiszorg - houdt de abvakaboFNV zich ook bezig met de rechten van
huishoudelijke hulpen. Bijzonder is dat de abvakaboFNV voor de organisatie van
huishoudelijk werkers ook openstaat voor ongedocumenteerde migranten die tegen een
speciaal verlaagd tarief lid kunnen worden. Daarmee hoopt de vakbond bij te dragen aan
betere werk - en leefomstandigheden voor alle soorten huishoudelijk werkers. In 2006 sloten
binnen enkele maanden 250 ongedocumenteerde migranten huishoudelijk werkers zich bij de
bond aan.
De arbeidsrechten van huishoudelijk werkers, zoals vakantiegeld, vakantiedagen en
doorbetaling bij ziekte gelden ook voor ongedocumenteerde migranten, stelt abvakaboFNV
(2008). Belangrijke winst van de aandacht van vakbonden is dat zij richtlijnen bieden voor
een arbeidsovereenkomst huiselijke dienstverlening. Niet alleen de huishoudelijk werkers
kunnen zich bij de vakbonden informeren over hun rechten en plichten, ook werkgevers
kunnen zich bij de vakbond informeren over zo’n arbeidsovereenkomst en hun rechten en
plichten. Dat schept duidelijkheid voor beide partijen.
CNV Internationaal voert ook een internationale campagne voor betere
omstandigheden en meer erkenning van huishoudelijk werkers wereldwijd onder de titel:
‘Domestic Work Decent Work’. Samen met de Europese vakbond ETUC lobbyen de
vakbonden en zelforganisaties voor een ILO conventie specifiek voor huishoudelijk werk
(ETUC 2003, CNV 2006). Hoewel er overal ter wereld belangenorganisaties zijn voor
domestic workers en zij de aandacht hebben van nationale en internationale vakbonden, is de
organisatiegraad van huishoudelijk werkers - net als ten tijde van de dienstboden - laag
(CNV 2006).

68

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 69

2.3.7. Kenmerken van de huidige markt
Betaald huishoudelijk werk is een mondiaal verschijnsel dat aandacht krijgt van
onderzoekers uit alle continenten. Mede onder invloed van buitenlands onderzoek en van
(internationale) vakbonden en belangenorganisaties heeft ook de Nederlandse overheid de
laatste jaren onderzoek laten verrichten naar deze markt. Een aantal specifieke kenmerken
van de markt van betaald huishoudelijk werk zijn op basis hiervan aan te wijzen.
In dit laatste deel onderscheidde ik in navolging van Esping-Andersen (1999) drie
partijen die zorg kunnen dragen voor het huishouden: de staat, de markt en gezinnen zelf. In
Nederland zijn overheidsvoorzieningen die zouden kunnen compenseren voor het
wegtrekken van de onbetaalde huisvrouw uit het gezin onvoldoende en bovendien specifiek.
De Nederlandse staat neemt verantwoordelijkheid (zij het in onvoldoende mate) voor
kinderopvang en voor zorg en ondersteuning bij het huishouden van specifieke kwetsbare
groepen als ouderen en gehandicapten. De overheid wil het overige deel overlaten aan de
markt.
De markt kent echter vanwege de hoge belastingdruk en de cost disease van
arbeidsintensieve diensten een hoge prijs. De formele prijs zou op minimaal 20 euro per uur
komen. Schoonmaakbedrijven die diensten leveren aan particulieren komen onder meer om
deze reden niet veel voor in Nederland. Gezinnen zelf hebben onder andere door de
toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen geen tijd meer om het huishouden te doen. Daar
komt bij dat het huishouden haar glans heeft verloren en geen populaire tijdsbesteding is.
Een prijs van 20 euro per uur hebben particuliere werkgevers daarentegen ook niet over voor
het uitbesteden van huishoudelijk werk. De prijs die zij bereid zijn te betalen voor
huishoudelijk werk moet namelijk wel beduidend lager zijn dan het loon dat zij zelf
buitenshuis verdienen, is dit het geval dan loont het namelijk om zelf minder te werken en
het huishouden te doen. Dit maakt de markt van huishoudelijk werk gevoelig voor
informaliteit. Op de informele markt ligt de prijs van huishoudelijk werk in 2004 tussen de 8
en 10 euro per uur.
Het is opvallend dat in onderzoek naar de huidige markt van huishoudelijk werk
naar voren komt hoe lastig de werkzaamheden te omschrijven zijn, zoals dat ook in de tijd
van de dienstboden het geval was. Huishoudelijk werk is een aaneenrijging van
werkzaamheden en het is onduidelijk waar het begint en ophoudt. Bovendien wordt er, nu de
overheid zich deels verantwoordelijk voelt voor het welzijn van gezinnen, een onderscheid
gemaakt tussen professionele zorg en huishoudelijk taken, terwijl in werkelijkheid het
onderscheid tussen zorg en huishouden niet erg duidelijk is. De deelterreinen van
huishoudelijk werk lopen juist in elkaar over.
In veel Westerse landen heeft uitbesteding de vorm van inwonende huishoudelijk
werkers, die alles doen. In Nederland komt dit relatief weinig voor. De samenstelling van de
groep mensen die huishoudelijke taken uitbesteden is gevarieerd, vooral naar motieven om
uit te besteden. Het kan gaan om ouderen, die dat al dan niet vergoed krijgen; zij kunnen het
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huishouden zelf niet meer doen. Het kan ook gaan om tweeverdieners met of zonder
kinderen of alleenstaande eenverdieners, die geen tijd hebben om zelf het huishouden te
doen. Onderzoekers als Cox (2006) beschrijven dat in global cities als London de vraagkant
ook bestaat uit mensen die het huishouden niet willen doen omdat het niet past bij hun luxe
levensstijl.
Er is ook variatie in het aanbod te ontdekken. Het aanbod bestaat deels uit formele
‘hulpen in de huishouding’ die namens een (overheids)instelling bij mensen thuis werken. De
overheid gaat ervan uit dat het aanbod op de informele markt van huishoudelijk werk bestaat
uit (oudere) vrouwen met een kostwinnende echtgenoot of mensen met een uitkering.
Betaald huishoudelijk werk is voor die groep een bijverdienste. Een mogelijkheid om de
markt te formaliseren ziet de overheid dan ook in het activeren van uitkeringsgerechtigden.
Voor dergelijke gesubsidieerde arbeidsprojecten zijn de kosten overigens erg hoog.
Internationaal onderzoek en onderzoek door Nederlandse vakbonden toont aan dat het
aanbod juist in toenemende mate bestaat uit (ongedocumenteerde) migranten, voor wie het
werk geen bijverdienste is maar geheel moet voorzien in levensonderhoud. Wanneer dit
inwonende huishoudelijk werkers zijn kampen zij in het bijzonder met problemen als
uitbuiting en onderdrukking. De kwestie van sociale afstand in de arbeidsverhoudingen is
daarom complexer. Betaald huishoudelijk werk maakt niet alleen nationale
klassenverschillen zichtbaar, maar ook economische ongelijkheid tussen landen en
werelddelen.
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2.4. Concluderend: verleden en heden van huishoudelijk werk
In de tijd van de dienstboden kende de markt van betaald huishoudelijk werk, die rond 1900
floreerde, een aantal kenmerken die een eeuw laten nauwelijks anders zijn. Ten eerste is daar
de klassenkwestie: het in huis halen van een dienstbode bracht ook sociale ongelijkheid in de
privésfeer. Ook in studies naar de huidige populatie huishoudelijk werkers komt dit aspect
naar voren. Tegenwoordig is de klassenkwestie vervangen door een mondiale economische
ongelijkheid. Vroeger waren het plattelandsmeisjes die naar de stad verhuisden om te gaan
dienen, tegenwoordig zijn het vrouwen die vanuit landen met een slechte economie naar
rijke landen of werelddelen migreren. Sociale afstand in het huishouden is daardoor steeds
meer verbonden met etniciteit.
De periode van het huisvrouwmodel is een merkwaardig breuk in de continuïteit
van de persoonlijke dienstverlening, een tijd die net als het toen heersende egalitarisme een
stempel heeft gedrukt op de huidige markt. Het taaie gezinsdenken van de jaren zestig maakt
dat vrouwen zichzelf nog steeds verantwoordelijk voelen voor het huishouden en niet zonder
meer alles uit handen geven. Nederlandse vrouwen besteden tegenwoordig maar voor een
beperkt aantal uren specifieke huishoudelijk taken uit. Een belangrijk verschil met de tijd
van dienstboden en die van het huisvrouwenmodel is dat sterke idealen over de huishouding
tegenwoordig niet meer bestaan. Het huishouden is iets geworden ‘dat ook nog moet’.
In de tijd van dienstboden was de aard van vraag en aanbod overzichtelijk: de lagere
klassen gingen dienen bij de hogere klasse van de gegoede burgerij. Voor de tegenwoordige
vraag en aanbod wordt door auteurs als Cox (2006) en Ehrenreich en Hochschield (2003)
juist veel variatie beschreven, terwijl anderen uitgaan van een homogene groep (Tijdens
2000, SEOR 2006, MDW-werkgroep 2003). Volgens laatstgenoemden zijn het vooral
autochtone vrouwen met een uitkering of met een kostverdienende echtgenoot die
bijverdienen als huishoudelijke hulp. Maar internationaal onderzoek beschrijft dat het
aanbod in toenemende mate uit migranten bestaat voor wie het werk in hun levensonderhoud
voorziet.
Voor de vraagkant wordt vaak aangenomen dat het gaat om tweeverdienende paren
met of zonder kinderen, die zelf geen tijd hebben om het huishouden te doen. Experts als
Anderson (2000) en Cox (2006) beschrijven dat ook tegenwoordig huishoudelijk werk
uitbesteed wordt om een bepaalde levensstijl van luxe en status te bestendigen, zoals ook in
de tijd van de dienstboden. Dit levert een aantal empirische vragen op over de aard en
motivaties van de huidige vragers en aanbieders van huishoudelijke diensten in Amsterdam:
Besteedt de vraagkant huishoudelijk werk uit vanwege een gebrek aan tijd? Of gaat het ook
om motieven als een gebrek aan kunde en het bestendigen van een luxe levensstijl?
Aan de kant van het aanbod vloeien uit bestaand onderzoek vragen voort over de
aard: wie zijn het? Zijn de aanbieders bijverdienende uitkeringsgerechtigden of zijn het
migranten? In welke mate was er ‘keuze’ om als huishoudster te gaan werken? Hoe gaan zij
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om met de lage status van het werk? Van oudsher werd uit dienen gezien als brug tussen
ouderlijk gezin en huwelijk. In welke levensfase bevindt het huidige aanbod zich?
Naast kenmerken over vraag en aanbod kent ook de huidige organisatie van betaald
huishoudelijk werk overeenkomsten met de dienstbodetijd. De organisatie van de markt is
altijd al informeel geweest, bijvoorbeeld de manieren waarop vraag en aanbod elkaar werven
en zij de arbeidsvoorwaarden vaststellen. Het werk is ook al van oudsher moeilijk te
omschrijven en af te bakenen: het is een eindeloze, grenzeloze, zichzelf steeds herhalende
aaneenrijging van taken. Het dienstmeisje moest dag en nacht klaar staan. De huidige
populatie huishoudelijk werkers kampt ook met de grenzeloosheid en informaliteit van het
dienstverband. Daarom is een belangrijke empirische vraag: Hoe komen vraag en aanbod op
de Amsterdamse markt van huishoudelijk werk tot overeenstemming over taken en prijzen?
In de omgang tussen dienstbode en werkgever golden patriarchale
arbeidsopvattingen. Het dienstmeisje was eigendom van de heer des huizes. In studies naar
de huidige inwonende huishoudelijk werkers spelen ongelijkheid en macht ook een
belangrijke rol. Deze kenmerkende eigenschap van de arbeidsverhoudingen leidt in dit
onderzoek tot de volgende vragen: spelen thema’s als macht en ongelijkheid ook voor
uitwonende huishoudelijk werkers? Hoe gaan vraag en aanbod om met elkaar en hoe speelt
ongelijkheid daarin een rol?
Tot slot is er uit het verleden te leren dat betaald huishoudelijk werk al van oudsher
buiten de zich ontwikkelende arbeidswetgeving viel. Ook tegenwoordig maakt de overheid
uitzonderingen voor ‘dienstverlening aan huis’. De overheid heeft pogingen ondernomen de
markt te formaliseren hoofdzakelijk door werkgelegenheidsprojecten voor langdurig
werklozen, zoals zij dat in 1930 ook deed om het dienstbodetekort aan te pakken. Deze
pogingen lijken meer te demonstreren dat het uiterst lastig is om de markt van de
persoonlijke diensten te formaliseren, dan dat zij werken. Een deel van een verklaring
daarvoor ligt in de spanning die bestaat tussen beleid en werkelijkheid. Pakt de overheid met
het formaliseren van zwart werk van uitkeringsgerechtigden wel het juiste probleem aan? En
hoe sluiten de pogingen tot formaliseren aan bij de behoeften en belangen van vraag en
aanbod? In de komende hoofdstukken worden deze vragen beantwoord op basis van mijn
empirische onderzoek in Amsterdam.
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Hoofdstuk 3. ‘Mijn zus zei dat je hier veel geld kan verdienen.’
Huishoudelijk werkers in Amsterdam
Inleiding
In 2000 boekten de Oekraïense Larysa en haar vriend een pakketreisje naar Parijs om vanaf
daar naar Nederland te reizen. Vrienden van hen woonden al een jaar ongedocumenteerd in
Nederland. Larysa is 26 jaar en heeft een secretaresse-opleiding. Als secretaresse verdiende
ze het equivalent van 150 euro per maand in Oekraïne. Op het moment van interviewen is ze
drie jaar in Nederland, werkzaam als schoonmaakster en verdient ze 1000 euro per maand.
Ongedocumenteerd zijn beperkt haar wel, ‘Maar liever ongedocumenteerd in Nederland dan
legaal in Oekraïne’, aldus Larysa. Haar hogere inkomen geeft haar vrijheid, de kans haar
ouders te steunen en te sparen. Het eigen baas zijn geeft haar een gevoel van autonomie.
De groep aanbieders van huishoudelijke diensten in dit onderzoek in Amsterdam
vertoont veel variëteit. Larysa kan model staan voor een deel van deze groep maar niet voor
allen. In dit hoofdstuk zal ik de variëteit, alsook patronen van overeenkomsten in de groep
huishoudelijk werkers beschrijven. De onderzoeksvraag die hier centraal staat is: wie zijn de
huishoudelijk werkers, waarom doen zij dit werk en welke mate van autonomie hebben zij?
Larysa is relatief jong, heeft geen kinderen en wel een opleiding. Zij is daarmee een
atypische casus in vergelijking tot ander onderzoek waarin bijvoorbeeld naar voren komt dat
veel huishoudelijk werkers kinderen achterlaten in het land van herkomst. In deel 3.1
bespreek ik kort een aantal aspecten uit de literatuur over de kenmerken en positie van
huishoudelijk werkers. In deel 3.2 zet ik de kenmerken van de huishoudelijk werkers in
Amsterdam uiteen, zoals nationaliteit, leeftijd, kinderen, sekse en opleidingsniveau.
Larysa migreerde vanuit Oekraïne met een duidelijk plan om in Nederland betaald
huishoudelijk werk te gaan verrichten. Als migrant is Larysa een kenmerkende casus ten
opzichte van wat er bekend is over huishoudelijk werk. Deel 3.3 van dit hoofdstuk gaat
specifiek over het proces van migratie. In dit deel beschrijf ik verschillende manieren van
migratie, het belang van pioniers en verwachtingen die huishoudelijk werkers hadden.
In haar huidige situatie als ongedocumenteerde migrant ervaart Larysa zowel
beperkingen als vrijheden. Deel 3.4 is gewijd aan de positie van huishoudelijk werkers en de
mate van autonomie. Hierin beschrijf ik een aantal aspecten van hun dagelijks leven zoals
hun woonsituatie, werktijden, inkomen en burgerschapsstatus. In deel 3.5 komen de
motieven voor betaald huishoudelijk werk aan de orde.
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3.1. Hedendaagse huishoudelijk werkers in de literatuur
In internationale onderzoeksliteratuur komt veelvuldig naar voren dat de aanbodzijde op de
markt van betaald huishoudelijk werk de afgelopen 20 jaar in toenemende mate uit
migranten bestaat. Mondiale inkomensongelijkheden zorgen voor een trek van - veelal
vrouwelijke - migranten naar westerse landen en dan vooral de grote steden waar de vraag
naar huishoudelijk personeel groot is. Wanneer deze migranten ongedocumenteerd in het
betreffende land verblijven of wanneer hun verblijfsvergunning afhankelijk is van een
werkvergunning bij één werkgever hebben zij een kwetsbare positie. Ongelijkheid en
uitbuiting zijn belangrijk thema’s in onderzoek naar huishoudelijk werk (Parrenas 2000, Lutz
2002, Romero 2002). Welke mate van afhankelijkheid of autonomie kennen huishoudelijk
werkers in Amsterdam? Wat bepaalt de positie en de mate van autonomie van huishoudelijk
werkers in het algemeen? Voordat ik de eerste vraag beantwoord in een beschrijving van de
respondenten, beschrijf ik hier enkele inzichten uit de literatuur over de positie van
huishoudelijk werkers.
Uit onderzoek zijn er twee verschillende soorten groepen bekend die werkzaam zijn
in de persoonlijke dienstensector. Enerzijds kan het aanbod bestaan uit autochtone
laagopgeleide vrouwen, vaak met kinderen, die het werk enkele uren per week doen als
bijverdienste op een uitkering of inkomen van een partner (Van Daalen 1993, Gregson &
Lowe 1994, Tijdens 2000, SEOR 2004, MDW 2003). Autochtone laagopgeleide vrouwen die
voor een klein aantal uur huishoudelijk werk verrichten profiteren vooral van de flexibele
arbeidstijden die ze kunnen combineren met de zorg voor kinderen. Hun motivatie om als
schoonmaakster aan het werk te gaan komt als zodanig voort uit een gebrek aan alternatieven
wegens de zorg voor kinderen en een gebrek aan opleiding (Tijdens 2000). Gregson en Lowe
(1994) beschrijven voor het aanbod in Engeland dat het aanbod naast autochtone vrouwen
met kinderen ook uit oudere vrouwen bestaat. Ook voor oudere vrouwen uit lagere sociale
klassen zijn het aanvullen van de uitkering en het gebrek aan andere beroepsmogelijkheden
belangrijke motieven voor betaald huishoudelijk werk.
Internationaal onderzoek beschrijft ook een ander soort aanbod. Hier gaat het om
relatief jonge vrouwen die naar het andere eind van de wereld migreren om daar - veelal
inwonend - fulltime werkzaam te zijn in de huishouding (Hochschild 2004, Cox 2006,
Anderson 2000). Deze vrouwen zijn lang niet altijd laaggeschoold en hadden soms een
goede baan in het land van herkomst (Galiotti 2009). Voor deze vrouwen is de economie in
het land van herkomst vaak een motief om elders huishoudelijk werk te gaan doen.
Beide groepen hebben een zwakke positie op lokale arbeidsmarkten maar elk met
een andere oorzaak. Voor autochtone vrouwen gaat het om een laag opleidingsniveau, de
zorg voor kinderen en een hoge leeftijd die voor een gebrek aan alternatieven zorgen. Voor
migranten vormt de slechte economische situatie in het land van herkomst het motief om te
emigreren. Zij hebben in de landen van bestemming een nieuwkomerspositie, en vaak zijn ze
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ongedocumenteerd. De tweede groep is een typisch grootstedelijk verschijnsel.
Juist aan de onderkant van de moderne dienstverlenende arbeidsmarkt in grote
steden is ruimte ontstaan voor informele economische activiteiten (Sassen 2003). Deze
informalisering is geenszins een importverschijnsel uit de derde wereld maar ontstaat om de
kosten en beperkingen van het bureaucratisch apparaat te omzeilen en een grotere
flexibiliteit te creëren (Sassen 2003). Ook in Nederlandse stedelijke arbeidsmarkten blijkt het
belang van de persoonlijke dienstverlening voor migranten groot (Engbersen e.a.2002, Rath
& Kloosterman 2003, Van der Leun & Kloosterman 2006.)
Internationaal onderzoek naar huishoudelijk werk concentreert zich vaak op grote
steden omdat - zoals Sassen ook uiteenzet - de markt voor persoonlijke dienstverlening hier
het grootst is. Zo richt Anderson (2000) zich op Europese steden als Athene, Parijs, Londen
en Berlijn. Het onderzoek naar Filippijnse huishoudelijk werksters van Constable (1997)
vond plaats in Hongkong. Cox (2006) deed onderzoek naar werksters in Londen. Parrenas
(2000) deed onderzoek naar Filippijnse domestics in Rome en New York. De gepolariseerde
arbeidsmarkt in grote steden biedt ruimte voor migranten in de huishoudelijke diensten. Cox
en Watt (2002) verbinden het proces van polarisering van stedelijke arbeidsmarkten direct
met de casus van huishoudelijk werkers in London. Zij demonstreren dat in Europese steden
polarisering niet zozeer plaatsheeft tussen werkenden in de hoge en lage delen van formele
arbeidsmarkt, zoals in de VS het geval is, maar tussen de formele en de informele
arbeidsmarkt. Mondiale economische ongelijkheden krijgen zo in grote steden vorm.
Migranten op de informele arbeidsmarkt hebben minder alternatieven en keuzen dan degene
aan de onderkant van de formele markt.
De vraag naar de mate van keuze voor het werk in huishouding is in dit opzicht
bijzonder relevant. Overigens vonden Cox en Watt (2002) zowel uitkeringsgerechtigden die
hun inkomsten aanvulden met huishoudelijk werk, als ongedocumenteerde migranten die
vanwege hun status geen andere alternatieven hebben. Voor beide groepen is het werken in
privéhuishoudens een ‘veilige’ optie. De belangen van beide groepen verschillen sterk: voor
autochtone vrouwen gaat het om het aanvullen van ander inkomen, voor migranten gaat het
om inkomen om te voorzien het levensonderhoud. Dat maakt de laatste groep afhankelijker
van betaald huishoudelijk werk. Er is evenwel variatie in de mate van afhankelijkheid of
autonomie van migranten werkzaam in de huishouding.
Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen soorten dienstverband wat betreft de
mate van autonomie van huishoudelijk werkers (Anderson 2000). Onderzoek in Taiwan (Lan
2003) Singapore (Yeoh 2007), verschillende steden in Europa (Anderson 2000, Andall 2000
Lutz 2001, Cox 2006) en de Verenigde staten (Ehrenreich & Hochschild 2003, Romero
2002) toont aan dat bepaalde groepen huishoudelijk werkers een beduidend zwakkere positie
hebben dan andere.
Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich vrouwen die via een
rekruteringsbureau elders in de wereld inwonend als huishoudelijk werker in dienst komen
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bij één werkgever. In veel niet-Westerse landen bestaan tegenwoordig bemiddelingsbureaus
die veel lijken op de oude bodenbesteedsters: zij bemiddelen tussen vraag en aanbod (Lutz
2001, CNV 2006). Deze bureaus richten zich veelal op de internationale markt (Lutz 2002).
In de Filippijnen zijn er bijvoorbeeld ruim 700 uitzend - en bemiddelingsbureaus die de
tewerkstelling in het buitenland als domestic regelen (Anderson 2000). In Zuid-Aziatische
landen en Zuid-Amerikaanse landen zijn talloze meer of minder bonafide wervingsbureaus te
vinden, die aspirant huishoudelijk werkers naar werkgevers in West - en Zuid-Europese
landen, de VS of de golfstaten uitzenden. Zowel werkgever als werknemer betalen hiervoor
(Ehrenreich & Hochschild 2003). In geval van malafide wervingsbureaus kan een
huishoudelijk werker met torenhoge schulden en verplichtingen jegens het wervingsbureau
komen te zitten. Degenen die op deze wijze migreren zijn erg kwetsbaar, zij betalen vaak een
hoog bedrag voor de overtocht en tewerkstelling, Anderson (2000) noemt bedragen van 5000
dollar, en de papieren zijn dan vaak niet eens in orde. Internationale bemiddelingsbureaus
zijn ook te vinden in de ontvangstlanden. In landen als Griekenland, Canada en het MiddenOosten is onderzocht hoe dergelijke bemiddelingsbureaus raciale stereotypen reproduceren
(Stalsiulis & Bakan 1995, Pratt 1997, Stiel & England 1997). Zij prijzen bepaalde
etniciteiten aan als huishoudelijk werker, die op basis van de culturele achtergrond meer
geschikt zouden zijn voor het werk. Deze internationaal opererende bemiddelingsbureaus zowel in landen van herkomst als in bestemmingslanden - bemiddelen hoofdzakelijk voor
inwonende diensverbanden.
De andere kant van het spectrum wat betreft autonomie wordt ingenomen door
migranten die geen gebruik maken van bemiddelingsbureaus. Men migreert op eigen
gelegenheid en is ook eigen baas in het zoeken en vinden van werk. Hier gaat het meestal om
mensen die uitwonend zijn en freelance huishoudelijk werk verrichten bij meerdere
werkgevers (Anderson 2000). Het migratieproces beïnvloedt aldus de mate van autonomie en
positie van huishoudelijk werkers.
Inwonende huishoudelijk werkers zijn afhankelijk van één werkgever wat betreft
inkomen en onderdak. Wanneer de betreffende werkgever het paspoort van de huishoudelijk
werker inneemt en niet uitbetaalt omdat de kosten van overkomst nog ‘afbetaald’ moeten
worden is er nauwelijks sprake van autonomie van de huishoudelijk werker. In landen zoals
Spanje, Italië en Griekenland is het mogelijk voor inwonende huishoudelijk werkers om een
woon - en werkvergunning krijgen waardoor ze in het bestemmingsland juridisch een
sterkere positie hebben. In de praktijk zijn veel inwonende huishoudelijk werkers echter ook
daar ongedocumenteerd. Inwonend zijn beschermt hen dan wel tegen overheidscontrole,
maar zij zijn zeer afhankelijk van hun werkgever (Anderson 2000).
Uitwonende werksters zijn minder afhankelijk van hun werkgever(s) maar hebben
wanneer zij ongedocumenteerd in het betreffende land verblijven ook minder bescherming
tegen overheidscontrole (Anderson 2000). Een ongedocumenteerde status verlaagt de mate
van autonomie en bepaalt sterk de ‘keuze’ voor huishoudelijk werk. Schoonmaakwerk bij
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particulieren is in Nederland een van de veiligste opties voor ongedocumenteerde migranten
omdat er een lage kans op opsporing is (Van der Leun & Vervoorn 2004).
Ook de levensfase en het opleidingsniveau van huishoudelijk werkers geven een
indicatie van de positie van huishoudelijk werkers. Bij levensfase gaat het vooral om het
hebben van kinderen. In internationale literatuur is veel aandacht besteed aan vrouwen die
hun gezin achterlaten en in het buitenland als domestic aan het werk gaan. Zo ontstaan er
zogenaamde ‘ketens van zorg’ (Lutz 2001). Parrenas (2000) beschrijft de ketens van zorg in
drie lagen. De eerste laag bestaat uit bevoorrechte westerse vrouwen, zij nemen de tweede
laag in dienst: vrouwen die migreren uit landen met een zwakke economie om elders meer te
verdienen als huishoudelijk werker. De onderste laag bestaat uit de armste vrouwen die
achterblijven in die arme landen en die niet beschikken over de middelen om te emigreren.
Zij zorgen op hun beurt voor de kinderen van de gemigreerde huishoudelijk werkers. Omdat
in zowel het gastland als het thuisland sprake is van genderongelijkheid: de vrouw is
verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg, is deze keten van zorg sterk
gefeminiseerd. Dit brengt een paradox met zich mee: de feminisering van deze arbeidsmarkt
kan zowel emanciperend als rolbevestigend of achterstellend zijn (Pratt 1999; Parrenas 2000;
Mattingly 2001; Lutz 2002). Is het concept van ‘ketens van zorg’ te ontdekken onder
huishoudelijk werkers in dit onderzoek?
In veel westerse landen is opleidingsniveau een zeer bepalende factor voor de
arbeidsmarktpositie. Het is daarbij wenselijk dat individuen arbeid verrichten die passend is
bij hun opleidingsniveau. Wanneer dit voor grote groepen burgers niet het geval zou zijn, zou
het gestratificeerde onderwijssysteem onder druk komen te staan. Een hoger
opleidingsniveau zou moeten leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt. Sassen (2003)
beschrijft dat de persoonlijke dienstverlening aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen
biedt aan laagopgeleiden vanwege de lage toetredingsdrempels van deze sector.
Het is de vraag hoe laag opgeleid huishoudelijk werkers zijn en in hoeverre er
sprake is van kansen. In geval van migratie ten behoeve van huishoudelijk werk is er niet
allen sprake van kansen, van aantrekkende (pull) factoren, er kan ook sprake zijn van
duwende (push) factoren in het land van herkomst. Hoe hoger opgeleid een in de
huishouding werkzame migrant is, hoe zichtbaarder de mondiale economische ongelijkheid.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er ook individuele duwende factoren ten grondslag
kunnen liggen aan migratie, zoals vroeger het uit dienen voor sommige plattelandsmeiden
een mogelijkheid was om bijvoorbeeld aan een verstikkende ouderlijk milieu te ontsnappen.
Huishoudelijk werkers in stedelijke gebieden bewegen zich tussen lokale kansstructuren
enerzijds en een structuur van mondiale ongelijkheid anderzijds. Hun positie in termen van
autonomie of afhankelijkheid wordt daarbij sterk beïnvloed door hun burgerschapsstatus,
levensfase, wijze van migratie en al dan niet inwonend zijn.
In wat volgt zal ik beschrijven hoe dat het geval is voor huishoudelijk werkers in
Amsterdam.
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3.2. Wie zijn degenen die betaald huishoudelijk werk verrichten?

Het gesprek ging nu over werksters. ‘Die van ons komt uit Sri Lanka’, zei Hugo Landgraaf,
die een paar deuren verderop woonde. ‘Spreekt geen woord Nederlands maar wel ontzettend
lief. Best mooi ook eigenlijk’. (…) ‘En jullie?’, zei hij. ‘Wat was het ook alweer? Guatemala?
Honduras? Het was iets met een aardbeving weet ik nog’. (…) ‘Wij hebben sinds kort een
Marokkaans meisje’, zei ik.

(Koch 2003)

De nationaliteit of herkomst van huishoudelijke hulpen is een van de eerste karakteristieken
die opkomt bij het onderwerp zoals ook in dit fragment uit de roman Odessa star ( Koch
2003). Deze wordt dikwijls gebruikt als typering of aanduiding van hem of haar of zelfs van
de hele groep. “ Het zijn toch allemaal Polen?”, heb ik bijvoorbeeld veel gehoord.
Hoewel de markt van huishoudelijke betaalde diensten een internationale markt is,
met name in grote steden, is een simplificatie naar nationaliteit of herkomst van
huishoudelijk werkers als onderscheidend kenmerk van het aanbod problematisch. Polen
werken in Nederland niet alleen in de huishouding maar bijvoorbeeld ook in de bouw en er
werken ook Brazilianen en Portugezen in de huishouding. In dit deel zet ik een aantal
kenmerken van de groep uiteen, naast nationaliteit ook leeftijd, het al dan niet hebben van
kinderen, sekse, opleidingsniveau en arbeidsverleden.
De empirische vragen die hieraan ten grondslag liggen volgden uit
literatuurverkenning zoals hiervoor beschreven. Wordt de markt van huishoudelijke diensten
overheerst door specifieke groepen migranten ? En wat is hun burgerschapsstatus? In welke
levensfase bevindt het huidige aanbod zich? Hebben zij kinderen? Zo ja hoe combineren zij
dit met betaald huishoudelijk werk? Zijn er ook mannen actief op deze markt? Wat is hun
arbeidsmarktpositie? Tot slot kijk ik naar opleidingsniveau en arbeidsverleden. Klopt het dat
deze markt bij uitstek kansen biedt aan laaggekwalificeerde mensen, zoals bijvoorbeeld
Sassen (2003) dat beschrijft?

3.2.1. Nationaliteit
Bruno reisde samen met zijn vriendin Claudia van Brazilië naar Nederland om hier in de
huishouding te gaan werken. De zus van Bruno woonde en werkte ruim een jaar in Nederland
in de huishouding. Er reisde ook nog een vriendin van zijn zus mee. In de kerk in Amsterdam
raakten ze bevriend met een ander Braziliaans stel dat in de huishouding werkt. Bruno en
Claudia verblijven net als hun familie en vrienden ongedocumenteerd in Nederland.

Naast deze vijf jonge Braziliaanse vrienden komen in mijn onderzoeksgroep nog drie
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Latijns-Amerikanen voor: een Venezolaans stel en een Colombiaanse vrouw. De overige
dertien huishoudelijk werkers die ik sprak komen uit een variëteit aan landen. Ik sprak met
vrouwen uit een aantal Europese landen: Oekraïne, Litouwen, Rusland, Slowakije, Duitsland
en Portugal. Ik interviewde een vrouw uit Ghana, een man uit Indonesië en drie vrouwen en
een man van de Filippijnen. Tot slot is er een vrouw afkomstig uit Suriname. Met name
huishoudelijk werkers uit de voormalige Sovjet-Unie, de Filippijnen en Brazilië vertellen dat
er veel landgenoten werkzaam zijn in de huishouding in Nederland. Deze landen hebben met
elkaar gemeen - en dat is geen verrassing - dat de economische situatie instabiel en naar
verhouding slecht is.
In interviews met werkgevers, die in het volgende hoofdstuk aan bod zullen komen,
heb ik ook gevraagd naar de nationaliteit van hun huishoudelijke werkers. Ook hier is er
geen duidelijke overheersing van een bepaalde nationaliteit: het huishoudelijk personeel van
de werkgevers die ik interviewde komt uit Polen, Kroatië, Nederland, Suriname, de
Filippijnen, China, Equator, Colombia en Marokko.
De internationalisering van de markt van huishoudelijke diensten is bij uitstek een
grootstedelijke verschijnsel (Sassen 2003). Mijn onderzoeksgroep wijkt niet af van het beeld.
Zij komen uit verschillende delen van de wereld en slechts een enkeling heeft de
Nederlandse nationaliteit. Het merendeel verblijft ongedocumenteerd in Nederland. Een
overheersing van de markt door specifieke nationaliteiten toont mijn onderzoek niet aan. Hoe
is dat in ander Europese onderzoek?
Andall (2000) deed onderzoek naar betaald huishoudelijk werk Italië. Vrouwen uit
Kaapverdië, Ethiopië, Eritrea en Somalië komen in haar onderzoek naar voren als de grootste
groepen aanbieders van huishoudelijke arbeid in Italië, naast de reeds bekende grote groep
Filippijnse huishoudelijke werkers. Marchetti (2005) deed op haar beurt specifiek onderzoek
naar Filippijnse vrouwen in de huishoudelijke sector in Italië en Nederland.
Naar schatting migreren er elk jaar 700.000 Filippijnse vrouwen, 90 procent hiervan
komt terecht in de huishoudelijke sector. Voor Italië spreekt Marchetti van een duidelijk
groot aandeel van Filippina’s in de huishoudelijke sector, met een schatting van 75.000
Filippijnse huishoudsters. In Nederlandse is dat minder duidelijk, met schattingen tussen de
12.000 en 18.000 Filippijn(s)en, al dan niet gedocumenteerd (Marchetti 2005).
Anderson (2000) deed inventariserend onderzoek naar huishoudelijke arbeid in
steden in Griekenland, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland. In geen van de landen vond zij
een duidelijke overheersing door een bepaalde nationaliteit. In Spanje vond ze een
concentratie van Filippijnse, Dominicaanse en Peruaanse vrouwen in de huishoudelijke
sector. In Italië vond Anderson grote groepen Filippijnse, Kaap Verdiaanse en Marokkaanse
vrouwen werkzaam in de huishoudelijke sector maar ook vrouwen uit Somalië, Nigeria, Peru
en Eritrea. In Griekenland is de samenstelling naar nationaliteit zeer divers, met één gemene
deler: de sector van huishoudelijk arbeid wordt gedomineerd door non-citizens. Dit is ook
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het geval in Frankrijk. Ook in Duitsland vond Anderson voornamelijk ongedocumenteerde
migranten werkzaam in de huishoudelijke sector, maar daar onderscheidde ze wel twee grote
groepen: Polen en Latijns-Amerikanen. Mijn onderzoeksgroep vertoont overeenkomst met
hetgeen Anderson in Duitsland vond. Hoewel bescheiden in omvang en dus minder geschikt
om uitspraken over aantallen te doen trof ik ook relatief veel Latijns-Amerikanen aan.
Er zijn onderzoekers die de verklaring voor het relatief grote aantal migranten in de
huishoudelijke diensten zoeken in het bestaan van etnische preferenties en stereotyperingen
in rijke westerse landen waar een grote vraag naar huishoudelijk werkers bestaat (Anderson
2003, Pratt 1997). In deze studies is het voornamelijk de vraag die het aanbod van bepaalde
groepen migranten bepaalt. Een dergelijke hiërarchie naar nationaliteit tonen mijn gegevens
niet aan. Uit onder meer de interviews met werkgevers komt niet naar voren dat men de
voorkeur geeft aan bijvoorbeeld Filippijnen boven Polen.
Er is wel een ander onderscheid rondom etniciteit van belang in de huishoudelijke
diensten zo getuige dit briefje die een collega woonachtig in een ‘goede29’ wijk ontving:
U zoekt nog een echte werkster?
Nederlandse vrouw die van aanpakken weet en ammonia en bleekwater niet schuwt, heeft
nog tijd voor het schoonhouden van uw huis à 11 euro per uur.

Het is opvallend dat deze mevrouw zichzelf aanprijst als een ‘echte werkster’. Zij doelt
hiermee op mogelijke preferenties van werkgevers voor Nederlandse werksters, die bij
sommige werkgevers in mijn onderzoek inderdaad bestaan. De Nederlandse werkster is in
Amsterdam schaars geworden en wat schaars is, is gewild, zo weet ook de werkster die zich
als zodanig aanprijst. Een van de werkgeefsters zegt:

Iedereen wil de Volendamse werkster, die van huis uit precies weet hoe je schoonmaakt, haar
eigen huis is ook zo schoon. Zo’n vrouw die je eigenlijk moet remmen, dat je moet zeggen;
nou Lies, dat hoeft allemaal niet hoor, kom we drinken even koffie en dan gaan we even
zitten. (…) Ja maar ja, die vind je niet. Eigenlijk als iedereen het hardop durfde te zeggen,
dan zou iedereen een Volendamse werkster willen. Ik hoor het mensen zo vaak zeggen; ik wil
een echte werkster, ik wil niet dat slappe, probleemgevallen.
(Vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)

Het onderscheid tussen ‘de Nederlandse werkster’ en de ‘buitenlandse werkster’ bestaat wel
maar in termen van kansen toont mijn onderzoek geen duidelijke overheersende voorkeur
voor de een of de ander. Zo zegt een andere werkgever:
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Ja daarvoor heb ik zo’n driehonderd Amsterdamse huishoudsters versleten. Daar heb ik
eigenlijk allemaal slechte ervaringen mee. Het begint allemaal goed, nieuwe bezems vegen
schoon. En dan zijn ze achterlijk, ziek, zeuren en zeiken, en slecht werken. (….) een
behoorlijke sociale kloof (…) Gouden tanden, tattoo’s, piercings, mistig geverfd haar,
permanenten en altijd veel problemen. (…) De Colombiaanse jongen die hier nu
schoonmaakt is gewoon een aangenaam beschaafd mens in huis is, een frisse verschijning,
ambitieus. Dit is de beste huishoudelijke hulp sinds jaren.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Er zijn net zoveel werkgevers in dit onderzoek die aangeven liever geen Nederlandse
werkster te hebben, als werkgevers die juist de voorkeur zouden geven aan een Nederlandse
werkster. Voorkeur - of afkeer - van een specifieke etniciteit, anders dan de Nederlandse,
komt in de interviews met werkgevers niet naar voren.
Hoewel de huishoudelijk werkers in dit onderzoek uit een variëteit aan landen
afkomstig is, is het wel een relatief klein aantal landen ten opzichte van het totaal aantal
landen ter wereld. Wat verklaart nou dat zij uit deze landen komen? De landen van herkomst
gelden over het algemeen niet voor een asielprocedure als vluchteling. Het merendeel van de
respondenten werkzaam in de huishouding verblijft ongedocumenteerd in Nederland. Zij
kwamen ook niet naar Nederland enkel om te migreren uit hun land van herkomst (pushfactoren), zij kwamen om te werken in de huishouding (pull-factoren). Traditionele migratie
van Oost - naar West-Europa is in deze onderzoeksgroep ook te herkennen. De Filippijnen
als land dat actief arbeidsmigratie stimuleert komt ook in dit onderzoek naar voren. De
migratie uit Latijns-Amerika naar West-Europa ten behoeve van betaald huishoudelijk werk
is ook in ander onderzoek aan de dag gelegd (CNV 2006, Ehrenreich & Hochschild 2003)
maar lijkt niet volgens bestaande economische of politiek verbindingslijnen te lopen zoals
Sassen (2003) die beschrijft.

3.2.2. Leeftijd, kinderen en sekse

Diego en Sophia zijn getrouwd en kwamen samen vanuit Venezuela naar Nederland. Ze zijn
nog jong, hij is 27 en zij is 23. Ze studeerden beiden Theaterwetenschappen en noemen
zichzelf acteurs. De economie in Venezuela is erg slecht en de president is naar hun zeggen
gek. Van een Colombiaans studiegenootje horen ze dat ze makkelijk in Nederland kunnen
werken. Diego en Sophia stoppen hun studie en vertrekken naar hun Colombiaanse vriendin
in Nederland, in de hoop hier te werken en te kunnen studeren of te sparen voor een studie in
Venezuela.
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Dertien respondenten zijn mensen als Diego en Sophia: jonge mensen zonder kinderen
tussen de 21 en 33 jaar. Ze zijn hier alleenstaand of ze zijn getrouwd dan wel samenwonend
met iemand uit het land van herkomst. Drie vrouwen boven de 40 jaar oud hebben tevens
geen kinderen. In totaal hebben zestien huishoudelijk werkers (nog) geen kinderen.
In het concept van ‘ketens van zorg’ zijn het juist vrouwen met kinderen die
migreren om elders in de huishouding te werken (Lutz 2001, Parrenas 2003). Janelle is een
van de twee vrouwen in dit onderzoek die voldoen aan dat beeld:
Janelle is getrouwd en haar man en vier kinderen tussen de 12 en 20 bleven achter op de
Filippijnen. Ze is 39 jaar en verblijft nog niet zo lang in Nederland. Haar man is zeeman en is
tien maanden per jaar van huis. Janelles zus zorgt voor hun kinderen. Janelle werkte bij een
verzekeringsmaatschappij op de Filippijnen, haar inkomen was niet genoeg om de studie van
haar vier kinderen te bekostigen. Ze wil dat haar kinderen naar een (kostbare) privéschool
gaan. Een vriendin werkte in Nederland als schoonmaakster en vertelde dat het goed
verdiende, waarop Janelle besloot ook naar Nederland te komen.

Naast Janelle is er nog Molly van 49 jaar, ook van de Filippijnen, die haar kinderen achterliet
om in Nederland in de huishouding te werken voor de studie van haar kinderen. Als het
gefeminiseerde aspect van de ‘ketens van zorg’ buiten beschouwing wordt gelaten is er in
mijn onderzoeksgroep ook nog de Filippijnse Evan, die gescheiden is van de moeder van zijn
twee zoons, maar in Nederland wel werkt als schoonmaker om te voorzien in het
levensonderhoud en de studie van zijn twee zoons. Er zijn nog twee vrouwen met kinderen
maar zij lieten die niet achter in het land van herkomst. Een alleenstaande moeder uit
Litouwen heeft haar zoon hier. Lia uit Duitsland was getrouwd met een Nederlander en heeft
haar vier volwassen kinderen in Nederland wonen.
Het concept van een ‘gefeminiseerde mondiale keten van zorg’ komt in mijn
onderzoeksgroep alleen voor onder de Filippijnse vrouwen. Andall (2000) beschrijft het
verschil in het combineren van kinderen en huishoudelijke arbeid tussen etnische groepen.
Vrouwen uit Eritrea en Latijns-Amerika hebben óf geen kinderen óf ze hebben hun kinderen
bij zich in het land waar zij werkzaam zijn. Daar prefereren zij uitwonende huiselijk arbeid
op uurbasis omdat inwonend zijn niet zou combineren met het hebben van kinderen. Het zijn
in de studie van Andall (2000) met name de Filippijnse vrouwen die hun kinderen op de
Filippijnen laten. In contrast met de schrijnende verhalen over transnationale Filippijnse
gezinnen, staat de jaloezie die Eritrease vrouwen in Italië hebben ten opzichte van hun
Filippijnse collega’s die “het geluk hebben hun kinderen naar de Filippijnen te kunnen
sturen, terwijl in Eritrea een oorlog dit onmogelijk maakt”. Ook De Regt (2007) vond in haar
onderzoek naar domestics in Jemen dat het met name Filippijnse vrouwen zijn die hun
kinderen achterlaten. Het is waarschijnlijk dat transnationaal moederschap voorkomt onder
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specifieke nationaliteiten zoals bijvoorbeeld Filippijnse vrouwen, maar dat dit lang niet voor
alle huishoudelijk werkers geldt. De uitspraak van Hochschild (2004) dat de meeste, zoniet
alle vrouwelijke migrantes kinderen hebben, is in ieder geval op mijn groep van
respondenten niet van toepassing, noch is het zo dat degenen die ten behoeve van
huishoudelijk betaalde arbeid migreren altijd vrouwen zijn.
Vijf van de huishoudelijk werkers in dit onderzoek zijn mannen, tussen de 21 en 43
jaar oud. Een daarvan is Evan die kinderen heeft op de Filippijnen en samenwoont met zijn
nieuwe Filippijnse partner. Drie Latijns-Amerikaanse mannen werken samen met hun vrouw
in de huishouding. Dan is er nog de Indonesische Jesse die alleenwonend is. Onder de
werkgevers hebben er twee een man in dienst als huishoudelijk werker. Zo heeft Pascal een
Colombiaanse jonge man als schoonmaker. Deze Colombiaanse jongen heeft een grote kring
van homoseksuele Colombiaanse vrienden, die hier allen werkzaam zijn in de huishouding.
De Indonesische man, Jesse, is ook homoseksueel. Een informant van een belangenorganisatie bevestigt dat onder homoseksuelen die vanwege hun seksuele geaardheid naar
Amsterdam migreren, een groot deel in den beginne als huishoudelijk werker een inkomen
genereert, zoals zijzelf toen ze twintig jaar geleden naar Amsterdam kwam.
Het relatief grote aantal mannelijke respondenten zal niet representatief zijn voor
Nederland, maar wellicht wel voor de Amsterdamse of grootstedelijke situatie. In Duitsland
vond Anderson (2000) ook dat onder Latijns-Amerikaanse migranten werkzaam in de
persoonlijke diensten relatief veel mannen voorkomen.
Samenvattend is een grote meerderheid van de respondenten jong en kinderloos en
is een deel daarvan man. Het concept van ketens van zorg gaat maar voor twee respondenten
op. De meerderheid van mijn respondenten leent zich eerder voor een historische
vergelijking: huishoudelijke arbeid als brug tussen ouderlijk huis en huwelijk, als een
investering in eigen toekomst. Levensloopfase zoals Gregson en Lowe (1994) dat
beschrijven lijkt een belangrijk onderscheidend kenmerk te zijn op de markt van
huishoudelijke betaalde diensten.

3.2.3. Opleiding en arbeidsverleden
Molly is 49 jaar en heeft haar hele volwassen leven gewerkt. Haar echtgenoot en drie
- inmiddels - volwassen kinderen zijn nog op de Filippijnen. Ze heeft een universitaire graad
in de economie en had een daarbij aansluitende baan als bankmedewerker, die echter slecht
betaalde. Ze vertelt: ‘In mijn land zeggen ze altijd: ik kan naar Saudi - Arabië, elk land als
huishoudelijke hulp. Dus ik dacht: het doet er niet toe, zelfs als ik gestudeerd heb, een
opgeleide vrouw ben, ik kan het ook doen. In het belang van mijn gezin’. In ’85 vertrekt ze
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naar Koeweit via een bemiddelingsbureau, met een contract voor twee jaar als inwonende
huishoudelijke werker. Daar heeft ze tien jaar voor hetzelfde gezin met vier kinderen
gewerkt. Van een nichtje hoorde ze dat je op Cyprus meer kon verdienen. In ‘94 is ze toen op
Cyprus gaan werken, weer als inwonende hulp, bij een gezin met één kind. Na drie jaar is ze
naar Nederland gekomen, waar ze sindsdien fulltime werkt als uitwonende schoonmaakster.

Over de markt van huishoudelijke diensten wordt vaak gedacht dat deze kansen biedt aan
laagopgeleide mensen (SEOR 2004, Sassen 1996). Het hele idee van het ‘witte werkster’
plan, waarin langdurig werklozen gesubsidieerd huishoudelijk werk in de formele sector
moesten gaan verrichten, is ook gestoeld op de aanname dat laaggeschoolden in deze sector
emplooi zouden kunnen en willen vinden. Het eerste dat mij opviel aan mijn groep
respondenten is dat een groot deel opleiding heeft genoten.
Molly is zelfs hoogopgeleid en ze heeft relatief goede banen gehad in de Filippijnen.
Maar de economie aldaar is zwak, bedrijven gaan failliet en zelfs goede banen betalen niet
voldoende om in het gewenste levensonderhoud te voorzien. Er zijn nog twee vrouwen die
een universitair diploma op zak hebben. Pia uit Portugal studeerde sociale communicatie en
Ieva uit Litouwen studeerde economie. Net als Molly, hadden Pia en Ieva banen die
aansloten bij hun opleidingsniveau. Pia werkte als publiciteitsmedewerker bij een uitgever,
Ieva als salesmanager bij een groot warenhuis. Ook in hun geval gingen de bedrijven waar ze
voor werkten failliet. Er volgen nog wel andere banen, maar de teleurstelling en het
bewustzijn over de slechte economie zijn groot. Ook Sassen (2003) beschrijft dat sluitende
bedrijven het maatschappelijk bewustzijn over een slechte economie van herkomstlanden
zodanig vergroot dat er alternatieve circuits van overleven gezocht worden, bijvoorbeeld
werken in de huishouding elders ter wereld. Dat doet Molly, ongeacht haar opleidingsniveau.
Voor alle respondenten geldt dat men enige opleiding en werkervaring had voordat
men naar Nederland kwam. De helft heeft de opleiding ook afgesloten met een diploma.
Naast de drie vrouwen met een universitaire graad, hebben zeven respondenten een diploma
van een beroepsopleiding op zak. Opleidingen variëren: secretaresseopleiding,
bibliotheekschool, kappersschool, hotelschool en computerstudies. Zij hebben in het
herkomstland gewerkt in de sector waarvoor zij een opleiding genoten hebben.
De jongere respondenten, tussen de 21 en 27 jaar, hebben wel enkele jaren
opleiding, maar deze niet afgemaakt of nog geen vervolgopleiding gedaan. Dit geldt voor de
jongelui uit Latijns-Amerika en voor Ilonka uit de Oekraïne. Ze werkten naast hun studie en
hebben zodoende enige werkervaring. De jongere respondenten zitten in een andere
levensfase dan oudere respondenten: hun opleidingsniveau en arbeidsverleden wordt nog
gevormd. Ze werken als huishoudelijk werker in Nederland om te sparen voor een studie.
In het arbeidsverleden van een aantal oudere respondenten (tussen de 38 en 46 jaar)
is een opvallend fenomeen waar te nemen: een internationale loopbaan in de (persoonlijke)
dienstensector. Molly uit het voorbeeld begon in Koeweit en kwam via Cyprus naar
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Nederland. Evan, van de Filippijnen, werkte vijf jaar in Oman als buschauffeur alvorens hij
naar Nederland kwam. Zijn vriendin werkte vanaf 1980 in Saudi-Arabië als domestic worker,
daarna in Korea als babysitter, vervolgens in Oman als kok en kwam daarna pas naar
Nederland. Jesse uit Indonesië zag ook al heel wat van de wereld voor hij naar Nederland
kwam. Hij was drie jaar inwonende oppas in Londen, hij werkte bij Burger King aldaar en
hij beproefde zijn geluk ook nog een tijdje op een cruiseschip. Deze ‘getrapte’ migratie
betekent in de meeste gevallen dat zij relatief steeds meer gaan verdienen. Dit fenomeen van
een internationale loopbaan in de dienstensector komt in deze onderzoeksgroep uitsluitend
voor onder Aziatische respondenten. Ook Cox (2006) schrijft dit fenomeen vooral toe aan
Aziaten.

3.2.4. De kenmerken van huishoudelijk werkers samengevat
De groep huishoudelijk werkers in dit onderzoek vertoont in een aantal opzichten
gelijkenissen met dat wat er uit internationaal onderzoek bekend is. In de grootstedelijke
economie van Amsterdam zijn er veel migranten werkzaam in de huishouding. Een
overheersing van specifieke groepen migranten toont dit onderzoek niet aan, wel gaat het
globaal gezien om Oost-Europeanen, LatijnsAmerikanen en Filippijnen. De Nederlandse
poetsvrouw is in Amsterdam een zeldzaamheid geworden. Mijn onderzoeksgroep bestaat
uitsluitend uit migranten, waarvan het merendeel ongedocumenteerd in Nederland verblijft.
Opvallend is het grote aantal relatief jonge mensen, tussen de 21 en 33 jaar, die geen
kinderen hebben. Slechts drie huishoudelijk werkers hebben kinderen in het land van
herkomst. Het concept van ketens van zorg is op twee respondenten in dit onderzoek van
toepassing. Voor groot deel van de respondenten is betaald huishoudelijk werk een brug, een
opstap naar iets anders zoals een studie of eigen bedrijf in het land van herkomst.
Levensloopfase is een belangrijk onderscheidend kenmerk bij de bestudering van de markt
van huishoudelijk werk. Degenen met kinderen zijn respondenten ouder dan 39 jaar. De
oudere respondenten hebben een hoger opleidingsniveau dan de jongste respondenten. De
jongste respondenten hebben nog volop plannen voor scholing. Het is opvallend dat ruim de
helft opleiding genoten heeft, terwijl dikwijls laaggeschoolden als (potentieel) aanbieders in
de persoonlijke diensten omschreven worden (SEOR 2004, MDW 2003).
De variatie in levensloopfase onder de huishoudelijk werkers zorgt ook voor
variaties in de motivaties voor betaald huishoudelijk werk in Nederland. Zo werken de
respondenten ouder dan 39 jaar met kinderen voor de scholing van hun kinderen, terwijl de
jongste respondenten onder meer sparen voor hun eigen scholing. In volgende paragrafen
over migratie, beleving en motivaties zal de variatie in levensloopfase telkens relevant
blijken.

85

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 86

3.3 Migratie

Inleiding
Uit historische beschouwingen blijkt dat verplaatsingen van groepen mensen om in de
persoonlijke dienstverlening aan de slag te gaan niet nieuw is. Integendeel, zoals ik
beschreef in hoofdstuk 2 was er rond 1900 al een trek van jonge vrouwen van het platteland
naar de stad om daar als dienstje uit werken te gaan. De Duitse dienstboden die vanaf 1920
in Nederland werkten vormden een grote groep internationale vrouwelijke arbeidsmigranten.
Arbeidsmigratie in zijn algemeenheid is ook niet nieuw. In het bijzonder is juist Amsterdam
al eeuwen de vestigingsplaats van groepen migranten die kans zagen zich in specifieke
bedrijfstakken een plek te verwerven (Rath 1998).
Arbeidsmigratie ten behoeve van huishoudelijk werk wordt vaak onder het
fenomeen van globalisering geschaard (Lan 2002, Ehrenreich & Hochschild 2003). De
groeiende verbondenheid van de wereld zoals (Komter 2003) globalisering uitlegt brengt een
grotere mobiliteit van kapitaal, goederen en personen met zich mee. Mijn probleem met de
term globalisering is dat deze een geïsoleerd proces suggereert, zowel in tijd als in ruimte. In
tijd omdat de moderne term globalisering een breuk suggereert met eeuwenoude
arbeidsmigratie. In ruimte omdat de term globalisering een geïsoleerd proces suggereert, los
van lokale omstandigheden in het land van herkomst en het land van bestemming. Om de
werking van een lokale markt van vraag naar en aanbod van huishoudelijke betaalde arbeid
te begrijpen is verwijzing naar globalisering niet voldoende. Minstens zo belangrijk zijn
individuele geschiedenissen die zich binnen het algemene proces van globalisering afspelen.
Er is een relatie tussen enerzijds de motieven voor migratie en de wijze waarop men
migreert en anderzijds de start en mogelijkheden op de markt van huishoudelijke diensten.
Sterker, de mate van autonomie van individuele huishoudelijk werkers wordt mede bepaald
door de manier waarop zij migreren. Bemiddelingsbureaus die aspirant huishoudelijk
werkers actief werven in herkomstlanden, de migratie en de tewerkstelling regelen, waarna
de betreffende huishoudelijk werker jaren schulden afbetaalt aan het bemiddelingsbureau,
maken hen behoorlijk afhankelijk (Anderson 2003). De verschillende manieren waarop
huishoudelijk werkers naar Nederland migreerden worden in dit deel beschreven. Wie of wat
bepaalde de keuze voor Nederland? Was dat een bewuste keuze of berustte dat op toeval?
Hoe ondernam men de reis? Wat waren de verwachtingen? Hoe lang is men nu in Nederland?
In deze beschrijving van migratieprocessen maak ik gebruik van een onderscheid naar
geïmproviseerde en geregisseerde migratie (Engbersen e.a. 2002).
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3.3.1. Migratiepatronen
Geïmproviseerde migratie
In 2001 vertrok de 43-jarige Ieva uit Litouwen. Nadat het warenhuis waar zij als
salesmanager werkte sloot, lukte het niet een behoorlijke baan te vinden. In een excursiebus
was ze met 22 landgenoten op weg naar Engeland. Gevraagd naar de keuze voor Engeland is
het antwoord dat veel Litouwse migranten naar Engeland of de Verenigde Staten gaan. Voor
migratie naar de VS is een visum vereist, dus was Engeland een toegankelijker optie. In
Calais geloofden de Engelse douaniers niet dat de groep Litouwers voor een tijdelijk
toeristisch verblijf naar Engeland kwam en verbood hen de overtocht te maken. Toen de bus
terug naar Litouwen een stop maakte in Amsterdam, stapte Ieva uit. Het was vrijdagavond,
Ieva kende niemand in Nederland en een goedkoop hotelletje vond ze niet in Amsterdam. Ze
dacht, misschien lukt dat in Rotterdam wel, dat is een goedkopere stad. Aldus belandde ze in
een hotel in Rotterdam. ‘Als ik nu een auto koop en dan naar de kassen rijdt om te kijken of
er werk is, dan heb ik meteen een dak boven mijn hoofd’, bedacht ze. De eigenaar van het
hotel belde daartoe met een autohandelaar waarvan hij wist dat hij mensen uit de voormalig
Sovjet-Unie aan een auto hielp. Ieva kreeg een Russische sprekende man aan de lijn die zei
dat ze pas maandag een auto van hem kon kopen. Dan zou Ieva’s geld op zijn aan het verblijf
in het hotel. De autohandelaar bood haar daarop een kamer aan voor 50 gulden. De eerste
nacht betaalde ze de man vijftig gulden, maar een tweede nacht en de auto kon ze niet
betalen. Ze maakte een deal met de man: als zij de vieze kamer zou schoonmaken hoefde ze
er niet voor te betalen. Volgens de Russisch sprekende man, die uit Oekraïne afkomstig bleek
te komen, kon ze veel beter gaan schoonmaken dan een auto kopen en in de kassen werken,
want het laatste is seizoensgebonden. Hij hielp haar aan haar eerste werkhuis, bij Russische
mensen in Amsterdam. Hij is nu haar partner met wie ze samenwoont in Amsterdam.

De toevallige wijze waarop Ieva in Nederland en in de persoonlijke dienstverlening
terechtkomt is meer uitzondering dan regel onder de geïnterviewden. Er is een stel jonge
Brazilianen, Laura en Lucas, dat ook Engeland niet binnenkwam en op de terugreis in
Nederland belandde. De reis naar Nederland zoals Ieva, Laura en Lucas die maakten, is te
zien als een migratiepatroon dat Engbersen e.a. (2002) definiëren als geïmproviseerde
migratiepatronen. De regie van de migratie ligt in eigen hand en men komt per toeval in
Nederland terecht. Dit migratiepatroon kenmerkt zich volgens Engbersen e.a.(2002) vooral
doordat mensen na allerlei omzwervingen in Nederland terechtkomen. Men gaat zonder
concreet land voor ogen te hebben op pad en laat zich leiden door de mogelijkheden die zich
onderweg voordoen. Ieva en Laura en Lucas hadden wel een concreet land voor ogen:
Engeland. De keuze voor Nederland is vervolgens geïmproviseerd.
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Geregisseerde migratie
Bruno is 22 jaar. Zijn zus, Julia, vertrok in 2001 vanuit Brazilië naar Nederland. Een vriendin
van Julia had gezegd: kom ook naar Nederland, er is hier veel werk. Deze vriendin heeft door
een huwelijk met een Nederlander een verblijfsvergunning en werkt in een ziekenhuis.
Eenmaal in Nederland bleek dat Julia niet zomaar een verblijfsvergunning kon krijgen en ook
niet zonder meer overal kon werken. Zij is toen gaan schoonmaken, dat bleek goed te
verdienen, beter dan het werk van haar vriendin in het ziekenhuis. Toen Julia in 2003 even
terug was in Brazilië vertelde ze enthousiast dat je veel geld kan verdienen in Nederland.
Bruno’s moeder reisde met Julia naar Nederland om ook te gaan schoonmaken. Een half jaar
later volgden Bruno, zijn vriendin Claudia en een vriendin van hen. Julia regelde een huis in
Amstelveen voor hen en hielp hen aan hun eerste werkadressen. Ze wisten alle drie dat ze in
Amstelveen zouden gaan wonen en schoonmaakwerk zouden gaan doen. Voor een paar jaar,
zo dachten ze van tevoren. Maar dat viel toch een beetje tegen. De start was moeilijk; het
duurde lang voordat ze alle drie een redelijk gevulde werkweek hadden en de kosten van
levensonderhoud zijn hier hoog. Dat was Julia op haar beurt vergeten te vertellen aan haar
broertje Bruno.

Tien respondenten laten een migratiepatroon als dat van Bruno zien: men weet van te voren
dat men naar Nederland gaat en dat men daar schoonmaakwerk bij particulieren gaat doen.
Dit patroon komt overeen met wat Engbersen e.a. (2002) Geregisseerde migratiepatronen
noemen. Aan dit patroon ligt hulp ten grondslag van familie die zich reeds in Nederland
vestigde. Familieleden helpen bij het verkrijgen van een toeristenvisum, bij huisvesting en
bij het vinden van werk. Dit patroon is nagenoeg hetzelfde als het begrip kettingmigratie, dat
in 1963 reeds door Price geïntroduceerd werd en bijvoorbeeld door Bovenkerk e.a. (1983)
gebruikt werd om de migratie van Italiaanse ijsbereiders naar Nederland te duiden. Het
onderscheid van Engersen e.a. (2002) gebruik ik hier om het verschil tussen het verhaal van
Bruno en dat van Ieva te benadrukken.
Bruno wist dat hij naar Nederland, naar Amsterdam zou gaan, hij wist dat hij daar
schoonmaakwerk zou doen en hij wist ook dat er woonruimte voor hem en zijn vriendin was.
Informatie speelt een belangrijke rol bij betaald huishoudelijk werk. Men heeft gehoord van
vrienden of familie dat men in Nederland veel kan verdienen in de schoonmaak.
Zeven huishoudelijk werkers kwamen rechtsreeks uit het land van herkomst naar
Nederland. Drie respondenten kwamen vanuit een ander land dan hun geboorteland. De
Filippijnse Evan en Felice woonden en werkten ruim tien jaar in het Midden-Oosten toen zij
besloten om naar Nederland te gaan. Felice was hier eens op vakantie geweest bij een
Filippijnse vriendin en hoorde dat het werk hier beter was en dat je beter verdiende. Dat
geldt ook voor de Filippijnse Molly, die ruim tien jaar in Cyprus werkte als inwonende
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huishoudelijk werker. Zij hoorde van haar zus die al een aantal jaar in Amsterdam woonde
dat in Nederland uitwonende huishoudelijk werkers meer vrijheid hebben en meer verdienen.
Hoewel deze drie huishoudelijk werkers niet direct van de Filippijnen naar Nederland
migreren is hun migratie wel geregisseerd. Ze hebben juiste informatie van familie of
vrienden en deze helpen hen bij de overkomst, huisvesting en arbeid.
De overige huishoudelijk werkers laten migratiepatronen zien die ergens tussen
geregisseerde en geïmproviseerde migratiepatronen liggen. Het doel van migratie was
Nederland maar niet specifiek het werken in de huishouding. Wel kenden ook deze
migranten iemand die al in Nederland woonde, de hulp die zij van kennissen of familieleden
ontvingen varieert van foutieve informatie tot tijdelijke logeeradressen. Hun migratiepatroon
is niet geheel geïmproviseerd maar ook niet geheel geregisseerd.

Kettingmigratie: pioniers, informatie en verwachtingen
Bij een meerderheid van de huishoudelijk werkers in dit onderzoek is sprake van
kettingmigratie: men volgt een vriend, kennis of familielid uit het land van herkomst.
Pioniers zijn belangrijke informatie - en hulpbronnen bij het migratieproces. Zij helpen met
de overtocht, de eerste opvang, het vinden van zelfstandige woonruimte en het vinden van de
eerste werkadressen. Dat is ook te zien in de wijze waarop Molly, Evan en Felice in
Nederland terechtkwamen. Door informatie over de verdiensten en omstandigheden van
werk in de huishouding in Nederland, konden zij een soort opwaartse mobiliteit als
arbeidsmigrant doormaken. Maar de informatie van pioniers kan ook onjuist zijn of zorgen
voor teleurstellingen.
In de migratiegeschiedenis van Bruno is de vriendin van zijn zus als pionier aan te
merken in een keten van arbeidsmigranten uit één stad in Brazilië naar Nederland. De zus
van Bruno ontvangt van deze vriendin echter onjuiste of in ieder geval onvolledige
informatie, zij dacht immers legaal werk te kunnen verrichten in Nederland. Als
huishoudelijke werker in Nederland is de zus aan te merken als pionier, zij ontdekt de markt
van huishoudelijke diensten als een markt waar je zonder verblijfs - en werkvergunning een
behoorlijk inkomen kunt vergaren. Het niet kunnen krijgen van een verblijfsvergunning en
daardoor niet zoals haar vriendin in het ziekenhuis kunnen werken, is in eerste instantie een
tegenslag. Wanneer zij die overwint is ze uitermate enthousiast. Daardoor volgen Bruno,
Claudia en Andreia haar. Terwijl zij op hun beurt juiste en redelijk volledige informatie
ontvangen van de zus van Bruno, over werk, wonen en ongedocumenteerd verblijf, valt het
hun uiteindelijk toch tegen. Ze dachten hier een paar jaar te werken en een behoorlijk bedrag
te kunnen sparen. Maar het duurde lang om een flink aantal werkadressen te krijgen.
Om kort te gaan: een pionier kan nuttig zijn maar deze kan er ook voor zorgen dat
verwachtingen te hoog zijn. Dit heeft gevolgen voor de start op de markt van huishoudelijke
diensten en de arbeidsbeleving. Wie vooral door de aantrekking van nieuwe mogelijkheden
89

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 90

om veel te verdienen migreert, heeft het moeilijk bij de start als huishoudelijk werker. Wie
daarentegen een gezin te onderhouden heeft, daar in het land van herkomst de kans niet toe
krijgt en die situatie ontvlucht lijkt minder verwachtingen te hebben. De start op de markt
van huishoudelijke diensten en het werk worden dan positiever ervaren.
Ieva laat die andere kant zien, zij ontvlucht de barre economische situatie in eigen
land en gaat op zoek naar een bron van inkomsten in het buitenland. Wanneer zij per toeval
in Nederland terechtkomt en per toeval als huishoudelijk werker aan de slag raakt, werkt ze
hard en goed, om zo snel mogelijk aan zoveel mogelijk werkadressen te komen. Zij migreert
vanuit een push-factor - de zwakke economie in Litouwen - en is veel minder teleurgesteld
dan Bruno en Claudia.
Ieva’s verhaal illustreert tevens dat ook zonder pioniers de Nederlandse markt van
huishoudelijke diensten vrij eenvoudig te betreden is. Maar zij is wel een uitzondering.
Zestien respondenten volgden een familielid of vrienden in hun migratie naar Nederland.
Van deze zestien heeft ruim de helft vrienden of familie die ook in de huishouding werken.
Deze huishoudelijk werkers wisten van tevoren dat ze hier ongedocumenteerd zouden
verblijven, dat ze huishoudelijk werk zouden gaan verrichten en zijn met dat doel
gemigreerd. Op basis van informatie van pioniers hebben zij een keuze kunnen maken voor
een bestaan als huishoudelijk werker in Nederland.

3.3.2. Binnenkomen en verblijven in Nederland
Uit de bovenstaande migratiepatronen blijkt dat het redelijk eenvoudig is om in Nederland
binnen te komen. Het merendeel van de huishoudelijk werkers in dit onderzoek verblijft
ongedocumenteerd in Nederland. Slechts vier vrouwen werken en verblijven hier legaal: een
Surinaamse, een Portugese, een Duitse en een Filippijnse vrouw die op een booreiland werkt.
De overige zeventien verblijven en werken hier wat men noemt ‘illegaal’. Geen van de
respondenten noemt zichzelf illegaal, maar altijd ‘zonder papieren’. Hoe doen zij dat gezien
een sfeer van afgesloten grenzen en anti-immigratie-sentimenten?
Om de Nederlandse grens te passeren zijn papieren nodig: een eigen paspoort en
wanneer men uit een visumplichtig land komt een toeristenvisum, waarop men tot drie
maanden in Nederland mag verblijven. De status ‘zonder papieren’ bereikt men pas wanneer
men na deze drie maanden nog in Nederland verblijft.
Drie huishoudelijk werkers hadden de status ‘zonder papieren’ al toen zij Nederland
binnenkwamen. Larysa had een toeristenvisum voor Parijs en reisde vandaar uit naar
Nederland, Jesse vloog met een vals paspoort vanuit Indonesië naar Duitsland omdat hij voor
een tweede keer naar Nederland wilde komen en Camille reisde met alleen haar Ghanese
paspoort met de trein vanuit Frankfurt naar Nederland.
De andere veertien respondenten die zeggen ‘geen papieren’ te hebben, kwamen wel
met de benodigde papieren Nederland binnen. Om van de Filippijnen en Colombia te reizen
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is een toeristenvisum vereist, voor Venezuela, Brazilië en EU/EER-landen als Slowakije en
Litouwen is een paspoort voldoende. Omdat zij een toeristisch verblijf veinsden was een
retourticket wel vereist. Dit betekent een forse investering in de kosten om hier te komen. Zo
kost een retourticket van Brazilië naar Nederland 600 euro, terwijl de betreffende
Brazilianen maar 150 dollar per maand verdienden.
Wanneer men na drie maanden niet is teruggekeerd naar het herkomstland verblijft
men ‘illegaal’ of ‘zonder papieren’ in Nederland. De vrouwen uit Slowakije en Litouwen
weten dat zij elke drie maanden terug moeten om een stempel te halen in het land van
herkomst en dat ze daarna weer naar Nederland kunnen komen. Ieva uit Litouwen doet dit
ook en is daardoor in feite ‘met papieren’ in Nederland, maar werken mag ze echter niet,
officieel is ze hier immers als toerist. Ilonka doet dat niet:
Het au-pairbureau in Slowakije adviseerde Ilonka om niet te wachten op een aupairvergunning omdat dit zo lang duurt. Toen ze naar Nederland kwam, op haar eigen
paspoort, met een retourticket voor onbepaalde tijd, werd haar tas gestolen. Vijf maanden
later kreeg ze een telefoontje van de Slowaakse ambassade in Den Haag dat haar tas
gevonden was. Het geld was verdwenen maar haar ticket en haar paspoort waren terecht. Ze
kon haar spullen ophalen en er was niemand die zei: je had al terug moeten zijn. Ze gaat maar
eens in het half jaar terug voor een stempel, en dat geeft volgens haar geen problemen.

Ilonka is de enige die via een bemiddelingsbureau naar Nederland migreerde en wel zonder
geldige papieren. Dit geeft haar geen problemen. Migranten uit visumplichtige landen als de
Filippijnen en Colombia verlaten Nederland na het aflopen van hun toeristenvisum niet
gemakkelijk, uit angst niet meer terug te kunnen komen. Voor degenen uit de Filippijnen die
hun kinderen daar achterlieten is dit bijzonder pijnlijk. Molly zag haar kinderen bijvoorbeeld
voor het laatst in 1994, vlak voordat zij naar Cyprus vertrok.
De Duitse Lia is eigenlijk de enige dit niet als arbeidsmigrant is aan te merken. Zij
volgde in 1965 haar toenmalige echtgenoot naar Nederland en is sindsdien gebleven. De
anderen verlieten hun herkomstland niet vanwege de liefde maar in de verwachting hun
levensomstandigheden te verbeteren middels werk en/of scholing elders. De goed
geïnformeerde migranten wisten daarbij van te voren dat zij ongedocumenteerd in Nederland
zouden verblijven.
De twee oudste vrouwen, Lia van 61 en Grace van 51, zijn legaal in Nederland en
verblijven niet verrassend ook het langst in Nederland: respectievelijk ruim veertig en
twintig jaar. De overige huishoudelijk werkers verblijven tussen de acht jaar en een half jaar
in Nederland op het moment dat ik hen interview. De jongste respondenten, tussen de 23 en
27 jaar, zijn daarbij degene die het kortst in Nederland zijn. Zij verwachten bovendien dat
hun verblijf in Nederland tijdelijk van aard zal zijn. Inmiddels zijn - op het moment van dit
schrijven - enkelen van hen inderdaad terug gekeerd naar het land van herkomst. In het
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volgende deel zal ik ingaan op de vraag hoe het (ongedocumenteerde) verblijf in Nederland
beleefd wordt.

3.3.3. Migratie en betaald huishoudelijk werk samengevat
De migratie naar Nederland met als doel hier (huishoudelijk) betaald werk te verrichten
berust voor veel van mijn respondenten geenszins op toeval. Veel meer lijkt er sprake van
een bewuste keuze. Er zijn mensen die de armoede in eigen land ontvluchten, elders op zoek
gaan naar een beter leven en die bij gebrek aan keuzes in de persoonlijke dienstverlening
belanden. Dit betreft in dit onderzoek slechts enkele respondenten.
Pioniers en kettingmigratie spelen een belangrijke rol in migratiepatronen en
verwachtingen van huishoudelijk arbeiders. Driekwart van de respondenten kwam via
pioniers in Nederland terecht. Onder hen zijn degenen die op geregisseerde wijze
migreerden. Zij volgden familieleden of vrienden naar Nederland, waarbij de meesten ook al
wisten dat zij ongedocumenteerd in Nederland zouden verblijven. Ruim de helft van alle
respondenten migreerde naar Nederland met het specifieke doel van werken in de
huishouding. Omdat zij dit op eigen gelegenheid deden, weliswaar met hulp van familie of
vrienden maar zonder tussenkomst van bemiddelingsbureaus, hebben zij een grotere mate
van autonomie dan huishoudelijk werkers die via een bemiddelingsbureau in inwonende
dienst komen bij één werkgever in bijvoorbeeld Koeweit. De andere helft zocht werk in het
algemeen en belandde bij gebrek aan alternatieven in de huishoudelijke sector.
In het volgende deel wordt een aantal aspecten van het dagelijks leven van
huishoudelijk werkers beschreven, waaronder hun woonsituatie, opnieuw om hun positie te
kunnen interpreteren. Ook in deze paragraaf zal ik gebruik maken van het werk van
Engbersen e.a. (2002).
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3.4 Dagelijks leven

Inleiding
In het debat rondom uitbuiting van huishoudelijk werkers blijkt dat naast de manier van
migreren ook de woonsituatie en het type dienstverband van invloed zijn op hun
afhankelijkheid of autonomie. Vooral voor de huishoudelijk werkers die ongedocumenteerd
- het merendeel in dit onderzoek - in Nederland verblijven, is een belangrijke vraag: Hoe
slagen zij erin om in Nederland te verblijven? Wat is de kwaliteit van hun dagelijks leven
wat betreft wonen, werktijden en sociale inbedding?
Een soortgelijke vraag stellen ook Engbersen e.a.(2002) in het omvangrijke
onderzoek naar illegale migranten. Hierin onderscheiden de onderzoekers drie substantiële
bestaans - of verblijfsstrategieën van ongedocumenteerde migranten: de huisvestingsmarkt,
de arbeidsmarkt en sociale netwerken. Deze benadering gaat ervan uit dat mensen active
agents zijn met een bepaalde - zij het soms zeer kleine - mate van handelingsvrijheid.
Huishoudelijk werkers handelen daarbij niet in een individualistisch vacuüm maar
gebruiken hun sociale netwerken, zoals ook al uit de aanleiding voor en wijze van migreren
bleek. Een belangrijke indicator voor autonomie in het persoonlijke dienstverband is het al
dan niet uitwonend zijn, zo zette ik eerder uiteen. Voor huishoudelijk werkers is integratie op
de huisvestingsmarkt een substantiële bestaansstrategie. In wat volgt zal ik daartoe hun
woonsituatie beschrijven. Ten aanzien van integratie op de arbeidsmarkt zijn er veel
onderzoeksvragen in dit onderzoek die hieraan refereren en ook in latere hoofdstukken aan
bod komen. In dit deel beschrijf ik het soort dienstverbanden, werktijden en aantal
werkadressen. De integratie in sociale netwerken als bestaansstrategie is evident voor
huishoudelijk werkers gezien het feit dat de meesten via kettingmigratie naar Amsterdam
kwamen. Sociale netwerken spelen ook een belangrijke rol bij het vinden van een woning en
werk. In deze beschrijving van het dagelijks leven van huishoudelijk werkers ga ik na wonen
en werken even kort in op de toegang tot sociale netwerken.

3.4.1. Wonen
Ilonka is au pair, 23 jaar en ruim twee jaar in Nederland. Het huis van het gastgezin is een
royaal grachtenpand. Ilonka woont op de zolderetage, een ruime lichte ruimte met een eigen
keuken. Zij kwam bij dit gezin terecht via een Slowaaks au-pairbureau dat samenwerkt met
een bekend Nederlands au-pairbureau. Het au-pairbureau adviseerde haar om geen
vergunning aan te vragen want dit duurt minstens drie maanden en zowel het gastgezin als
Ilonka wilde eerder van start gaan. Ilonka is 23 en spaart voor haar studie. Ze krijgt 450 euro
per maand van haar gastgezin omdat ze ook het werk van de schoonmaakster heeft
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overgenomen. Daarnaast heeft ze nog twee schoonmaakbaantjes en twee oppasbaantjes. In
totaal verdient ze 800 euro per maand. Kost, inwoning en verzekering worden door het
gastgezin betaald. Zodoende lukt het haar om zo’n 500 euro per maand te sparen.

Ilonka is de enige ‘inwonende’ huishoudelijk werker die ik ben tegengekomen en dan ook
nog in de specifieke vorm van au pair, waarbij ze maximaal dertig uur per week licht
huishoudelijk werk en oppaswerk mag verrichten. Dat gebeurt in dit geval ook, voor het
zwaardere huishoudelijk werk krijgt ze extra betaald. Bij geen van de andere huishoudelijk
werkers en de werkgevers in dit onderzoek is er sprake van een inwonend dienstverband.
Ook kwam dit nagenoeg niet in hun omgeving voor. Hoewel de meeste huishoudelijk
werkers vrienden of familieleden hebben die werkzaam zijn in dezelfde sector, kende er
slechts één een inwonende huishoudster: De zus van de Filippijnse Janelle is doordeweeks
inwonend bij haar werkgever in Hilversum, in het weekend woont ze bij Janelle.
Het au-pairsysteem, bedoeld voor culturele uitwisseling, is de enige manier om met
vergunning als huishoudelijke werker naar Nederland te migreren. Verschillende
onderzoekers hebben erop gewezen dat het au-pairsysteem in toenemende mate niet voor
culturele uitwisseling gebruikt wordt, maar uit een behoefte aan inwonende huishoudelijk
werkers (Henkes 1995, Lutz 2001, Reede 2001, Spijkerboor 2002). Het is onduidelijk
hoeveel au pairs er in Nederland zijn. In 2000 werden er 1080 vergunningen afgegeven voor
au pairs. Op een door de Adviescommissie Voor Vreemdelingenzaken georganiseerde
expertmeeting schatte een eigenaar van een au pair bureau het aantal au pairs met vergunning
op 15 procent van het totaal aantal au pairs. Au pairs mogen officieel één jaar in Nederland
verblijven, maar verschillende experts wijzen erop dat zij dikwijls langer blijven en dan
zonder geldige papieren30. Wettelijk is vastgesteld dat au pairs niet meer dan acht uur per dag
en dertig uur per week licht huishoudelijk werk mogen verrichten in ruil voor kost, inwoning
en 345 euro zakgeld. Vanwege het inwonend zijn, zijn au pairs afhankelijk van hun gastgezin
en is er een risico op uitbuiting. De problemen van au pairs in Nederland lijken veel op die
van inwonende domestics in het buitenland. Berichten over te lange werktijden, te zwaar of
ongepast werk, geen of wisselende vrije dagen, geen of onvoldoende uitbetaling van
(zak)geld, werk buiten het gastgezin en gebrek aan privacy waar au pairs in Nederland mee
te kampen hebben, doemen zo nu en dan op in de media31. Het ministerie van justitie stelde
een onderzoek in en kwam met een evaluatie (Miedema e.a. 2003). Hieruit blijkt dat er van
uitbuiting van au pairs weinig sprake is maar dat veel au pairs wel meer dan de toegestane
dertig uur werken. Ook Van der Leun en Vervoorn (2004) komen in hun onderzoek naar
slavernij-achtige uitbuiting in Nederland tot een soortgelijke conclusie. Hun werkdefinitie
van slavernij luidt: Uitbuiting van een ander door gedwongen of verplichte arbeid of
diensten waarbij sprake is van een sterke inperking van de vrije keuze. Zij beschrijven dat
binnen de huishoudelijke sector de inwonende au pairs vanwege hun meervoudige
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afhankelijkheid van de werkgever kwetsbaar zijn. Hun conclusie was voorts dat de
problemen voor au pairs vooralsnog incidenten zijn en dat er niet gesproken kan worden van
slavernij, hooguit van misbruik. Ilonka heeft het op zich getroffen, haar gastgezin betaalt
meer voor extra huishoudelijk werk. Toch beperkt het inwonend zijn haar bewegingsruimte:
Waarom wilden jij en je vriendin samen een eigen huis zoeken?
Omdat we dan onze eigen plannen kunnen maken. Nu zit ik in dit gezin, ik weet wat ik moet
doen, het is altijd hetzelfde. En ik moet altijd alles vragen aan het gezin, wanneer ik uit kan
gaan, wanneer ik op vakantie kan. Alles moet in overleg met hen, ik kan niet zelf eigen
plannen maken.
(Vrouw, 23 jaar, Slowakije, alleenstaand, geen kinderen)

Er zijn weinig andere beroepen waarbij de werkgever en werknemer zo dicht bij elkaar zijn
als bij inwonende huishoudelijke werkers. Veel huishoudelijk werkers in het onderzoek van
Anderson (2002) geven aan liever uitwonend te zijn. De uitwonende variant komt veel vaker
voor dan de inwonende in Nederland, Duitsland en Engeland (Lutz 2002, Anderson 2002,
Cox 2006). Een contactpersoon die ongeveer 150 Filippijnse huishoudelijk werkers kent
bevestigt dat de meeste van hen uitwonend zijn in Amsterdam. Zo ook de huishoudelijk
werkers in dit onderzoek, bijvoorbeeld Denissa:
Denissa was 32 jaar toen ze in 2002 haar geboorteland Colombia verliet en naar Amsterdam
reisde. Haar oudere zus is getrouwd met een Nederlander die ze in Colombia ontmoet heeft
en woont al vier jaar rechtmatig in Nederland. Denissa zelf heeft geen verblijfsvergunning.
De eerste drie maanden woonde Denissa bij haar zus en haar zwager. Daarna vond zij met
hulp van de Nederlandse zwager zelfstandige woonruimte. Het is een tweekamerwoning met
eigen badkamer en keuken in het centrum vlakbij haar zussen. Ze betaalt 400 euro all-in per
maand aan huur, contant.

Veel respondenten verblijven de eerste maanden in Nederland enkele maanden bij familie of
vrienden uit het land van herkomst, waarna zij vervolgens zelfstandige woonruimte weten te
huren. Alleen Molly is altijd bij haar zus blijven wonen. Er zijn zes respondenten die in de
sociale sector een woning betrekken, op basis van een eigen verblijfsvergunning of op die
van een partner/familielid. De andere respondenten (n=14) betrekken een woning of kamer
in onderhuur, vaak gemeubileerd en meestal tijdelijk. Deze woonruimte vinden zij via
vrienden of familie of in enkele gevallen ook via hun inmiddels verkregen werkgevers. Zes
respondenten hebben zelfstandige woonruimte in onderhuur weten te vinden, onder hen is
één stel. De huren variëren tussen de 400 en 500 euro all in. De overige acht respondenten
huren een kamer of delen een flat, meestal met mensen uit het land van herkomst. Voor hen
varieert de huur tussen de 230 en 300 euro.
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De buurten waar de huishoudelijk werkers wonen zijn de Pijp, de Bijlmer, de
Jordaan, Westerparkbuurt, Staatsliedenbuurt, Centrum en Amstelveen. De woningen zijn
over het algemeen klein. Slechts twee respondenten huren een driekamerwoning, die zij
delen met hun partner. De overige zelfstandige woningen zijn tweekamerwoningen. De
inrichting van de woonruimtes was kaal en onpersoonlijk. Uit alles sprak een tijdelijk
verblijf in de woning. De huishoudelijk werkers zijn over het algemeen tevreden over hun
woonruimte. Eventuele klachten zijn de hoogte van de huur, het tijdelijke karakter van de
huur en overlast van medebewoners.
Voor de uitwonende huishoudelijk werkers is de hoogte van de kosten van een
uitwonend dienstverband (huur en eten) in verhouding tot hun inkomsten cruciaal. Dit kan
met name voor starters een probleem zijn, die nog weinig werkadressen en inkomsten
hebben. Volgens Anderson (2002) zijn voor starters de kosten van onafhankelijkheid te hoog
en zou voor hen een inwonend dienstverband in ieder geval in economisch opzicht beter zijn.
Zij sprak huishoudelijk werkers die inwonend begonnen waren en naderhand, na het
opbouwen van een sociaal netwerk, uitwonend werden. De huishoudelijk werkers in dit
onderzoek maken op voorhand gebruik van hun sociale netwerk, door de eerste moeilijke
maanden bij familie of vrienden te verblijven. Het gebruik van sociale netwerken en het
uitwonend zijn vergroten hun autonomie.

3.4.2. Werktijden en vrije tijd
Toen de van oorsprong Duitse Lia er alleen voor kwam te staan, een uitkering had maar ook
schulden, is ze als oppas voor een gezin gaan werken. Daar werkte ze fulltime als oppas en
huishoudster, acht jaar lang. Daarna is ze gaan werken bij twee andere gezinnen die haar
gezamenlijk in dienst namen voor vier middagen oppaswerk en drie ochtenden
schoonmaakwerk. Ze werkt nu twaalf jaar voor beide gezinnen. Omdat de oudste kinderen
inmiddels pubers zijn en Lia met haar gezondheid kampt werkt ze nu nog twee middagen als
oppas voor de jongste kinderen.

Voor Lia is het huishoudelijk werk, zowel zorg als schoonmaak, altijd een aanvulling
geweest op haar uitkering. Ze werkt nu nog vijf uur in de week, om een beetje onder de
mensen te zijn en omdat ze een band heeft met de kinderen. Voor Lia is het oppaswerk haar
vrije tijdsbesteding en de verdiensten een extraatje om leuke dingen van te doen.
Over de werktijden van uitwonende huishoudelijk werkers is bijzonder weinig
bekend. Volgens SEOR (2004) is de sector er vooral één van parttime werk. In onderzoek
naar betaald huishoudelijk werk in Zaandam en Purmerend vond ook Tijdens (2000) dat deze
gemiddeld vier uur per week werkten.
Alle huishoudelijk werkers in dit onderzoek werken echter meer betaalde uren in de
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huishouding dan de gemiddelde vier uur die Tijdens (2000) vond. De Surinaamse Grace
werkt vijftien uur op drie adressen, daarnaast heeft ze voor drie dagen in de week een vaste
baan bij de bibliotheek. De Portugese Pia werkt ook vijftien uur op drie adressen. In haar
vrije tijd volgt ze cursussen en zoekt ze naar een vaste baan in Nederland. Deze drie vrouwen
die niet meer dan vijftien uur in de week huishoudelijk werk verrichten hebben één
belangrijk kenmerk met elkaar gemeen; ze verblijven alle drie rechtmatig en langdurig in
Nederland.
Voor de overige huishoudelijk werkers die ongedocumenteerd in Nederland
verblijven is dit anders. Zij werken meer dan twintig uur en niet als aanvulling op een ander
inkomen of een uitkering, maar als enige bron van inkomsten. Zij werken een groot aantal
uren bij een groot aantal werkadressen. Een van de koplopers hierin is Evan:
Evan is zes jaar in Nederland op het moment dat ik hem spreek. Evan heeft een
verbazingwekkend klantenbestand van 35 verschillende werkadressen. Dit klantenbestand
bouwde hij samen met zijn vriendin Felice op. Sinds zij op een booreiland werkt, werkt Evan
samen met een Filippijnse kennis. In totaal betreffen deze 35 werkadressen 102 manuren
schoonmaak, ieder dus 51 uur. Evan en zijn compagnon werken zeven dagen in de week, ze
beginnen om negen uur ‘s ochtends en eindigen om zes uur ’s avonds. Alleen zaterdagmiddag
heeft hij vrij.

De ongedocumenteerde migranten in dit onderzoek hebben veel meer werkadressen dan het
door onderzoeksbureau SEOR (2004) geschatte gemiddelde aantal van drie. Het aantal
werkadressen varieert tussen de zes en achttien, met de 35 van Evan als uitschieter. Mensen
die alleen werken hebben tot veertien werkadressen. Men werkt 28 tot 60 uur per week.
Onder de respondenten is er een groot verschil tussen degenen die hier legaal
verblijven en degenen die ongedocumenteerd in Nederland zijn. De eerste groep werkt
parttime en heeft meer overeenkomsten met de groep autochtonen in Zaandam en Purmerend
die Tijdens (2000) onderzocht. Voor hen is het werk een aanvulling op andere activiteiten en
inkomsten. De groep ongedocumenteerde migranten in Amsterdam laat een ander beeld wat
betreft werktijden zien. Voor hen is het werk de voornaamste activiteit in hun leven en het
inkomen een bestaansinkomen. Hier demonstreert zich opnieuw hoe specifiek grootstedelijke
economieën kunnen zijn. Deze trekken specifieke groepen aan die op een specifieke manier
werkzaam zijn in de huishoudelijke sector: ongedocumenteerde migranten die fulltime
werken in de huishouding.
De meeste huishoudelijk werkers hebben niet veel vrije tijd. In een inwonend
dienstverband, dat ik alleen in de vorm van een au-pairschap heb aangetroffen, dient men te
allen tijde beschikbaar te zijn. Anderson (2002) beschrijft dat inwonende huishoudelijke
werkers in Europa doorgaans één dag per week vrij zijn. Omdat bovendien de werktijden
voor de zes werkdagen niet vastgesteld worden, is de huishoudelijke werker die dagen
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doorgaans 24 uur per dag aan het werk. Ze kan haar rol van werknemer niet uitdoen. Dat is
een hoge prijs die men voor kost en inwoning moet betalen.
Voor de uitwonende huishoudelijk werkers, zoals mijn respondenten, zijn de kosten
van vrije tijd weer hoog: wanneer men per uur betaald krijgt, is het logisch dat men probeert
zo veel mogelijk uren te maken door verschillende dienstverbanden op elkaar te stapelen.
Zoals voor alle beroepen waar men per uur betaald krijgt is het ook voor uitwonende
werksters zo dat tijd geld is. Terwijl zij meer automie hebben dan inwonende huishoudelijk
werkers wat betreft de indeling van hun werktijden, zijn zij even zo afhankelijk van het
inkomen. Wat betreft de integratie op de arbeidsmarkt als bestaansstrategie (vergl. Engbersen
e.a. 2002) is het wel zo dat zij met de tijd voldoende werk weten te verkrijgen om een
bestaansinkomen te genereren. Hoe zij dat precies doen wordt in hoofdstuk 5 beschreven.

3.4.3. Sociale netwerken
Als laatste bestaansstrategie van ongedocumenteerde migranten noemen Engbersen e.a.
(2002) integratie in sociale netwerken. Ik heb al beschreven dat sociale netwerken een bron
van hulp zijn bij migratie naar Nederland en het vinden van woonruimte. Ook bij het vinden
van betaald huishoudelijk werk zijn deze sociale netwerken uitermate belangrijk. Vanwege
het belang van sociale netwerken bespreek ik hier kort het soort netwerken dat voor
huishoudelijk werkers van belang is, namelijk verwantschapsnetwerken, de etnische
gemeenschap en de kerk. Deze drie zijn geen aparte entiteiten maar overlappen elkaar
grotendeels.
Vijftien respondenten hadden al familie of vrienden in Nederland wonen voordat zij
naar Nederland kwamen. Vier respondenten kregen eenmaal in Nederland contact met een
‘landgenoot’. Ieva, een van de weinigen die zonder pionier naar Nederland kwam, heeft
inmiddels haar zus bij zich wonen. De Russische Sonia leerde hier vrij snel een aantal
Russen kennen. Laura en Lucas uit Brazilië kwamen via de kerk in contact met andere
Brazilianen. Er zijn slechts twee vrouwen die geen vrienden uit eigen etnische/familiaire
kring hebben, de Duitse Lia en de Slowaakse Ilonka.
De kerk speelt een opvallend belangrijke rol in het leven van huishoudelijk werkers.
De vijf jonge Brazilianen zijn bijvoorbeeld zeer gelovig. Het protestante kerkgenootschap
waar zij lid van zijn, heeft over de hele wereld kerken. Bruno, Claudia en Andreia meldden
zich direct bij de Nederlandse kerkvestiging. Zij kregen hulp en advies van
medekerkgangers. Laura en Lucas leggen uit dat dit makkelijk is omdat in een naslagwerk
alle kerken van het genootschap staan. Toen zij in Nederland strandden, vonden ook zij snel
de kerk in Amsterdam. Kerkgenoten boden hun onderdak tijdens de eerste maanden en
hielpen hen aan werkadressen. “God geeft steun als je arm bent”, zegt Laura.
Ook voor Molly zijn haar broers en zussen van de kerk heel belangrijk, hier gaat het
dan weer om Filippijnse kerkgangers. Ook zij vond via de kerk steun wat betreft woonruimte
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en werk tijdens de eerste maanden van haar verblijf in Nederland. De Filippijnse Janelle, de
Surinaamse Grace en de Colombiaanse Denissa hebben soortgelijke verhalen over hun kerk.
Ze gaan er elke week heen en ontmoeten daar mensen, veelal uit hun land van herkomst. De
kerk is een belangrijk instituut om sociale netwerken te versterken.

3.4.4. Het dagelijks leven van huishoudelijk werkers samengevat.
Sociale netwerken zijn belangrijk bij informatie over verblijf en arbeid in Nederland, de
komst naar Nederland, een dak boven het hoofd in de eerste maanden en het vinden van
woonruimte. Op één au pair na komen inwonende huishoudelijk werkers niet voor in mijn
onderzoeksgroep. Na een kort verblijf bij vrienden of familie uit het land van herkomst,
huren respondenten zelf woonruimte. Zes respondenten betrekken sociale woningbouw, op
basis van een eigen verblijfsstatus of die van de partner. De andere huishoudelijk werkers
hebben een woning of kamer in tijdelijke onderhuur. Woonlasten liggen tussen 230 en
500 euro.
Ten aanzien van werktijden is met name de verblijfsstatus van migranten een
onderscheidend kenmerk. Drie rechtmatig in Nederland verblijvende vrouwen werken het
minst aantal uren in de huishouding en doen dit als aanvulling op een uitkering of andere
baan. Ongedocumenteerde migranten werken meer dan 28 tot 60 uur per week. Voor hen is
huishoudelijk werk de belangrijkste bron van inkomen en zij hebben weinig tot geen vrije
tijd. Zij hebben zes tot veertien verschillende werkgevers.
In de uitwonende vorm zijn huishoudelijk werkers niet afhankelijk van een
werkgever voor het hebben van een dak boven het hoofd. Dat geeft hun relatief meer
bewegingsruimte dan inwonende huishoudelijk werkers. In deze vorm zijn zij wat betreft
arbeid ook niet afhankelijk van één werkgever, zij hebben veel verschillende werkgevers,
wat hun autonomie ook vergroot. Wel zijn zij zeer afhankelijk van de inkomsten uit arbeid;
zij kunnen als ongedocumenteerde migrant immers niet terugvallen op de verzorgingsstaat.
Sociale netwerken - de etnische gemeenschap, familie en de kerk - zijn daarom een
belangrijke bestaansstrategie voor nieuwkomers bij de start op de markt van huishoudelijke
diensten.
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3.5. Motieven om betaald huishoudelijk werk te verrichten

Inleiding.
De aanbodzijde op de markt van huishoudelijk werk bestaat in dit onderzoek uit
(ongedocumenteerde) migranten. Waar ten tijde van de dienstbodes klassenverschillen het
aanbod kenmerkten, zijn dat nu mondiale economische ongelijkheden en ongelijkheid in
burgerschapsrechten. Naar wijze van migratie, woonsituatie en type dienstverband hebben de
huishoudelijk werkers in Amsterdam relatieve autonomie.
Er zijn onder de huishoudelijk werkers respondenten die met het specifieke doel van
werken in de huishouding naar Nederland kwamen, mensen die specifiek naar Nederland
kwamen maar bij wijze van improvisatie in de huishouding belandden, en mensen voor wie
zowel het belanden in Nederland als in de huishouding geïmproviseerd was. Deze
verschillen in migratiepatronen laten ook verschillen in redenen en beleving van betaald
huishoudelijk werk zien.
Dit laatste deel over de huishoudelijk werkers gaat over de verschillende motieven
voor het doen van huishoudelijk werk. Waarom besloot men te migreren en in Nederland in
de huishouding te werken? Er zijn twee grote thema’s te onderscheiden omtrent het waarom
van schoonmaakwerk. Het eerste thema zijn de economische kansen en mogelijkheden die
betaald huishoudelijk werk biedt. Een tweede belangrijke thema is ongedocumenteerd
verblijf en de beperking van mogelijkheden die daar uit voortkomt.

3.5.1. Economische motieven
De verschillende migratiepatronen van huishoudelijk werkers demonstreerden al het
onderscheid tussen push - en pullfactoren. In het eerste geval ontvlucht men een slechte
economische of politieke situatie in het land van herkomst, men wordt ‘weggeduwd’. Het
kunnen ook individuele factoren zijn die vrouwen en mannen in de internationale markt van
huishoudelijk werk duwen zoals een slecht huwelijk of dominante ouders (Cox 2006). In een
dergelijke situatie komt men eerder door geïmproviseerde migratie in Nederland en in het
huishoudelijk werk terecht. Het keuzeaspect is hierbij klein.
Bij pullfactoren van migratie gaat het om de aantrekkingskracht van nieuwe
plaatsen, om aantrekkelijke kansen die men elders ziet. Dat kunnen bijvoorbeeld
verbeteringen in inkomenspositie of leefomstandigheid zijn. Op individueel niveau kan dat
bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van een bepaalde stad of het weerzien van een geliefde
zijn. Bij pullfactoren voor migratie past meer een geregisseerd migratiepatroon. Push - en
pullfactoren voor migratie sluiten elkaar niet uit maar bepalen samen de keuze voor migratie.
Een zwakke economie in het land van herkomst is voor bijna alle respondenten een
reden geweest voor migratie naar Nederland. Voor degenen met kinderen woog dit zwaarder
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dan voor huishoudelijk werkers zonder kinderen. Voor de vier respondenten met kinderen is
het werken in de schoonmaak sterk economisch gemotiveerd en gerelateerd aan de
economische situatie in het land van herkomst, zoals Janelle vertelt:
En waarom besloot je naar Nederland te gaan?
Omdat ik wilde werken. Ik had werk op de Filippijnen maar het was niet genoeg voor mijn
kinderen. Het leven op de Filippijnen is duur. Daarom kwam ik naar Nederland. (…)
Waarom doe je dit werk?
Het geld, alleen voor het geld want het is heel zwaar om hier te werken terwijl mijn kinderen
daar zijn op de Filippijnen. Het betekent veel geld als we hier werken maar het is erg zwaar.
(Vrouw, 39 jaar, getrouwd, 4 kinderen, Filippijnen)

De economische motieven voor migratie en werk in de huishouding zijn duidelijk: een beter
inkomen dan op de Filippijnen om voor haar kinderen te kunnen zorgen.
Jonge mensen zonder kinderen werken minder vanuit economische noodzaak in de
huishouding in Nederland en meer vanuit een economische aantrekkelijkheid. Dit geldt met
name voor de vijf jonge Brazilianen en voor de Slowaakse Ilonka die hier werkt als au pair.
Zij verdienden voldoende om van te leven in het land van herkomst maar zagen in het
werken in de schoonmaak in Nederland een kans om in een bepaalde tijd een bepaald bedrag
bijeen te werken, zoals bijvoorbeeld Andreia dat heeft gedaan:
Hoeveel verdien je nou per maand?
1500 euro
Kan je wat geld sparen?
Ja ja niet zoveel, maar ik heb gespaard ja. Ongeveer 10.000 real.
Is dat genoeg voor je cursus?
Nee, per maand is dat 350 real
Nou, hoeveel had je verwacht te sparen?
Hoeveel ik wil? Ik denk tot december, ik kan 30.000 real sparen.
Maar voordat je kwam, hoeveel dacht je toen te kunnen verdienen?
O ja, ik dacht 50.000 real, maar ik denk tot december is moeilijk.
Dus eigenlijk is al het geld dat je verdient voor jou, voor je cursus?
Ja maar ik wil niet meer tandprothese doen, ik wil iets anders maar ik weet nog niet wat.
(Vrouw, 22 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Brazilië)

Jonge mensen zonder kinderen zien het werk in de huishouding vooral als kans om te sparen
voor de eigen toekomst. Zowel voor mensen met kinderen in het land van herkomst, als voor
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hen zonder kinderen die sparen voor een huis of studie in het land van herkomst, is de
economische motivatie voor het werken in de huishouding erg op het land van herkomst
gericht. Deze economische gerichtheid op het land van herkomst komt onder de helft van de
respondenten voor. Hierbij is er ten eerste sprake van een relatieve stijging van de
inkomenspositie. Ten tweede ligt de bestemming van het salaris daarbij vaak in het land van
herkomst. Ik ga op beide even kort in.
Verbetering inkomenspositie
Voor bijna alle respondenten is het werken in de huishouding economisch gemotiveerd. Door
de sterke gerichtheid op het land van herkomst wat betreft de verdiensten is de verhouding
tussen de inkomsten daar en in Nederland interessant. In tabel 3.1. zijn de laatst verdiende
lonen in het land van herkomst naast de huidige inkomsten gezet.
Tabel 3.1. inkomsten van huishoudelijk werkers in Amsterdam

Naam

Herkomstland

Laatste loon
elders p.m.

Inkomsten/huur p.m.

Bestemmingen inkomen

Molly
Sophia,
Diego
Denissa
Pia
Jesse

Filippijnen

300 euro*

300 p.m. naar familie + sparen

Colombia
Portugal
Indonesië

90 euro
500 euro
100 euro

1000 euro - 200 huur
600 euro - 350 huur
samen
900 euro - 400 huur
800 euro
1500 euro - 600 huur

Evan

Filippijnen

200 euro**

1500 euro - 150 huur

Felice
Janelle
Ilonka
Larysa
Ieva
Camille
Claudia,
Bruno
Rafealla,
Lucas
Andreia
Natasja

Filippijnen
Filippijnen
Slowakije
Oekraïne
Litouwen
Ghana

560 euro **
75 euro
150 euro
150 euro
-

Brazilië

210 euro

1100 euro - 150 huur
1950 euro - 250 huur
800 euro - geen huur
1000 euro - 250 huur
1000 euro - 300 huur
800 euro
2200 euro - 500 huur
samen
1500 euro - 450 huur
samen
1500 euro - 230 huur
1900 euro - 400 huur

Venezuela

Brazilië
Brazilië
Rusland

-

150 euro
280 euro
100 euro
200 euro

sparen voor studie

300 p.m. naar familie
800 p.m. naar familie,
studie kinderen
sporadisch geld sturen aan familie
700 p.m. naar gezin, studie kinderen
200 p.m. naar ouders
50 p.m. naar moeder
200 p.m. naar familie
1000 p.m. sparen
schuld afbetalen
sparen voor studie
sparen voor studie

* Op Cyprus ** In Oman
Inkomens van twee respondenten die niet volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit betaald huishoudelijk werk zijn
hier buiten beschouwing gelaten.

Uit deze tabel is af te lezen dat werk in de huishouding in Nederland een forse stijging van
het absolute inkomen kan zijn, ten opzichte van het inkomen in het land van herkomst of het
land waar men het laatste was. Er is sprake van een verdubbeling tot een vervijfentwintigvoudiging van het inkomen. Of dit ook een verbetering is van hun inkomenspositie hangt af
van de kosten van levensonderhoud, zowel in het land van herkomst als in Nederland. Larysa
spreekt van een duidelijke verbetering van de inkomenspositie:
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Als ik hier werk kan ik alles kopen wat ik wil, nu ja geen auto of een huis, maar dingen die ik
nodig heb. In Oekraïne kan men soms gewoon niet kopen wat nodig is. Dat geeft dagelijkse
stress, dat is geen gewoon leven als je de hele dag aan geld om te kunnen eten denkt. Waarom
zou je zo’n leven willen?
(Vrouw, 26 jaar, samenwonend, geen kinderen, Oekraïne)

Ook Denissa geeft aan dat ze hier dingen kan die ze in haar land van herkomst niet kan:
Wat voor baan had je in Colombia?
Het was een goede baan maar het salaris was laag. Alleen de echt rijke mensen, mensen met
status hebben kansen. Hier is dat anders. Hier kan ik zelfs mijn eigen appartement hebben. In
Colombia is het onmogelijk om je eigen appartement te hebben met zulke lage salarissen. Het
leven is slecht als je geen geld hebt, je hebt veel zorgen over het betalen van de rekeningen.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)

In beide fragmenten wordt duidelijk dat de huidige inkomenspositie gerelateerd wordt aan
die in het land van herkomst. In die vergelijking is de huidige situatie gunstiger. Slechts een
paar huishoudelijk werkers geven aan dat het inkomen op dit moment nog niet voldoende is.
Denissa is nog niet zo lang in Nederland en nog op zoek naar meer werkadressen. Ook voor
Pia en Camille is het inkomen nog niet voldoende, ze verdienen beiden 800 euro per maand.
Alle andere respondenten zeggen rond te kunnen komen van het maandelijks
inkomen en zijn er redelijk tevreden mee. De maandelijkse inkomens variëren van 600 euro
per maand tot 1950 euro per maand. Huren variëren van 150 euro tot 600. Het gemiddelde
inkomen ligt rond de 1000 euro. Vergeleken met inkomens van inwonende huishoudelijk
werkers in bijvoorbeeld Griekenland en Italië, waar Anderson (2000) bedragen tussen de 300
en 800 euro noemt, zijn de inkomens in Amsterdam redelijk te noemen. Anderson (2000)
vond in haar onderzoek ook dat uitwonende huishoudelijk werkers doorgaans een hoger
salaris weten te genereren dan inwonende. Onderzoek van Cox (2006) in London bevestigt dit.
Bestemmingen van het inkomen
Er zijn vier bestemmingen van het inkomen. Men heeft ten eerste geld nodig om hier te leven
en te wonen. Dat lukt bijna alle huishoudelijk werkers. Daarnaast zijn er drie bestemmingen
voor het verdiende geld te onderscheiden: familie in het land van herkomst, afbetalen van
schulden en sparen. Laura heeft een duidelijk bestemmingsplan voor het geld:
En is het goed om hier te zijn en niet in Brazilië?
In Brazilië is het beter. Maar de economische situatie is slecht. Hier is het economisch beter
maar geen familie en comfort: auto, tv. En koud. En geen papieren. In Brazilië is het heel
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moeilijk voor een grote massa mensen. Niet voor ons, wij zijn niet heel arm, maar we hebben
niet heel veel geld. Het is moeilijk, alles betalen.
Stuur je geld naar je vader en moeder?
Nee, maar ik moet nog schulden betalen in Brazilië. Ik had geld geleend. 900 euro per maand
betaal ik nu. De schuld is nu nog 2000 euro. Ik moet dus nog drie maanden betalen.
En dan wil je sparen?
Ja ik wil een huis kopen in Brazilië.
(Vrouw, 21 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

In totaal zegt ruim de helft van de respondenten maandelijks geld te sparen. Dit zijn
hoofdzakelijk respondenten jonger dan 30 jaar. Naast sparen is een belangrijk motief voor
betaald huishoudelijk werk het kunnen sturen van geld naar familie in het herkomstland.
De helft van de huishoudelijk werkers stuurt geld naar familie in het land van
herkomst. Dit zijn ten eerste degenen met kinderen in het land van herkomst. Zij sturen elke
maand een substantieel bedrag naar hun gezin. Deze bedragen variëren van 300 tot 800 euro
per maand. De anderen sturen geld naar hun ouders. Deze bedragen variëren van 50 tot 300
euro per maand. Zij werken niet uitsluitend om in de kosten van levensonderhoud van hun
familie te voorzien maar hebben ook eigen doelen.
Voor Molly verschoof de bestemming van haar inkomen met de jaren. Aanvankelijk
maakte zij hier schoon om in de kosten van levensonderhoud en de scholing van haar
kinderen te kunnen voorzien. Nu haar kinderen volwassen zijn spaart ze ook voor zichzelf
zodat, wanneer ze ooit teruggaat naar de Filippijnen, er geld is om van te leven:
Hoeveel verdien je nu bij die zeven werkgevers?
Ik verdien nu maar 950 euro per maand. Ik stuur maar 300 naar huis (lacht). Mijn kinderen
zijn afgestudeerd en hebben werk. Ik spaar nu geld voor mezelf. Ik heb een spaarrekening op
de Filippijnen geopend.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen)

Het belang van buitenlandse overschrijvingen (remittances) voor landen die veel emigratie
kennen is groot. Zo beschrijft Parrenas (2003) dat 34 tot 54 procent van de Filippijnse
bevolking wordt onderhouden door geld dat door familieleden in het buitenland wordt
verdiend. 8,5 procent van de Filippijnse bevolking werkt in het buitenland en zo’n 9 procent
van het Filippijnse BNP bestaat uit remittances.32 Hoe werkt dat nou in individuele levens?
In haar laatste baan bij een verzekeringmaatschappij op de Filippijnen verdiende
Janelle 75 euro per maand. Als schoonmaakster in Nederland verdient ze maandelijks 1950
euro. Ze betaalt 250 voor de huur van een kamer en stuurt minimaal 700 euro per maand naar
haar zus, haar man en vier kinderen op de Filippijnen. Janelle is de succesvolste respondent
in financieel opzicht. Ze werkt hard, 51 uur per week. Zij is daardoor in staat bijna het
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tienvoudige van haar laatst verdiende maandsalaris op de Filippijnen naar haar man en
kinderen te sturen. Haar kinderen kunnen hierdoor naar een privéschool, wat Janelle heel
belangrijk vindt. Dit klassieke voorbeeld van een moeder die de slechte economie in het land
van herkomst ontvlucht om haar kinderen is enerzijds te interpreteren als een gebrek aan
mogelijkheden in het herkomstland en als een uiting van een groeiende mondiale
economische ongelijkheid (Parrenas 2000, Lutz 2002) Als zodanig is er op structureel niveau
sprake van een duwende motivering in huishoudelijke betaalde arbeid in Nederland voor
vrouwen als Janelle. Het is anderzijds in het leven van Janelle ook een kans op een betere
toekomst voor haar kinderen en op individueel niveau een aantrekkelijkheid van het werken
in Nederland (Zie ook: Ehrenreich & Hochschild 2003).
De handeling van het overmaken van geld aan familie lijkt vanzelfsprekend maar
dat is het niet. Voor ongedocumenteerde migranten kunnen buitenlandse overschrijvingen
een dure aangelegenheid zijn, zij hebben immers geen eigen bankrekening in Nederland.
Boekingskantoren zoals die van Western Union vragen 10 procent commissie, in het
voorbeeld van Janelle zou dit het haar bijna een dag werken kosten om de maandelijkse 700
euro over te maken. Bij Nederlandse banken is het goedkoper om geld te storten op een
buitenlandse rekening maar dan duurt het drie weken voordat de familie het geld heeft, dit
doet geen van de respondenten.
Steeds meer banken uit landen die veel overzees werkende emigranten kennen
spelen in op de toenemende mondiale geldstromen. Zo zijn er al heel wat Turkse banken in
Nederland. Er is in Nederland één Filippijnse bank, RCBC in Rotterdam, die volgens hun
website gespecialiseerd is in transnationale overboekingen. Om als ongedocumenteerde
migrant gebruik te kunnen maken van de diensten van deze bank, moet men wel naar
Rotterdam om het geld daar te storten. Dat kost tijd en geld. Een van de respondenten is hier
slim op in gesprongen en fungeert als tussenpersoon. Het is hem namelijk gelukt een
bankrekening te openen door - na herhaalde pogingen - een bankmedewerker te treffen die
niet naar zijn paspoort vroeg. Evan heeft zo’n vijftig klanten die hem geld voor hun familie
in de Filippijnen brengen. Een keer in de week belt de Filippijnse bank Evan om te vragen
welke overboekingen er gedaan moeten worden. Evan stort het geld bij een bank in
Amsterdam, die het geld overmaakt naar de bank in Rotterdam. De bank in Rotterdam voert
dan alle boekingen naar de Filippijnen uit. Evan verdient hiermee 8 euro per transfer. Op zijn
RCBC bankpas staat: serving the filipino dream, een mooie verwijzing naar het belang van
transnationale overboekingen in de Filippijnse cultuur.
De economische motivering voor betaald huishoudelijk werk is evident aanwezig.
Het opvallende daarbij is dat het voor een groot deel van respondenten niet alleen om
overleven gaat. In de verschillende bestemmingen van het geld en het belang van remittances
biedt huishoudelijk betaald werk ook kansen. Kansen voor de achtergebleven familie in het
land van herkomst, zoals private scholing voor de kinderen en kansen op een verbetering van
het eigen leven in het land van herkomst door te sparen voor een studie of woonruimte.
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3.5.2. Betaald huishoudelijk werk uit gebrek aan alternatieven
Verblijfsstatus
Naast economische motieven voor het werk blijft de vraag: waarom nu juist
schoonmaakwerk bij particulieren? In welke mate doen de respondenten dit werk bij gebrek
aan alternatieven vanwege een ongedocumenteerde status?
Voor Jesse is huishoudelijk betaald werk seizoenswerk. Zomers werkt hij in een
restaurant op het terras. ‘s Winters doet hij schoonmaakwerk bij particulieren:
Dus in de winter ga je weer je schoonmaakwerk doen?
Ik weet het nog niet. Gisteren zei de eigenares van het restaurant dat ze in de krant las dat er
weer inspecties zijn in de horeca. Ik denk dat ik moet stoppen, het risico is te groot. Als ik
huishoudelijk werk doe kan niemand me pakken. (…) Ik wil mezelf niet in gevaar brengen, ik
stop liever, want ik heb een Indonesisch paspoort en geen sofinummer, dus is stop, ik ga
liever huishoudelijk werk doen. Het betaalt minder goed maar het is tenminste veilig. In het
restaurant weet ik nooit met wie ik praat, misschien zijn ze wel van de vreemdelingenpolitie.
En in schoonmaakwerk heb je daar minder zorgen over?
Dan heb ik er ook nog zorgen over maar veel minder. Het restaurant is een publieke ruimte.
Daarom ga ik weer terug naar het schoonmaakwerk, om niet gepakt te worden.
(Man, Indonesië, 38 jaar, ongetrouwd, geen kinderen)

Van de zeventien ongedocumenteerde migranten geven er zeven zoals Jesse aan geen andere
keuze te hebben vanwege hun ongedocumenteerde status. Huishoudelijk werk biedt
bescherming tegen opsporings - en controlebeambten (Cox 2006, Ehrenreich & Hochschield
2003, Romero 2002). Het zijn met name Aziatische respondenten die beperkte
arbeidsmarktmogelijkheden als gevolg van ongedocumenteerd verblijf ervaren. Zij hoopten
op een verblijfsvergunning al voordat zij naar Nederland kwamen en zoeken nog steeds naar
mogelijkheden. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze langere tijd in het buitenland dan wel
Nederland verblijven, en dit veel minder als tijdelijk zien.
Er zijn ook ongedocumenteerde migranten die de beperkte mogelijkheden op de
arbeidsmarkt als gevolg van hun ongedocumenteerde status veel minder bezwaarlijk vinden.
Het zijn de respondenten jonger dan 30 jaar, die van tevoren wisten dat zij huishoudelijk
werk zouden gaan doen. Zijn zien hun verblijf in Nederland en het huishoudelijk betaald
werk als tijdelijk. Laagwaardig werk is een stuk minder erg als het tijdelijk is. Dat geldt ook
voor ongedocumenteerd verblijf. Wie langer in Nederland wil verblijven lijdt meer onder de
ongedocumenteerde status dan degene die migratie naar Nederland en huishoudelijk werk
(nog) als tijdelijk zien. Van drie respondenten weet ik dat zij inmiddels terug zijn gekeerd
naar het land van herkomst.
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Taalvaardigheden
Zeven van de zeventien ongedocumenteerde migranten zeggen dat zij ook betaald
huishoudelijk werk zouden doen als ze legaal in Nederland zouden verblijven omdat ze de
Nederlandse taal niet spreken. Hoewel er in de bijvoorbeeld de horeca in Amsterdam steeds
meer anderstaligen werken, is huishoudelijk werk bij particulieren een goede optie voor hen
die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn. De Portugese Pia die wel legaal in
Nederland verblijft, ondersteunt het idee dat taal een belangrijke reden kan zijn voor het
doen van huishoudelijk betaald werk, bij particulieren wel te verstaan. Zoals Pia aangeeft
moet je voor schoonmaakwerk bij bedrijven zelfs Nederlands spreken:

Die schoonmaakbaan, hoe vond je die?
Nou via een werkgever waar ik oppaswerk doen. Ik zei: ‘in Amsterdam vragen zelfs
schoonmaakbedrijven om mensen die Nederlands spreken. Zelfs voor schoonmaakwerk is het
problematisch als je geen Nederlands spreekt, nou dan wordt het moeilijk om werk te vinden.’
Die werkgever vroeg mij toen of ik het erg zou vinden om bij particulieren thuis schoon te
maken. Ik vond dat niet erg en zij had vrienden die een schoonmaakster nodig hadden.
(Vrouw, 31 jaar, Portugal, alleenstaand, geen kinderen)

Voor de respondenten uit Latijns Amerika is het onvoldoende beheersen van de Nederlandse
of Engelse taal ook een reden waarom ze schoonmaakwerk doen. Voor hen bepaalt taal zelfs
het soort huishoudelijk werk dat ze doen. Voor oppaswerk moet je namelijk Nederlands of
Engels spreken, zo zegt Bruno. De factor taal verklaart ook waarom mensen juist bij
particulieren schoonmaken. Net als verblijfsstatus beperkt taal de mogelijkheden en keuzes
van migranten.

3.5.3. Sociale motieven
Vier vrouwen noemen naast bovenstaande motieven ook sociale motieven voor het doen van
huishoudelijk werk. Het zijn specifieke respondenten die iets weten te zeggen over de
aantrekkelijkheid van het werk, namelijk drie legaal in Nederland verblijvende vrouwen en
een au pair. Zij doen huishoudelijk werk allen niet fulltime maar vijf tot twintig uur in de
week op één tot vijf adressen. Het gaat hier bovendien om een combinatie van
schoonmaakwerk en oppaswerk. Zij zeggen dat ze het oppas - en schoonmaakwerk doen
omdat het fijn is iets voor anderen te beteken.
De Surinaamse Grace zegde recent zelfs haar baan in de bibliotheek op omdat ze
meer in de thuiszorg wil gaan werken. Enkele van haar informele schoonmaakbaantjes zijn
namelijk geformaliseerd via de thuiszorg.
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Ze zegt:
En waarom ben je gestopt met de bibliotheek?
Ik vond het niet meer zo leuk, ik vond het eentonig werken. Ik wil toch buiten zijn, met
mensen omgaan, met mensen praten, dat vind ik leuker.
Weet je ook waarom je dat zo leuk vindt?
Ja kinderen en oude mensen zijn spontane mensen, die komen heel spontaan over, het zijn
eerlijke mensen, het is heel anders.
(Vrouw, Suriname, 51 jaar, alleenstaand, geen kinderen)

Voor Lia was geld aanvankelijk een belangrijke reden om oppas - en huishoudelijk werk te
doen, maar nu niet meer. Nu vindt ze het fijn om iets voor anderen te betekenen:
Ik heb nu zoiets, ik doe het niet meer voor het geld hè, ik doe het met liefde. Ik ben al zo lang
bij die mensen en ze hebben me niet in de steek gelaten. (…)
(Vrouw, Duitsland, 61 jaar, gescheiden, vier kinderen)

Het is opvallend dat het juist deze twee legale, Nederlands sprekende vrouwen zijn die geen
van bovenstaande redenen noemen voor het werk maar het sociale aspect benadrukken. Zij
zijn meer in de mogelijkheid om juist specifiek voor dit werk te kiezen dan degenen die geen
verblijfsvergunning hebben en/of de taal niet spreken. De andere twee spreken geen
Nederlands maar doen ook een combinatie van oppas - en schoonmaakwerk. Deze
combinatie benadrukt het sociale aspect van de huishoudelijke sector.
Als de sociale kant het werk aantrekkelijker en leuker maakt waarom doet het
overgrote deel van mijn respondenten dan uitsluitend schoonmaakwerk en geen oppaswerk?
Ten eerste is het zo dat ongedocumenteerde migranten niet in aanmerking komen voor
geïnstitutionaliseerde vormen van huishoudelijke arbeid zoals het PersoonsGebonden Budget
(PGB) en de thuiszorg, waar de verzorgende kant veel meer aanwezig is. Oppaswerk direct
aan particulieren zou wel mogelijkheden voor ongedocumenteerde migranten kunnen bieden,
net als het schoonmaakwerk. Toch gebeurt het weinig. In de interviews wordt hier een aantal
redenen voor genoemd. Ten eerste de taal: voor oppaswerk moet je goed Nederlands dan wel
Engels kunnen spreken, menen sommige respondenten. Ten tweede: oppaswerk verdient veel
minder dan schoonmaakwerk en is daarom met name voor ongedocumenteerde migranten
die zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld willen verdienen niet aantrekkelijk.

3.5.4. Motieven voor huishoudelijk werk samengevat
Er zijn zes soorten motieven voor het werken in de huishouding te onderscheiden. De eerste
drie zijn economisch van aard en betreffen de economische situatie in het land van herkomst,
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verbetering van de relatieve inkomenspositie en de bestemmingen van het salaris. Naast deze
economische motieven belanden mensen ook in huishoudelijk werk vanwege een gebrek aan
alternatieven door ongedocumenteerd verblijf en onvoldoende taalvaardigheden. Voor de
legaal in Nederland verblijvende respondenten zijn er ook sociale motieven om betaald
huishoudelijk werk bij particulieren te verrichtten.
Voor ongedocumenteerde migranten komt het huishoudelijk betaald werk voort uit
een beperking van de keuzemogelijkheden in Nederland. Binnen een mondiale economische
ongelijkheid hebben mijn respondenten wel kansen gezien en genomen om hun situatie of
die van hun familie in het land van herkomst te verbeteren. Economische motieven voor het
werk zijn vaak verbonden met het herkomstland. Huishoudelijk werkers in Amsterdam
beleven daarbij hun situatie niet als een totaal gebrek aan keuzes en kansen. Wel is het zo dat
ongedocumenteerd verblijf mogelijkheden en bewegingsvrijheden beperkt.
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3.6. Concluderend: huishoudelijk werkers in Amsterdam

Uit onderzoek naar huishoudelijk werk in Europese landen, in de Verenigde staten, het
Midden-Oosten en Azië komt naar voren dat dit steeds meer een zaak van migranten wordt33.
Onderzoek naar de Nederlandse markt spreekt van een aanbod hoofdzakelijk bestaand uit
autochtone laagopgeleide vrouwen (SEOR 2004). Dat is niet het geval in een grootstedelijk
gebied als Amsterdam. De autochtone Nederlandse poetsvrouw is daar een zeldzaamheid
geworden. Ik vond in deze sector voornamelijk migranten werkzaam. Er zijn geen
aanwijzingen voor een duidelijke overheersing van een of enkele nationaliteiten op de markt
van huishoudelijk betaald werk. Opvallend is dat zij allen enige opleiding hebben genoten.
Voor bijvoorbeeld Filippijnse vrouwen werkzaam als huishoudelijk werker overal
ter wereld word het verschijnsel van ketens van zorg beschreven (Parrenas 2000, Lutz 2001).
Vrouwen die hun kinderen in het land van herkomst achterlaten om in westerse landen voor
het huishouden en de kinderen van vrouwen daar te zorgen. Dit concept, dat uitgaat van één
bepaalde levensfase, gaat voor een klein deel van mijn respondenten op. Een veel groter deel
van mijn respondenten bevindt zich in een andere levensfase: jong en kinderloos. Deze
verschillen in levensfase zijn van invloed op de verwachtingen, motieven en belevingen van
individuen werkzaam als huishoudelijk werker.
Een relevant onderscheid is dat naar geregisseerde en geïmproviseerde migratie.
Een groot deel van de respondenten belandde geenszins op toevallige wijze of bij gebrek aan
alternatieven als huishoudelijk werker in Nederland, maar maakte op basis van informatie
van pioniers een keuze om hier geld te verdienen dat zij in het herkomstland niet konden
verdienen.
In Nederland komt voorts de uitwonende variant van huishoudelijke arbeid veel
vaker voor te komen dan inwonend. In mijn onderzoeksgroep is er maar één inwonende
huishoudelijke werker, een au pair. Nederland kent geen verblijfsvergunningen ten behoeve
van huishoudelijk arbeid, behalve die voor au pairs.
Het merendeel van de huishoudelijk arbeiders verblijft ongedocumenteerd in
Nederland. Toch slagen zij er bijvoorbeeld in woonruimte te vinden. Pioniers, of meer
algemener verwantschaps - of etnische netwerken bieden hulp bij de komst naar Nederland,
onderdak tijdens de eerste maanden en het vinden van woonruimte. Pioniers helpen ook vaak
bij het vinden van de eerste werkadressen. De huishoudelijk werkers in dit onderzoek hebben
relatief veel autonomie doordat zij de migratie in eigen handen hadden, uitwonend zijn en
meerdere werkgevers hebben.
In het laatste deel beschreef ik motieven voor het doen van betaald huishoudelijk
werk. Er zijn daarin twee thema’s belangrijk: het land van herkomst en de
ongedocumenteerde verblijfsstatus.
De (economische) situatie in het land van herkomt bepaalt in hoge mate de reden
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voor migratie naar Nederland en het werken in de huishouding. Ook de bestemming van het
verdiende geld ligt vaak in het land van herkomst: zorgen voor familie aldaar of sparen voor
de eigen toekomst.
Een ongedocumenteerde status zorgt voor beperkingen op bijvoorbeeld de
arbeidsmarkt. Hoewel een deel van de huishoudelijk werkers hoog opgeleid is, hebben ze
weinig alternatieven. Werken in de huishouding beschermt tegen controle op verblijfsstatus.
Het aanbod bestaat in dit onderzoek niet uit laagopgeleide migranten (Sassen 1996). Eerder
biedt de sector ‘kansen’ voor ongedocumenteerde migranten.
Er is in de groep huishoudelijk werkers die ik onderzocht een grote variatie. In dit
hoofdstuk is er kennis met ze gemaakt. Elk individu heeft zijn eigen verhaal. Maar er zijn
ook patronen te ontdekken in deze gevarieerde groep. De huishoudelijk werkers zijn allen
migrant waarvan het merendeel ongedocumenteerd. Een ongedocumenteerde status maakt
huishoudelijk werkers kwetsbaar op de woonmarkt, de arbeidsmarkt en in het publieke leven.
Ze werken bijna allen fulltime. De kerk, familie of andere leden van de
migrantengemeenschap zijn belangrijke informatie - en hulpbronnen. Het geld en de vrijheid
in Nederland compenseren de ongelijkheid in arbeidsmarktpositie. Het geld kan gebruikt
worden als investering voor de kinderen in het land van herkomst of als investering in eigen
toekomst. Als zodanig bestaat het aanbod van huishoudelijk werkers in Amsterdam uit een
groep mensen aan de onderkant van de Nederlandse samenleving, die binnen een structuur
van mondiale ongelijkheid in hun individuele levens toch mogelijkheden zien voor een
relatieve verbetering van hun levensomstandigheden.
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Hoofdstuk 4. ‘Mijn pannenset is nog als nieuw’

Het uitbesteden van huishoudelijk werk
Inleiding
Midas tref ik na kantoortijd in een grand café in het centrum van Amsterdam, in de buurt van
zijn kantoor waar hij vijf dagen in de week als journalist werkt.
Midas is 34 jaar en woont samen met Anja, die juridisch leidinggevende bij de rechtbank is
en vier dagen in de week werkt. Ze hebben allebei een universitaire studie in Amsterdam
gedaan. Daar voegt Midas aan toe: ‘Volgens mij is het heel klassiek hoor wat er uit dit
interview komt.’
Midas en Anja wonen nu nog in het centrum, maar hebben een groter huis gekocht
in Watergraafsmeer. Ze hebben één zoontje van twee jaar, Tom. Voor hem is er één dag in de
week oppas aan huis en drie dagen in de week gaat hij naar de crèche. Midas begint laat op
zijn werk en brengt Tom rond tien uur naar de crèche. Terwijl Midas laat doorwerkt, haalt
Anja Tom om half zes weer op van de crèche. Anja kookt meestal, Midas doet de afwas.
Anja doet de was, Midas strijkt, zijn eigen overhemden dan. Ze houden allebei niet van
boodschappen doen, die bestellen ze via internet.
Sinds drie jaar hebben ze een Ecuadoraanse schoonmaakster die eens in de twee
weken vier uur komt schoonmaken. Die krijgt daar 30 euro voor en daar zit volgens Midas
de reiskostenvergoeding vanuit de Bijlmer bij in. Wanneer ik mij verbaas over het loon van
de schoonmaakster belt Midas met Anja. Ze neemt niet op dus hij spreekt in: “Hé met Midas,
ik zit hier in het café om een interview te geven over hulp in de huishouding en de
schandalige praktijken die daar plaatsvinden, dus ik heb alles maar eerlijk verteld, maar ik
wil even een paar dingen weten: hoeveel kost de crèche? En hoeveel uur werkt Carmen nu?
Ik heb vier uur gezegd, maar volgens mij is het drie uur, want de interviewster was geschokt
door wat wij betalen. Bel me even.” Anja heeft de schoonmaakster aangenomen en de crèche
is geregeld via Anja’s werk bij de overheid. Die kosten schat Midas op 1200 euro per maand.
De oppas krijgt 5 euro per uur, dat weet Midas wel zeker. Dat de schoonmaakster 30 euro
krijgt weet Midas ook zeker. “De avond voordat Carmen komt zegt Anja: jij moet 30 euro
gaan pinnen en dat doe ik dan.” Midas en Anja verdienen samen 7700 euro bruto per maand.
In dit hoofdstuk staan de werkgevers centraal. Wie zijn de werkgevers? Hoe doen
zij het huishouden en wat besteden ze uit? Waarom besteden ze huishoudelijk werk uit?
Midas heeft gelijk, hij en Anja zijn een kenmerkend voorbeeld van huishoudens die
huishoudelijke taken uitbesteden. Verschillende kenmerken van de vraagkant worden in
onderzoek aangeduid als oorzaak of verklaring van uitbesteding. Het gaat hierbij om
kenmerken van werkgevers die ik in deel 4.2. zal bespreken zoals gezinssamenstelling,
arbeidsmarktparticipatie van man en vrouw en het wonen in de stad.
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In het verhaal van Midas is ook te lezen hoe het moderne huishouden eruit ziet: een
goed georganiseerd bedrijf dat de taken verdeelt en diensten op maat inkoopt. In deel 4.3. zal
ik het huishouden en uitbestedingsgedrag van Midas en de andere werkgevers beschrijven.
In deel 4.4. worden de verschillende motieven van werkgevers voor het uitbesteden
van huishoudelijk werk beschreven. Tijdgebrek is een reden die veel in onderzoek genoemd
wordt (SEOR 2004). In het voorbeeld van Midas is op te merken dat hij en Anja boodschappen
doen geen prettige bezigheid vinden en het daarom uitbesteden. De impopulariteit van het
huishouden is één van de andere motieven die ik naast een gebrek aan tijd aandraag.
De vraagkant van huishoudelijke betaalde diensten wordt in dit hoofdstuk zo breed
mogelijk uiteengezet en wel op drie manieren. Ten eerste wordt hier het materiaal uit de
interviews met werkgevers gepresenteerd. Ten tweede wordt - waar mogelijk - materiaal
over werkgevers uit de interviews met de huishoudelijk werkers gebruikt. Ten derde wordt
voor de interpretatie, aanvulling en toetsing van het empirische materiaal gebruikgemaakt
van bestaande literatuur naar de vraagkant op de markt van huishoudelijk werk die ik in het
volgende deel introduceer.

4.1. Werkgevers in de literatuur: drie benaderingen
Onderzoek waarin de werkgevers ofwel vragers van huishoudelijke betaalde arbeid worden
beschreven is divers naar discipline, onderzoeksmethode en benadering. In elke stroming van
literatuur wordt een beeld geschetst van het soort mensen die huishoudelijk werk uitbesteden
en waarom zij dat doen. Deze visies sluiten elkaar niet uit, maar de accenten verschillen.
Globaal zijn er drie visies op de kenmerken en motieven van degenen die huishoudelijk werk
uitbesteden te onderscheiden.
Ten eerste zijn er meer theoretische studies over mondiale processen die tot een
toegenomen vraag naar huishoudelijke arbeid leiden zoals het toegenomen belang van de
diensteneconomie, verstedelijking en polarisering van de arbeidsmarkt (Sassen 1996, 2003).
In de visie van Sassen (2003) zijn de vragers van huishoudelijke betaalde arbeid in grote
steden hooggekwalificeerde, hoogbetaalde beroepskrachten in de commerciële
dienstensector, een sector waarin ook veel vrouwen emplooi vonden. Het zijn sectoren waar
lange werkdagen gemaakt worden, waardoor men dicht bij het werk wil wonen, in de stad.
Grootstedelijke gebieden zijn een belangrijke woon - en werkplek voor high professionals in
de dienstensector. Voor hen is werk belangrijk maar zij willen daarnaast ook een prettig privé
of gezinsleven. Ze willen alles tegelijk - naast een baan ook honden en kinderen - ook al
hebben ze daar niet echt tijd voor. Sassen (2003) noemt deze huishoudens ‘werkende
huishoudens zonder echtgenote’. Dat kunnen alleenstaande mannen of vrouwen zijn,
heteroseksuele tweeverdieners of homoseksuele tweeverdieners. Het huishouden schiet erbij
in, en wordt gekocht op de markt. Voor Sassen en degenen die met haar theorie werken is de
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stad en de groei van de dienstensector het vertrekpunt van waaruit zij naar (potentiële)
vragers van huishoudelijke diensten kijken (Cox & Watt 2000, Cox 2006).
Midas en Anja passen uitstekend in deze kijk op het moderne huishouden. Zij
werken beiden als hoogopgeleide specialisten: Midas in de informatiesector en Anja als
manager in de juridische sector. Ze hebben veel geld, weinig tijd en maken gebruik van
allerlei vormen van diensten: de crèche, de oppas, de schoonmaakster en de
boodschappenbezorgdienst.
Een tweede soort literatuur waarin het uitbesteden van huishoudelijk werk aan bod
komt is die naar de effecten van de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen op het
gezins - of privéleven. Dit zijn studies naar wat in Nederland ‘combinatiedruk’ heet: de druk
die vrouwen voelen doordat zij betaald werk en huishoudelijke - en zorgtaken combineren.
In dit soort studies wordt de toegenomen vraag vooral in verband gebracht met een
toegenomen aantal betaald werkende vrouwen, en dan specifiek gehuwde of samenwonende
vrouwen (Tijdens 2000, De Ruijter 2005). Vertrekpunt in dit soort studies is
tijdsbestedingsonderzoek, dat meet hoeveel uur per dag vrouwen en mannen besteden aan
verschillende huishoudelijke taken. Er zijn in Nederland veel studies gedaan naar de
herverdeling van huishoudelijke taken en strategieën om tijd te besparen op het huishouden
(Keuzenkamp & Hooghiemstra 2000, De Ruijter 2004, SEOR 2004). Dit soort studies is
interessant omdat zij inzichten uit de sociologie en de economie combineren en loslaten op
het huishouden. Zo geven zij bijvoorbeeld een antwoord op de vraag: welke kenmerken van
huishoudens beïnvloeden uitbesteding? Tijdens (1995) vond dat in huishoudens met goed
verdienende, oudere, buitenshuis werkende vrouwen de kans groter is dat ze huishoudelijke
hulp hebben. Ook Van der Lippe e.a. (2004) analyseerden dat inkomen de belangrijkste
indicator is voor uitbesteding van huishoudelijke taken. Een gebrek aan tijd hang hiermee
samen. Hoe meer tijd er op de arbeidsmarkt wordt doorgebracht, hoe meer geld, hoe meer
men zal uitbesteden. Twee-verdieners brengen de meeste tijd op de arbeidsmarkt door en
besteden daarom het meeste uit.
Met betrekking tot de vraag ‘wie zijn de werkgevers?’ is het duidelijk dat Midas en
Anja ook in dit soort literatuur een klassiek voorbeeld zijn. Midas werkt vijf dagen, Anja
werkt vier dagen. Zij besteedden huishoudelijk werk al uit aan een schoonmaakster voordat
hun zoon geboren werd. Met de komst van Tom nam wel het totale pakket aan uitbesteding
fors toe omdat er voor hem opvang is zodat beide ouders kunnen werken.
De laatste soort literatuur waar degenen die huishoudelijk werk uitbesteden
beschreven worden is in het vorige hoofdstuk uitgebreid aan bod gekomen. Het is de
internationale literatuur over het fenomeen van domestic workers. Vertrekpunt in deze
studies is dikwijls migratie; veel huishoudelijk werkers zijn migrantenvrouwen. Veel studies
naar huishoudelijk werkers benadrukken ook het gender-aspect van deze sector. Het
huishouden is een vrouwenzaak gebleven. De werkgevers zijn in deze optiek voornamelijk
werkgeefsters en dan vooral bevoorrechte westerse vrouwen (Parrenas 2000, Ehrenreich &
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Hochschild 2003). Dit idee komt sterk naar voren in het concept van ‘ketens van zorg’, waar
de rijke Westerse vrouw een migrante inhuurt voor de zorg van haar kinderen en de migrante
een nog armere vrouw huurt voor haar kinderen. Ten aanzien van de werkgevers is de vraag
in hoeverre het vooral vrouwen zijn die andere vrouwen inhuren voor het huishouden.
In het voorbeeld van Midas en Anja is het duidelijk dat Anja de werkgeefster is,
Midas moet haar bellen om te vragen hoeveel uur de schoonmaakster komt. Anja herinnert
Midas eraan dat de schoonmaakster morgen komt en Anja heeft de Ecuadoraanse vrouw
aangenomen. Ook in de laatste gefeminiseerde visie op de werkgevers zouden Midas en Anja
model kunnen staan als typische werkgevers.

4.2. Wie zijn degenen die huishoudelijk werk uitbesteden?
Er worden in de literatuur verschillende persoonskenmerken toegedicht aan degenen die
huishoudelijk werk uitbesteden. In de visie van Sassen (2003) staat de grootstedelijke
arbeidsmarktpositie van de werkgevers centraal. In tijdsbestedingonderzoek is het vooral het
tijdgebrek in kerngezinnen - man, vrouw en jonge kinderen - die uitbesteding verklaart. In
een gefeminiseerde visie op uitbesteding zijn het specifiek vrouwen die verantwoordelijk
zijn (gebleven) voor het uitbesteden en organiseren van het huishouden. In dit onderzoek
staan de typische grootstedelijke verschijningsvormen van vraag en aanbod op de markt van
huishoudelijke diensten centraal, zoals die binnen de these van Sassen (1994, 1996)
beschreven zijn. Hoe ziet die grootstedelijke vraagkant er in Amsterdam uit? En hoe
verhoudt zich dat tot andere visies op degenen die huishoudelijk werk uitbesteden?
In dit deel worden de respondenten die huishoudelijk werk uitbesteden beschreven
naar een aantal kenmerken. Die kenmerken zijn achtereenvolgens: nationaliteit,
gezinssamenstelling, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsverleden/heden en wonen in de stad.
De beschrijving van de werkgevers naar een aantal kenmerken dient enerzijds als introductie
op volgende hoofdstukken. Anderzijds zijn het juist deze kenmerken die het mogelijk maken
deze onderzoeksgroep te plaatsen in de verschillende visies op het uitbesteden van
huishoudelijk werk.
4.2.1. Nationaliteit, gezinssamenstelling, leeftijd
De groep werkgevers in dit onderzoek is veel homogener dan de groep huishoudelijk
werkers, bijvoorbeeld naar nationaliteit. Net als Midas en Anja zijn alle werkgevers die ik
sprak Nederlands, dat wil zeggen: hun ouders hebben een Nederlands paspoort en zijzelf ook
Ook in gezinssamenstelling is er weinig variatie. Het merendeel van de werkgevers verkeren
in dezelfde gezinssituatie als Midas en Anja: een heteroseksueel stel, al dan niet getrouwd
met 1 of 2 jonge kinderen. Daarnaast zijn er vijf huishoudens zonder kinderen die
huishoudelijk werk uitbesteden: een getrouwd stel, twee samenwonende stellen, één
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alleenwonende man en één alleenwonende vrouw. De leeftijd van de geïnterviewde
werkgevers ligt tussen de 25 en 46 jaar.
Met de huishoudelijk werkers uit het vorig hoofdstuk sprak ik ook over hun
werkgevers. Laten deze werkgevers meer variatie in kenmerken zien? Ook in het
werkgeversbestand van de huishoudelijk werkers zijn getrouwde of samenwonende stellen
met kinderen de grootste groep vragers: zij maken ruim een derde van het totaal uit.
Opvallender in deze werkgeversgroep is het grote aantal huishoudens zonder kinderen, de
overige tweederde. Hiervan bestaat de helft uit stellen zonder kinderen en de andere helft uit
alleenwonenden. De alleenwonenden zijn ongeveer evenveel mannen alleen als vrouwen
alleen. Enkele huishoudelijk werkers hebben ook 65-plussers in hun werkgeversbestand.
Naar gezinssamenstelling wijken de werkgevers in dit onderzoek nauwelijks af van
wat er bekend is uit ander onderzoek naar het uitbesteden van huishoudelijk werk. Gezinnen
met kinderen en dan vooral jonge kinderen waar beide ouders werken zijn de grootste groep
uitbesteders van huishoudelijke taken, zoals ook uit landelijke enquêtes blijkt (SEOR 2004,
MDW 2003) Werkende alleenstaanden en werkende stellen zonder kinderen zijn een tweede
groep vragers van huishoudelijke diensten (SEOR 2004). Ook in dit opzicht wijkt de groep
werkgevers in dit onderzoek niet af van het landelijk gemiddelde. De 65-plussers die SEOR
(2004) noemt als een groep die in toenemende mate gebruikmaakt van huishoudelijke
diensten vallen buiten de selectie van typische grootstedelijke werkgevers in dit onderzoek.
In het klantenbestand van de huishoudelijke werkers is de groep vragers van 65 jaar en ouder
relatief klein. In grote steden wonen relatief minder ouderen dan elders in Nederland. Het is
juist de beroepsbevolking tussen 18-65 jaar die zich vanwege werk in de stad ook daar
vestigt (Veeneklaas & Custers 2009).

4.2.2. Opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie
Met Pascal spreek ik af bij hem thuis. Zijn royale appartement in een gesloten complex op
een van de grachten in het centrum van Amsterdam is indrukwekkend. In het hele
appartement ligt hoogpolige tapijt waar de voeten in wegzakken. Pascal heeft op dit moment
een vriendin die bij hem woont. Hij is 43 jaar en heeft geen kinderen, wel een grote hond, die
hem overal volgt. Na zijn studie rechten deed hij nog een studie makelaardij. Zijn eerste baan
was advertentieverkoper voor een dagblad. Inmiddels is hij zelfstandig ondernemer. Hij heeft
een tijdschriftenuitgeverij en hij maakt websites. Hoeveel geld hij daarmee verdient is niet
duidelijk. Als ik vraag naar zijn inkomen zegt hij: “Geen flauw idee, het ene jaar min vijf ton,
het andere jaar plus twee miljoen, dat weet ik niet.” Hij weet wel dat het ver bovenmodaal is.
Pascal werkt meer dan gemiddeld, zo’n zestig uur in de week. Hij heeft een kantoor
buitenshuis en een kantoor aan huis. Bijna al het huishoudelijk werk besteedt hij uit, het
enige dat hij wel eens doet is ‘een handdoek of een sok in de wasmachine doen’. De
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boodschappen worden besteld via internet en thuisbezorgd, de wasserette haalt en brengt de
was, bijna alle dagen eet hij buiten de deur en twee keer in de week komt de schoonmaker.
Deze doet al het schoonmaakwerk, verschoont het bed en wast en strijkt de overhemden.

Anders dan Midas en Anja, is Pascal een atypische casus in de groep werkgevers, vooral naar
gezinssamenstelling: hij heeft geen kinderen, soms een vriendin, maar altijd een
huishoudelijk werker. Waar het hier gaat om opleiding, arbeid en inkomen is hij juist weer
een goed voorbeeld. Hij maakt een recordaantal arbeidsuren per week en heeft een zodanig
hoog inkomen dat hij niet eens weet hoe hoog dat is. Ook zijn uitbestedingsgedrag is bovengemiddeld. Pascal is een typisch voorbeeld van een werkend huishouden zonder huisvrouw,
zoals Sassen (2003) moderne stadsbewoners die huishoudelijke taken uitbesteden omschrijft.
Hij is een hoogbetaalde, hooggekwalificeerde professional werkzaam in nieuwe diensten als
de ICT, hij maakt lange werkdagen. Hij woont dicht bij zijn werk in de stad en wil alles
tegelijk: niet alleen veel werken, ook een hond, vrije tijd en een prettig schoon huis.
In bepaalde opzichten is Pascal ook een voorbeeld van hetgeen in
tijdsbestedingsonderzoek naar voren komt over het uitbesteden van huishoudelijke taken. In
dit soort onderzoek blijkt uitbesteding sterk samen te hangen met inkomen, opleidingsniveau
en arbeidsparticipatie van de volwassen gezinsleden (De Ruijter 2004, Tijdens e.a. 2000a).
Ook in dit opzicht kan Pascal als typisch voorbeeld beschouwd worden met zijn hoge
opleidingsniveau, hoge inkomen en recordaantal werkdagen per week. Het jonge gezin met
kinderen dat in dit type onderzoek als typische groep die huishoudelijk werk uitbesteedt naar
voren komt (SEOR 2004), aan dat beeld voldoet iemand als Pascal niet.
In de derde visie op de aard van de vraagkant past Pascal niet. In onderzoek naar het
internationale fenomeen van ‘domestic workers’, is veelal de zienswijze zo dat westerse
vrouwen zich kunnen emanciperen door deelname op de arbeidsmarkt, terwijl hun
huishoudelijk personeel - vaak vrouwen - opnieuw gebonden wordt aan het huishouden. In
deze visie is geen plaats voor iemand als Pascal. Pascal is een man die deelneemt aan de
arbeidsmarkt en hij besteedt zijn huishoudelijk werk uit aan een man. Wat zijn de kenmerken
van de overige werkgevers wat betreft opleiding, arbeid en inkomen?
Naar opleidingsniveau laten de werkgevers weinig variëteit zien. Het merendeel
heeft een universitaire opleiding, net als Pascal en Midas en Anja, een veel kleiner deel
HBO. Slechts een enkeling heeft geen of een opleiding op MBO niveau. Er is hierbij
nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen: er zijn drie stellen waarbij de man hoger
opgeleid is, en drie stellen waarbij de vrouw hoger opgeleid is.
Gekeken naar het soort werk hebben zij beroepen die typisch zijn voor de
grootstedelijke economie. Men werkt in de media zoals de ICT, de boek - en
tijdschriftenbranche en filmbranche, in de uitzendsector, in het bankwezen en in de
juridische dienstverlening. Het eigen bedrijf komt ook relatief veel voor.
De mediasector, de uitzendbranche, het bankwezen, het zijn typische hoogwaardige
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commerciële dienstverlenende sectoren zoals Sassen (2003) die beschrijft. Amsterdam is
onder de vier grote steden met name koploper in de commerciële dienstverlening. In 2004
bestond 58 procent van de werkgelegenheid in Amsterdam uit banen in de commerciële
dienstverlening, tegen een landelijk gemiddelde van 46 procent.34 Banen in de commerciële
dienstverlening worden gekenmerkt door flexibele werktijden en lange werkdagen. Volgens
Sassen (2003) is dit een reden waarom mensen in de buurt van hun werk willen wonen, en
ook een oorzaak voor uitbesteding. Ook De Ruijter (2004) vond dat flexibele arbeidstijden
de kans op uitbesteding vergroot.
De samenhang tussen arbeidstijden en uitbesteding is bij Pascal evident: wie zeven
dagen in de week werkt heeft geen tijd om het huishouden te doen. Pascal is echter de enige
onder de werkgevers waarbij dit zo evident is, die zo overtuigend voltijds werkt. Bij de
andere werkgevers is dit niet zo. Onder de werkgevers met een partner wordt er op
huishoudens-niveau niet voltijds gewerkt. De dagen zijn verdeeld zoals bij Midas en Anja:
hij werkt vijf dagen, zij werkt vier dagen.
Dit model van een parttime werkende vrouw en een voltijds werkende man wordt
ook wel het anderhalfverdienersmodel genoemd. In zijn oratie ‘De sociologie van het halve
werk’, spreekt Visser (1999) zelfs van Nederland als een anderhalfverdienerssamenleving.
Dat is een samenleving waarin een grote meerderheid van de volwassenen huwt of
samenwoont en kinderen krijgt, en elke partner een betaalde baan heeft waarvan er één in
deeltijd is. Onder paren, met of zonder kinderen, komt in Nederland de variant waarbij de
man voltijds werkt en de vrouw in deeltijd het meeste voor. In Nederland komt deze variant
twee keer zoveel voor als in de rest van Europa. Let wel, deeltijdarbeid wordt door Visser
(1999) gedefinieerd als betaalde arbeid minder dan 35 uur per week. Een huishouden met
twee werkende volwassenen heet in deze definitie ‘tweeverdieners’ wanneer zij beiden vijf
dagen (à acht uur) werken, terwijl zij anderhalfverdieners zijn zodra een van de volwassen
vier dagen werkt.
In de definitie van Visser (1999) zijn maar twee stellen die ik sprak tweeverdieners:
Pascal en zijn vriendin en Gaby en haar man. Deze hebben beiden geen kinderen. Alle
overige samenwonende of getrouwde werkgevers zijn in de definitie van Visser anderhalfverdieners. Zij werken samen zes tot negen volledige dagen per week. Geheel in
overeenstemming met statische gegevens zoals Visser ze gebruikt komt daarbij de variant
waarbij de man de meeste dagen werkt het meeste voor, gevolgd door beide evenveel dagen
werken. De variant waarbij de vrouw meer werkt komt twee keer voor. De twee
alleenwonenden werken beide vijf dagen per week.
Er is in Nederland veel discussie over het anderhalfverdienersmodel. Parttime
werken is voor vrouwen een strategie om huishoudelijke - en zorgtaken te combineren met
een betaalde baan, net zoals uitbesteding een strategie is (Tijdens 1995). Enerzijds is het
daarbij merkwaardig dat mannen deze strategie niet zijn gaan volgen, zo merkt menig
onderzoeker op35. Anderzijds verschijnen er ook studies waaruit blijkt dat vrouwen misschien
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helemaal niet voltijds willen werken36.
Of de oorzaak nu bij de mannen of bij de vrouwen ligt: de arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen in Nederland neemt in vergelijking tot andere EU-landen een uitzonderlijke
positie in met een recordaantal deeltijdwerkers. In 2005 werkt 75 procent van alle
Nederlandse vrouwen met betaald werk in deeltijd, het Europese gemiddelde ligt op 33
procent37 (Eurostat 2006). In de discussie over de combinatiedruk van vrouwen en hun
achterblijvende arbeidsparticipatie als het gaat om voltijdbanen wordt besproken wat de
overheid de burgers daarin wel of niet zou moeten bieden, bijvoorbeeld gratis kinderopvang.
Vrouwen zouden makkelijker voltijds kunnen werken als er voldoende en betaalbare
kinderopvang is. Dat de huishoudelijke - en zorgtaken ook afgestoten kunnen worden naar de
markt wordt in de discussie rondom combinatiedruk opvallend weinig genoemd38. Hoe is die
verhouding tussen arbeidsmarktparticipatie en uitbesteding onder de werkgevers in dit
onderzoek? Hoewel het zwaartepunt van deze studie bij schoonmaaktaken ligt en niet bij
oppaswerk, bespreek ik hier wat betreft de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen zowel het
uitbesteden van zorg - als van schoonmaaktaken.
Binnen de these dat uitbesteding van huishoud - en zorgtaken de arbeidsparticipatie
van vrouwen ten goede zou komen, zou van alleenverdieners en tweeverdieners eerder
uitbesteding van huishoudelijke taken verwacht worden dan van anderhalfverdieners. De
leden van een anderhalfverdienend huishouden zouden op de dagen dat zij niet werken de
huishoudelijke taken zelf kunnen verrichten.
Bijna alle werkgevers die ik sprak zijn anderhalfverdieners en toch besteden zij
huishoudelijk taken uit. De aanname dat vrouwen niet voltijds kunnen of willen werken
omdat zij verantwoordelijk blijven voor het huishouden, waardoor Nederland het hoogste
aandeel in deeltijd werkende vrouwen kent, gaat met deze groep werkgevers niet op. Dat zou
immers betekenen dat de anderhalfverdieners in mijn groep zelf het huisouden doen, en dat
doen ze niet.
Het blijkt dat Nederlandse vrouwen vooral niet voltijds willen werken omdat zij de
zorg voor de kinderen niet voltijds willen uit besteden (Keuzenkamp & Hooghiemstra 2000,
Knijn & Van Wel 2001). Zij zijn niet zozeer gebonden aan het huishouden, maar aan het
moederschap. In dit beeld van het Nederlandse gezinsleven passen Midas en Anja en de
andere stellen perfect. Voor de zorg van de kinderen zijn ze een of twee dagen thuis, maar
het huishouden besteden ze uit. Het tijdsbestedingsonderzoek bevestigt dit beeld ook.
Tweeverdieners besteden het vaakst huishoudelijke taken uit maar met name schoonmaaktaken besteden anderhalfverdieners ook relatief vaak uit (Van der Lippe e.a. 2004). Inkomen
blijkt daarbij een even belangrijke indicator te zijn voor uitbesteding als voltijds werken: niet
alleen een gebrek aan tijd door arbeidsparticipatie maar ook het totale inkomen van het
huishouden beïnvloedt het uitbestedingsgedrag. Daarin lijkt de huidige markt van
huishoudelijk werk sterk op die van een eeuw geleden: wie het kan betalen besteedt
huishoudelijke arbeid uit.
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Dat levert de vraag op naar het inkomen van de werkgevers. Het vragen naar
iemands inkomen is een hachelijke zaak. Het kan mensen in verlegenheid brengen en
sommigen weten het ook niet precies. Pascal zegt het niet te weten, net als Gaby en Melvin.
Zij hebben een ver boven modaal inkomen, naar eigen zeggen. De meeste stellen hebben net
als Midas en Anja een behoorlijk gezinsinkomen, tussen de 5000 en 8000 bruto per maand.
Er zijn een paar werkgevers met een wat lager inkomen, rond de 3000 bruto. Twee daarvan
zijn de alleenwonenden. In 2006 lag het modale inkomen in Nederland volgens de
berekeningen van het Centraal Planbureau rond de 2500 bruto per maand. De werkgevers die
ik sprak hebben allen een bovenmodaal inkomen en betreffen - op een paar alleenwonenden
na - de meer bemiddelde inwoners van Nederland. Het uitbesteden van huishoudelijk werk
lijkt weggelegd voor hen die het kunnen betalen. Anders dan een eeuw geleden is er daarbij
wel veel variatie in de bovenmodale inkomens.

4.2.3. Wonen
Het hoogpolige tapijt van Pascal deed mij denken aan de tijd dat ik zelf als studente
werkzaam was als schoonmaakster bij mensen thuis. In een van mijn drie werkadressen lag
hoogpolig tapijt, over een oppervlakte van zo’n 70 m2. ‘Mijn hemel, je zult dit moeten
stofzuigen’, was mijn gedachte toen Pascal opendeed. En hij heeft ook nog eens een hond.
Dit soort eigenschappen van de schoon te maken woning zijn erg bepalend voor de
uitvoering van huishoudelijk werk. Wat betreft woonruimte spant Pascal ook de kroon, zijn
appartement is 300 m2 en behalve de keuken in zijn geheel voorzien van tapijt. Pascal huurt
zijn schoonmaker voor twaalf uur in de week in.
De Ruijter (2004) vond dat de omvang van het huishoudelijk werk nauwelijks
invloed heeft op het al dan niet inhuren van huishoudelijke hulp. Toch zegt de grootte van
het huis en de wijze waarop het ingericht is wel iets over zwaarte van het huishoudelijk
werk. Zoals Tijdens (1995) beschrijft is vermindering van de kwaliteit of de kwantiteit van
huishoudelijke productie evengoed een tijdsbesparende strategie ten aanzien van
huishoudelijke arbeid als het uitbesteden ervan. Pascal zou er bijvoorbeeld voor kunnen
kiezen om in plaats van tapijt laminaat te nemen, dat levert een vermindering in de kwantiteit
van huishoudelijk werk op: het zou enkele uren stofzuigen per week schelen. Hij zou er ook
voor kunnen kiezen het niet erg te vinden als er hondenharen in het tapijt zitten, dit levert
een vermindering in kwaliteit op en is daarmee tijdsbesparend: ook dit scheelt enkele uren
stofzuigen. Pascal kiest niet voor deze tijdsbesparende strategieën, hij besteedt het geheel uit
aan zijn schoonmaker.
Wanneer een huis makkelijker schoon te maken is dan dat van Pascal is er minder
huishoudelijk werk en hoeft men minder uren uitbesteding in te kopen. Dit geldt ook voor
een huis dat kleiner is. Pascal heeft een zeer groot huis van 300 m2, verdeeld over vijf
kamers en twee verdiepingen. De meeste werkgevers betrekken een koopwoning, naar grote
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variërende van 116 m2 tot 220 m2. Deze koopwoningen betreffen alle woningen met
meerdere etages en drie tot zes kamers. Er is een klein deel werkgevers dat in sociale woning
woont. Dit zijn gelijkvloerse woningen tussen de 50 m2 en 80 m2. Volgens de Amsterdamse
federatie van woningcorporaties is een grote woning er één met meer dan 80 m2
woonoppervlak of met meer dan 100 m2 totaal oppervlak. In 2005 bestond 13 procent van de
Amsterdamse woningvoorraad uit grote woningen. In mijn werkgeversgroep bewoont een
ruime meerderheid een grote woning. Zoals ook voor inkomen gold zijn de werkgevers wat
betreft woonruimte ook de meer dan gemiddeld bemiddelde bewoners van de stad. Het gaat
in grote steden om een beperkte, bevoorrechte groep mensen die huishoudelijke taken
uitbesteden.

4.2.4. Kenmerken van de werkgevers samengevat
Wie meer werkt, heeft in de regel meer geld, een groter huis en minder vrije tijd.
Arbeidsmarktparticipatie, inkomen, wonen en het uitbesteden van huishoudelijke taken zijn
op die manier logisch met elkaar verbonden. Toch was dat in het verleden niet zo. Een eeuw
geleden werd het uitbesteden van huishoudelijke taken niet bepaald door een gebrek aan tijd
maar was het vooral een kwestie status.
De groep werkgevers in dit onderzoek laat minder variëteit zien dan de groep
huishoudelijk werkers. Het grootste deel van de werkgevers zijn anderhalfverdieners met
kinderen, die veel werken, weinig tijd hebben, relatief hoge inkomens en riante woningen. Er
zijn ook alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen onder de werkgevers. Dit zijn
typische grootstedelijke gezinsvormen.
Degenen die huishoudelijke taken uitbesteden zijn werkzaam in sectoren die
typerend zijn voor de stad zoals tijdschrift - en boekuitgeverijen en het bankwezen. Dit soort
sectoren kennen banen met flexibele werktijden en lange werkdagen: banen die in aard snel
leiden tot het uitbesteden van huishoudelijk werk (Sassen 2003). Binnen de groep mensen
werkzaam in de hoge segmenten van de stedelijke arbeidsmarkt die huishoudelijke taken
uitbesteden is nog wel enige variatie. Het is niet alleen de stedelijke elite die Sassen (2003)
beschrijft, niet alleen de allerrijksten maken gebruik van de persoonlijke diensten, ook
mensen met een net bovenmodaal inkomen besteden huishoudelijk werk uit. Belangrijk is
dat de groep werkgevers in de grote steden er anders uitziet dan in kleine steden of dorpen.
In de stad zijn het ook andere gezinsvormen dan het kerngezin die huishoudelijk werk
uitbesteden, terwijl buiten de stad er meer ouderen zijn die huishoudelijk werk in
toenemende mate uitbesteden (SEOR 2004). Voor de sterk gefeminiseerde visie op betaald
huishoudelijk werk is er onder de groep werkgevers gedeeltelijk steun; het zijn veelal stellen
waarbij de vrouw de zaken doet met de schoonmaakster, zo zal in deel drie beschreven
worden. In wat ik hierboven beschreef blijkt echter dat het ook (alleenstaande) mannen zijn
die een schoonmaakster in dienst nemen.
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4.3. De organisatie van het ‘moderne’ huishouden
De definiëring van huishoudelijk werk was vroeger al een onduidelijke kwestie en dat geldt
ook voor het heden. Wat is dat nou precies ‘het huishouden’? In veel definities van het
huishouden wordt een onderscheid gemaakt naar huishoudelijke schoonmaak (huis,
bekleding, kleding) en zorgtaken. Zorgtaken worden anders gewaardeerd dan
schoonmaakwerk, toch is het onderscheid in de praktijk diffuus. In dit deel gaat het over de
organisatie van het huishouden van de werkgevers en welk deel daarvan zij uitbesteden. De
nadruk ligt daarbij, zoals in deze hele studie, op schoonmaakwerk maar de zorg voor
kinderen noem ik waar mogelijk en waar relevant.
Het huishouden is door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, en daarmee
het wegvallen van de huisvrouw, iets geworden ‘dat ook nog moet’. Hoe doet de typische
grootstedelijke groep werkgevers dat? En is het zo dat het uitbesteden van huishoudelijk
taken voortkomt uit een mislukte herverdeling van taken tussen man en vrouw? Om
antwoord te geven op deze vragen bespreek ik eerst de huishoudelijke taakverdeling binnen
het gezin en daarna welke taken men uitbesteedt.

4.3.1. Huishoudelijke taakverdeling
Arwen en haar gezin woonden een jaar geleden nog in Maastricht, maar in Amsterdam voelt
Arwen zich meer op haar gemak, dus verhuisde ze met haar gezin. Ze vond werk in
Amsterdam als juriste, haar man werkt als advocaat in Den Bosch. Ze werken beiden vier
dagen en hebben twee kinderen van 9 en 17 jaar. Op mijn vraag: wie doet wat in het
huishouden komt - zoals bij veel respondenten - een verrassend duidelijke taakverdeling als
antwoord:
Koken doe ik doordeweeks, boodschappen doe ik, als we tijd hebben doen we samen
boodschappen op de Albert Cuyp, dat vinden we leuk en gezellig. Maar tegenwoordig zit de
jongste op voetballen, dus dan zijn er wedstrijden op zaterdag en dat doet dan mijn
echtgenoot. En op woensdagmiddag is er dan trainen en dat doe ik, en woensdagavond
muziek, dat doe ik. En Engelse les heeft ze ook nog vrijdagmiddag, nou dat doet Jaap of ik,
hoe het uitkomt. Koken doet Jaap in het weekend. Ja schoonmaken, dat doet degene die daar
hiervoor komt. Afwassen hoeven we ook niet want we hebben een afwasmachine. En de was
doe ik, strijken doe ik ook.
Jaja en hij zet de afwasmachine aan?
Ja (lacht) maar dat moet ik wel eerst zeggen. De vuilniszak naar buiten brengen, dat is echt
zijn taakje. Maar ja, ik doe dus het meeste.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
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In dit voorbeeld werken beide ouders vier dagen. Toch doet Arwen veel meer in het huishouden dan Jaap. Bovendien besteden zij het schoonmaakwerk uit. De extra vrije tijd door
deeltijdarbeid lijkt vooral te worden besteed aan de vrijetijdsbesteding van de jongste dochter.
Vrijwel alle stellen met kinderen hebben een duidelijke taakverdeling en hun
huishouding is een goed georganiseerd bedrijf: het is duidelijk wie wanneer wat doet. Taken
die genoemd worden zijn: boodschappen, koken, afwassen, wassen, strijken, schoonmaken,
kinderen brengen naar crèche, school of clubs. Het halen en brengen van de kinderen is bij
alle stellen verdeeld tussen man en vrouw, beiden doen dit, hoewel de vrouw het in sommige
gevallen vaker doet. Dit is anders voor wassen, strijken en schoonmaken. Dit komt in bijna
alle gevallen geheel voor rekening van de vrouw. Boodschappen doen, koken en afwassen
worden daarentegen wel weer verdeeld tussen man en vrouw, de man neemt een van deze
taken op zich of men wisselt het af. De regel ‘wie kookt hoeft niet af te wassen’ geldt in alle
huishoudens met kinderen. Bij de drie kinderloze stellen doet de man vrijwel niets, wordt
een groot deel van het huishouden uitbesteed en doet de vrouw wat overige zaken zoals
boodschappen, soms koken en soms de was. Bij de meeste stellen neemt de vrouw meer
huishoudelijke en zorgtaken op zich dan de man. Ook de geïnterviewde mannen geven aan
dat de vrouw meer doet. Het is daarbij zo dat deze mannen ten aanzien van strikt
huishoudelijke taken zeggen dat niemand het hoeft te doen. Dat verwoordt bijvoorbeeld Midas:
Wie doet wat in het huishouden?
Ik doe eigenlijk heel weinig. Anja kookt, wast. Ik doe de geldzaken. Ontzettend cliché
eigenlijk. Nu ja we zijn wel een democratisch team, ieder heeft veto recht, als iemand zegt: ik
heb geen zin om dat te doen, dan is het ook goed.
Was je wel af?
O ja, afwassen doe ik altijd. Het is zo wie kookt wast niet af en ik kook bijna nooit.
(Man, 34, getrouwd, 1 kind van 2 jaar)

Ook Melvin meent dat ieder moet doen wat hij of zij wil. Melvin woont met zijn Italiaanse
vriendin sinds een paar jaar weer in Nederland, nadat hij een tijd in de VS woonde. In de VS
besteedde hij praktisch al het huishoudelijk werk uit. Nu komt Wil, die al Melvins hele leven
bij zijn moeder schoonmaakt, sporadisch bij Melvin en zijn vriendin schoonmaken.
Maar hoe lossen jullie dat op?
Nou in een relatie, ik ben gewoon duidelijk. Ik zeg: ik doe helemaal niks en als jij vindt dat je
het huishouden samen moet doen, dan moet je een ander zoeken, ik vind ook niet dat zij het
moet doen maar ik koop alles in. Dus we huren een werkster in. Wil je dat er wat te eten is:
we kunnen van alles bestellen. Ik kan niet koken, ik heb daar geen zin in, ik ga gewoon veel
uit eten en laat veel bezorgen, en heel veel halen bij de traiteur. Ik doe niks, ik strijk ook niet.
(Man, 35, samenwonend, geen kinderen)
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De geïnterviewde mannen, met of zonder kinderen, lijken veel makkelijker huishoudelijke
taken uit te besteden dan de vrouwen die ik sprak. Zij hebben in ieder geval weinig motivatie
om zelf meer te doen en zien daar ook de noodzaak niet van in. De vrouwelijke werkgevers
geven aan dat het vooral het organiseren van het huishouden is dat op hun schouders ligt,
zoals in volgende voorbeelden te lezen is:
Wie regelt nu de huishoudelijke zaken?
Nou in principe regel ik het ja. De contacten, het geld en zo. En ook de andere dingen die nog
moeten gebeuren in het huishouden. Hij wil wel dingen doen, maar ik moet eerst zeggen wat
hij moet doen: de vloer in de was zetten of schoenen poetsen. Incidentele dingen die doet
Joep en ik doe de lopende zaken.
(Vrouw, getrouwd, 45 jaar, 2 kinderen)
Dat gevoel heb je wel, dat je het huishouden organiseert?
Ja het is echt plannen, van het halen en brengen, verjaardagen, cadeautjes bedenken, tot en
met vakantie aan toe. De administratie. Scholen. Met kindjes wordt het snel je eigen leven in
het kwadraat. Mijn man, ja ik moet bij wijze van spreken nog zijn tandartsafspraken maken,
en hij heeft het liefst dat ik zijn kleren ook nog koop.
(Vrouw, getrouwd, 36 jaar, 2 kinderen)

Er zijn onder de werkgevers ook enkele uitzonderingen op deze kenmerkende voorbeelden
van het moderne Nederlandse huishouden, waarin de taken tussen partners weliswaar strak
georganiseerd zijn maar waarbij de verantwoordelijkheid voor de huishouding bij de vrouw
ligt. Er zijn twee stellen waarbij man en vrouw beiden evenveel doen en er is een stel bij
waarbij de man veel meer doet dan de vrouw.
En dan zijn er de twee alleenwonende fulltime werkenden in deze groep
werkgevers. Hoe organiseren zij het huishouden? De alleenwonende vrouw woont in een
woongroep, zij maakt haar eigen etage schoon en besteedt de schoonmaak van
gemeenschappelijke ruimtes uit. De alleenwonende man besteedt de schoonmaak uit. Beiden
doen zelf de was en het strijkwerk. Het boodschappen doen en koken weten zij beiden
minimaal te houden door meerdere dagen per week buiten de deur te eten of een
afhaalmaaltijd te gebruiken. Alleen als ze zin en tijd hebben doen ze boodschappen en koken
ze. Vanwege hun relatieve autonomie als alleenwonende heeft hun huishouding niks weg van
een goed georganiseerd bedrijf, het is maar net hoe het uitkomt.
In de huishoudelijke taakverdeling van de stellen in dit onderzoek wordt duidelijk
dat vrouwen, ondanks het uitbesteden van schoonmaaktaken, toch vaak meer doen dan de
mannen. Het lijkt vrouwen maar niet te lukken om onder de verantwoordelijkheid van het
huishouden uit te komen, zelfs niet wanneer zij fulltime werken zoals bijvoorbeeld ook uit
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de emancipatiemonitor blijkt (Portegijs & Boelens 2004). In 2005 besteden Nederlandse
vrouwen 2,1 keer zoveel tijd aan het huishouden en zorgtaken als mannen. (Portegijs e.a.
2006). Vrouwen besteden in dat jaar per week 23 uur aan huishoudelijke taken en 6 uur aan
zorg voor de kinderen. Voor mannen is dat resp. 11,3 uur en 2,8 uur. De ongelijke verdeling
van onbetaalde en betaalde arbeid tussen mannen en vrouwen is het sterkst onder paren met
kinderen, gevolgd door paren zonder kinderen. Alleenstaande mannen en vrouwen lijken het
meest op elkaar, in deze groep besteden vrouwen 1,3 keer zoveel tijd aan huishoud - en
zorgtaken als mannen (Portegijs e.a. 2006).
De trend tussen 1975 en 2005 is wel dat vrouwen meer uren betaald zijn gaan
werken, minder tijd aan het huishouden zijn gaan besteden maar ook weer meer tijd aan zorg
voor de kinderen zijn gaan besteden. Voor mannen is in deze periode de trend dat zij meer
tijd aan het huishouden zijn gaan besteden, tevens meer tijd aan de zorg voor kinderen en
ook meer tijd aan betaalde arbeid. In tabel 4.1. is af te lezen dat de herverdeling van betaalde
en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen over de afgelopen 30 jaar gelijkmatiger
geworden is, maar in 2005 altijd nog met een factor 2 scheef is: vrouwen besteden ruim
2 keer zoveel tijd aan het huishouden en de kinderen dan mannen en mannen besteden ruim 2
keer zoveel tijd aan betaalde arbeid dan vrouwen.
Tabel 4.1. Tijdsbesteding aan huishoudelijk werk, zorg en betaald werk. (in uren per week)

1975

1990

2005

Vrouwen
Huishoudelijk werk

30,6

26,1

23

Zorg voor kinderen en andere huisgenoten

4,6

5

6

Betaalde arbeid

3,9

7,7

13,3

Mannen
Huishoudelijk werk

8,5

Zorg voor kinderen en andere huisgenoten

1,9

1,9

27,3

27,3

Betaalde arbeid

10

11,3
2,8
29

Bron: Portegijs e.a.2006

Een Europese vergelijking van de tijdsbesteding van vrouwen en mannen plaatst Nederland
opnieuw in een interessant licht. ‘Druk, druk, druk’ is een veel gebezigde uitspraak in
Nederland en een gebrek aan tijd zou juist het uitbesteden van huishoudelijke taken in de
hand kunnen werken. Wat blijkt nu? Nederlandse werkende mannen en vrouwen besteden de
minste tijd aan onbetaalde en betaalde verplichtingen van de hele EU (Portegijs e.a. 2006).
Waar voor de overige EU-landen de totale tijd besteed aan verplichtingen in 2004 voor
vrouwen ligt tussen de 55,4 uur per week (in het Verenigd koninkrijk) en 69,8 uur (in
Griekenland) is dit voor Nederlandse vrouwen 53,4 uur. Voor mannen ligt dit anders. Franse
mannen besteden het minste tijd aan verplichtingen met 52,7 uur per week, terwijl Italiaanse
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mannen het drukst zijn met 66 uur per week aan verplichtingen. Nederlandse mannen hebben
per week 54,9 uur verplichtingen. Nederlanders en vooral Nederlandse vrouwen hebben het
helemaal niet zo druk. Dit komt omdat zij relatief weinig tijd aan betaald werk besteden. Van
alle EU-landen besteden zowel Nederlandse vrouwen als mannen het laagste aantal uren aan
betaalde arbeid, namelijk 27,4 uur en 39,8 uur per week. De Nederlandse deeltijdeconomie
komt ook in deze cijfers naar voren. Zowel in Scandinavische landen die bekend staan om
hun vele overheidsvoorzieningen ten aanzien van kinderopvang en ouderschapsverlof, als in
mediterrane landen waar kinderopvang niet door de overheid maar binnen de familie wordt
geregeld, besteden vrouwen beduidend meer uren aan betaalde arbeid.
Een ander beeld is er gekeken naar de tijd die mensen in Europa besteden aan
onbetaalde verplichtingen; huishoudelijke - en zorgtaken. Daar zijn de Nederlandse vrouwen
dan relatief weer druk mee. Van de 14 EU-landen die in de eurobarometer zijn opgenomen,
staan Nederlandse vrouwen op een gedeelde vijfde plaats, met Spaanse en Ierse vrouwen, in
het aantal uren dat zij per week besteden aan het huishouden, te weten bijna 24 uur per week
(Portegijs e.a. 2006). En dat terwijl Nederlandse mannen op een 11e plaats staan in het aantal
uren dat zij besteden aan huishouden en zorg.
Uit deze cijfers is een aantal zaken op te maken. Weliswaar is de verdeling van
onbetaalde en betaalde arbeid tussen mannen en vrouwen in Nederland in tijd gelijkmatiger
geworden, in een Europese vergelijking is deze verdeling tussen man en vrouw in Nederland
uiterst ongelijk. Dat komt vooral omdat zeer veel Nederlandse vrouwen in vergelijking met
vrouwen in andere EU-landen, in deeltijd werken. Dat komt ook omdat Nederlandse
vrouwen relatief veel tijd besteden aan het huishouden en aan de zorg voor kinderen.
Natuurlijk zijn er kanttekeningen te maken bij cijfermateriaal, bijvoorbeeld over de
definiëring van betaald werk en huishoudelijk werk, die in verschillende landen anders
liggen. Maar deze cijfers ondersteunen wel historische en meer kwalitatieve omschrijvingen
van de Nederlandse huishouding. Zo beschrijft Van Daalen (1993) dat al in de Gouden Eeuw
Hollanders als ‘volmaakte slaven van de properheid’ bekend stonden bij buitenlanders.
Schoonmaken was voor vrouwen uit de grote middenklasse die Nederland toen kende een
morele activiteit, die deugdzaamheid, vrede en voorspoed belichaamde. De burgervrouw
droeg zorg voor de echtgenoot en de kinderen. Toen daar later de dienstbodes bij kwamen
bleef een schoon en net huis hoog in het Hollandse vaandel staan en was de vrouw des
huizes daar eindverantwoordelijke voor. Het was haar taak een proper huishouden te runnen.
Het lijkt erop alsof Nederlandse vrouwen dat nooit zijn kwijtgeraakt (Van Daalen 2005,
Kloek 2009). Dit geldt overigens vooral voor vrouwen met kinderen en vrouwen ouder dan
veertig, dit zijn de groepen die het Nederlandse gemiddelde aantal uren besteed aan huishoud
- en zorgtaken relatief hoog maken (Portegijs e.a. 2006). Kinderloze alleenstaanden evenals
kinderloze paren jonger dan veertig besteden beduidend minder tijd aan huishoudelijke taken
dan paren met kinderen. Het grootste gedeelte van de werkgevers in dit onderzoek zijn jonge
paren met kinderen, waarbij de vrouw - ondanks het uitbesteden - veel tijd besteedt aan het
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huishouden en vooral aan de zorg voor de kinderen. De kinderloze paren en alleenstaanden
in dit onderzoek doen inderdaad zelf zeer weinig aan het huishouden, zoals ook uit de
statistieken blijkt.

4.3.2. Het uitbesteden van huishoudelijke en zorgtaken
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat het moderne Nederlandse huishouden,
vooral bij werkende stellen met jonge kinderen, veel weg heeft van een goed georganiseerd
bedrijf. Niet alleen hebben de stellen een duidelijke taakverdeling over wie wat wanneer
doet, men koopt ook heel gericht bepaalde huishoudelijke diensten en zorg voor de kinderen
in. Net als bij veel moderne bedrijven, waar vaste werknemers de kerntaken uitvoeren,
freelancers worden ingezet bij specifieke klussen en neventaken worden uitbesteed aan
externe bedrijven zoals de catering en de schoonmaak. Ik bespreek eerst het uitbesteden van
huishoudelijke taken, als in schoonmaakwerk, en daarna het uitbesteden van de zorg voor
kinderen.
Huishoudelijke taken
Het uitbesteden van huishoudelijke taken betreft hoofdzakelijk het schoonmaken van de
woning. Bij het grootste deel van de werkgevers komt de schoonmaakster één keer per week
voor twee tot vijf uur. Ruim een derde van hen laat de schoonmaakster één keer per twee
weken komen. In twee gevallen is er twee keer in de week schoonmaakpersoneel in huis
voor een groter aantal uren. Het gemiddelde aantal uren dat de werkgevers in dit onderzoek
schoonmaaktaken uitbesteden verschilt nauwelijks van de gemiddeld 3,4 uur per week die
onderzoeksbureau SEOR (2004) vond. Hoewel het precies en voor een beperkt aantal uren
inkopen heel gebruikelijk is in Nederland en buurlanden als Duitsland en Engeland (Lutz
2001, Cox 2006), is dat niet altijd zo geweest. In de tijd van de dienstboden waren deze
voltijds in dienst bij huishoudens waar de vrouw des huizes geen arbeid buitenshuis
verrichtte. In Nederland koopt men een tegenwoordig een blokje schoonmaakwerk in, in
plaats van het in dienst hebben van iemand die te allen tijde huishoudelijke taken verricht.
Het aantal uren en de frequentie dat de schoonmaakster komt worden door vier
factoren bepaald. Ten eerste het geld dat men aan het inkopen van schoonmaak wil of kan
besteden. Ten tweede de tijd die men zelf aan huishoudelijke taken kan of wil besteden. Een
derde factor wordt gevormd door de preferenties die de werkgever heeft omtrent de persoon
of aanwezigheid van de schoonmaakster. En tot slot bepaalt wat men redelijk vindt of wat
gebruikelijk is gezien de omvang van het huis en de taken het aantal uren. Van deze vier de
factoren die het aantal uren dat men uitbesteedt bepalen of beïnvloeden worden hieronder
een aantal voorbeelden beschreven.
De grootste uitbesteders van huishoudelijke taken zijn Pascal en Gaby; zij laten
twee keer per week de schoonmakers komen voor zes en twaalf uur per week. Zij hebben
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beiden een ‘ver boven modaal’ inkomen en ook beiden een zeer grote woning. Het gaat om
kinderloze stellen waarbij zowel man als vrouw vijf dagen werkt. Het zijn niet huishoudens
met kinderen die de grootste inkopers zijn van huishoudelijk werk, maar huishoudens die het
meest werken, het meeste geld hebben en de grootste huizen bewonen. Pascal en Gaby
hoeven allebei niet op de kosten te letten. Het hoge aantal uren dat zij schoonmaak inkopen
wordt vooral ingegeven door wat zij redelijk vinden gezien de omvang van het huis en
doordat zij beiden zelf niets in het huishouden willen doen. Zo zegt Pascal:
En dan komt twee keer in de week de hulp en die houdt het hele huis schoon en die strijkt.
Het enige wat wij wel eens doen is een handdoek of een sok in de wasmachine doen, maar
dan heb je het ook echt wel gehad.
En die komt twee keer in de week drie uur?
Nee, twee keer in de week zes uur
(…) het is een groot huis, 300 vierkante meter en ik wil zo’n jongen ook niet in een uur
afbeulen, dat houdt hij niet vol.
(Man, 43, samenwonend geen kinderen)

Pascal is bemiddeld en kan het aantal uren dat hij huishoudelijk werk inkoopt afstemmen op
zijn wensen. Dit is anders voor huishoudens met een net bovenmodaal inkomen. Voor hen
wordt het aantal uren vooral bepaald door de kosten, zoals bijvoorbeeld voor Jet. Het bruto
maandinkomen van haar gezin ligt rond de 3000 euro. Jet zegt:
En het is voor mij wel een hele erge grote taak erbij. En dan is drie uur in de week
schoonmaken voor deze boot erg weinig maar ja anders gaat het me teveel geld kosten.
(Vrouw, 35, getrouwd, 2 kinderen)

Jet besteedt een deel uit, het deel dat ze kan betalen, en neemt een aantal taken voor eigen
rekening:
Want wat deden die poetsvrouwen hier?
De vloer, de grote oppervlakten en de keuken namen ze helemaal af en stofzuigen. Ze zijn
nooit echt aan heel veel afstoffen toegekomen volgens mij. Wel de vloeren en wat ramen.
En je voelde dan ook dat je zelf niet zoveel hoefde te doen?
Ja ik liet het wel een beetje los. Ik deed dan nog de badkamer en dan nog eens een keer de
woonkamer zuigen.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Ook werkgevers die kiezen voor een lagere frequentie dan de wekelijkse poetsbeurt, doen dit
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veelal uit financiële overwegingen. Zij doen een deel zelf en laten een deel doen, net als Jet.
Er zijn ook werkgevers die een hoog inkomen hebben en toch voor een lage frequentie
kiezen. Julia geeft aan dat het haar niet om het geld gaat:
Hoeveel uur komt ze?
Vier uur in de twee weken. Het was eerst elke week, nu één keer in de twee weken.
Want jullie vonden het te duur worden?
Tja, nou ook omdat Evert thuis is nu. Daarvoor waren we altijd weg, dan is natuurlijk heerlijk
één keer in de week, nee het geld was niet zo’n punt. Meer dat je er zelf dan bent en dat je
dan toch een beetje ongemakkelijk in je eigen huis voelt, anders in huis bent. Je gaat niet
uitgebreid op de bank liggen even een tukje doen.
(Vrouw, 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Voor Melvin, die op zich een wekelijkse schoonmaakbeurt zou kunnen betalen, bepalen zijn
eigen preferenties ten aanzien van de persoon van de werkster het aantal uren dat zij komt.
Hij wil iemand in huis die hij kent. Het liefst zou hij hebben dat de poetsvrouw van zijn
moeder vaker bij hem komt. Maar zij zit vol. Nu regelt zijn moeder dat zij een dag per
maand samen met haar poetsvrouw Melvin zijn huis helemaal schoonmaken:
Maar als ze naar ons huis komt dat vindt ze te ver, dat is twee kilometer verder. Dus dan gaat
mijn moeder haar halen en dan rijden ze met zijn tweeën naar mijn huis.
En hoe vaak gebeurt dit?
Ja dat weet ik niet, dat regelen ze dan allemaal met mijn vriendin.
Je weet toch wel hoe vaak je huis wordt schoongemaakt?
Ja zo eens in de drie vier weken, de grote dingen, de rest doet mijn vriendin gewoon zelf.
Hoe gaat je vriendin daar mee om dan?
Ja die gaat met mij, die is dat wel gewend die onzin. Zij vindt het onzin, zij vindt: de werkster
moet gewoon komen omdat ze moet komen. Maar Wil komt meestal als we op reis zijn. Wij
reizen vrij veel en dan komen we terug en zijn de ramen gelapt en zo. Dan komt ze wel een
hele dag. Mijn vriendin stofzuigt en stoft een beetje af en Wil doet alle grote dingen: ramen
lappen, zilver poetsen dat soort dingen.
(Man, 35, samenwonend, geen kinderen)

Melvin kan wel een wekelijkse schoonmaakster betalen maar kiest voor een optie die hij het
prettigst vindt. Werkgevers laten het aantal uren dat de schoonmaakster komt ook bepalen
door wat ‘redelijk’ of gebruikelijk is. Zo zegt Arwen:
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En hoeveel uur komt ze hier?
Vier uur, nee vijf uur. Ja is veel te lang eigenlijk joh.
Hoe ben je daar bijgekomen dan?
Nou dat komt eigenlijk ook onder invloed van mijn vriendin, bij haar komen ze acht uur ofzo.
(…) Maar goed, ik denk nou vooruit dan maar. Maar meer doe ik echt niet hoor. Ik vind vier
uur eigenlijk meer dan genoeg in dit huis.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Men neemt het aantal uren - net als de betaling overigens - vaak over van degene via wie
men de schoonmaakster heeft. In hoofdstuk 5 en 6 zal ik verder ingaan op het effect van
werving via netwerken op de arbeidsinhoud en - tijden.
Wie een klein aantal uren inkoopt, kan alleen de ‘grote schoonmaakklussen’
uitbesteden. Dat is in ieder geval de vloer schoonmaken: het stofzuigen en/of dweilen van
het hele huis. Daarnaast de badkamer, de wc’s en soms ook de keuken poetsen. Bij een groter
aantal uren komen daar afstoffen, de vaatwasser uitruimen, en kleding wassen en strijken bij.
De schoonmaker van Pascal doet het allemaal en verschoont daarnaast het bed.
De verklaring waarom het juist kinderloze mensen zijn die het grootst aantal uren
huishoudelijke taken uitbesteden, is dat zij in deze groep werkgevers het hoogste inkomen en
het grootste huis hebben. Een andere verklaring is dat mensen met kinderen vaak één of twee
werkdagen thuis zijn voor de kinderen en op die dagen kunnen zij ook een deel van de
huishoudelijke taken verrichten. Bovendien besteden zij ook al een deel van hun inkomen
aan kinderopvang. Wanneer kinderopvang wordt betrokken in het totale pakket uitbesteding,
dan zijn de huishoudens met kinderen weer de grootste uitbesteders.

Zorgtaken
Ruim tweederde van de vragers naar huishoudelijk diensten in dit onderzoek zijn
huishoudens met kinderen. Acht van hen hebben kinderen jonger dan 3 jaar en drie van hen
hebben schoolgaande kinderen in de leeftijd 6 tot en met 17 jaar. Deze stellen met kinderen
maken allemaal gebruik van een of andere vorm van kinderopvang.
De huishoudens met jonge kinderen maken in de meeste gevallen gebruik van de
crèche, voor drie dagen in de week, geheel in overeenstemming met de statistieken (Portegijs
& Boelens 2004). Vier werkgevers maken uitsluitend gebruik van de crèche voor opvang
tijdens hun werk. Twee werkgevers vullen de crèche aan met één dag opvang door familie.
Er zijn ook twee paar ouders van jonge kinderen die geen gebruik maken van de crèche.
Noud en Meike hebben voor vier dagen in de week een betaalde oppas aan huis, Julia en
Evert wilden helemaal zelf voor de kinderen zorgen en Evert is daarom minder gaan werken.
Voor de oudere kinderen wordt uitsluitend gebruikgemaakt van de betaalde oppas aan huis
tijdens kantooruren. Alle stellen met kinderen maken daarnaast gebruik van betaalde oppas
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aan huis op incidentele basis buiten kantooruren. In totaal besteden de huishoudens in dit
onderzoek de zorg voor de kinderen uit voor 2,5 uur per week tot 32 uur per week, dit betreft
zowel informele als formele opvang.
Waarom kiest de een voor uitsluitend de crèche, de ander voor een combinatie van
formele en informele vormen van opvang en weer een ander voor uitsluitend de oppas aan
huis? Wat is het aantrekkelijke van het informele deel van kinderopvang? Omdat de vraag al
onderzocht is door anderen (Nievers 2003, Portegijs e.a. 2006) en een antwoord buiten het
bestek valt van dit onderzoek bespreek ik een aantal veelvoorkomende redenen om de
verhouding tussen oppaswerk en schoonmaakwerk te duiden.
Nederlandse ouders hebben grote schroom om hun kind vijf dagen in de week naar
de crèche te brengen (Van Daalen 2005). In mijn onderzoeksgroep is er niemand die dat doet.
Drie dagen lijkt het maximum te zijn. Bovendien is de crèche duur. Dus men gaat zelf
minder werken en/of zorgt voor een vierde dag informele opvang, zoals bijvoorbeeld Suzie:
Hoeveel dagen werken jullie?
Ik werk vier dagen en mijn man werkt vijf dagen.
Jullie hebben twee kinderen?
Ja van drie en vijf. Die van vijf gaat naar de kleuterschool en de jongste gaat naar de crèche
drie dagen, dan een dag bij mij en een dag bij opa en oma.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

De aanvulling van de crèche met informele oppas komt voort uit het willen beperken van de
crèchetijd voor het kind en van de kosten van de crèche. Bovendien wordt het als positief
ervaren als het kind de naaste familie leert kennen. Suzie is wel duidelijk in het prefereren
van crèche als voornaamste opvangvorm boven de oppas aan huis:
Heb je er aan gedacht om het anders te doen dan de crèche?
Ja toen de oudste net geboren was hebben we daar wel aan gedacht om iemand privé aan te
nemen. We kregen daar ook een aanbod voor, maar daar zijn we niet op in gegaan. Ik vind het
leuker dat kinderen met andere kinderen omgaan en de crèche is ook een bedrijfje, dus als
daar iemand ziek is, is er toch nog opvang. Dat heb je met oppas aan huis niet.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

De jongste van Jet gaat twee dagen naar de crèche, zij is daar tevreden over en noemt ook
het institutionele karakter van de crèche:
En voor de kinderen, je brengt ze naar de crèche, heb je ook wel overwogen om iemand in
huis te nemen?
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Nee dat wil ik niet omdat ik vind dat ze met andere kinderen moeten spelen. Ik vind het
belangrijk dat ze met andere kinderen omgaan, leren delen. En het gaat goed. En ik heb ook
liever een geregelde instantie.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Hoewel deze huishoudens voor de schoonmaaktaken een particulier in huis hebben genomen,
besteden zij de zorg voor de kinderen liever uit aan een ‘geregelde instantie’, een bedrijf.
Noud en Meike doen het anders, zij hebben voor hun dochtertje van één jaar niet gekozen
voor de crèche maar juist voor betaalde oppas aan huis die vier volle dagen per week komt:
Voor de kinderoppas, hebben jullie toen ook naar alternatieven gekeken?
Ja we hebben heel veel op een rijtje gezet. Crèche, oppasmoeder, gastouder. De crèche
hadden we het idee dat dat heel moeilijk zou worden in Amsterdam. We zijn toen al snel naar
een gastouder gaan kijken, ook vanwege de flexibiliteit. Via het gastouderbemiddelingsbureau hebben we het geprobeerd te doen, maar daar kregen we twee moeders voorgesteld
die allebei een strafblad hadden(….) Bij de crèche viel de wachtlijst wel mee maar het is
minder flexibel. Je moet een kind netjes aankleden, flesjes mee, heel gedoe lijkt me dat ‘s
ochtends. Nu hoef je niks te doen en als je terugkomt staat alles klaar, dus dat is veel rustiger.
Dus dat gaf de doorslag: flexibiliteit?
Ja met name omdat mijn werk is verhuisd van Amsterdam naar Den Haag.
(Man en vrouw, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Noud en Meike hebben een hoog inkomen. Zij kozen voor flexibiliteit en het omzeilen van
vermeende wachtlijsten bij crèches, terwijl de kosten voor de privéoppas meevallen.
Voor schoolgaande kinderen maken de werkgevers ook gebruik van oppas aan huis.
De dochter van Arwen ging naar de buitenschoolse opvang in Maastricht, maar toen het
gezin naar Amsterdam verhuisde koos Arwen voor een oppas aan huis:
Hoe kwam je op het idee om een oppas te nemen en niet bijvoorbeeld verder te kijken naar
buitenschoolse opvang?
Ik heb twee keer een buitenschoolse opvang gebeld, maar op de een of andere manier stond
het me een beetje tegen. Ik kon ook niet meteen plaats krijgen en ik had wel opvang nodig
voor Lola. Dus toen heb ik maar een advertentie gezet. (…)
En scheelt dat nou veel qua kosten oppas of buitenschoolse opvang?
Dat heb ik eigenlijk nooit nagerekend. Ik ben nu 240 euro in de maand kwijt, dat is 500
gulden, nou dat ben ik ook wel kwijt aan de buitenschoolse opvang hoor.

(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
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Bij Arwen wordt de keuze voor oppas aan huis vooral ingegeven door flexibiliteit in de
werving van opvang voor haar dochter. Bij de buitenschoolse opvang spelen net als bij de
crèche wachtlijsten een rol voor ouders die kiezen voor een alternatief. De kosten van
formele opvang versus informele opvang ontlopen elkaar niet veel. Men kiest dus ofwel voor
een instantie met bepaalde garanties waar de kinderen bovendien met andere kinderen leren
omgaan of men kiest voor de flexibiliteit van oppas aan huis.
De werkgevers in dit onderzoek hebben naast de informele oppas aan huis ook een
schoonmaakster in dienst. In een internationale vergelijking doet dit merkwaardig aan. De
inwonende domestic worker zorgt immers zowel voor het huishouden als voor de kinderen.
De reden waarom men de oppas niet laat schoonmaken luidt in alle gevallen: de oppas moet
er voor de kinderen zijn. Bovendien is er een enorm prijsverschil tussen oppas - en
schoonmaakwerk. Bij Evelien maakte de oppas vroeger ook schoon, op dagen dat zij niet op
de kinderen hoefde te passen en tegen een apart hoger tarief.
De werkgevers in dit onderzoek runnen hun huishouden door de taken te verdelen
en uit te besteden aan verschillende personen. Net zo min als dat er onder de geïnterviewde
huishoudelijk werkers allesdoeners zijn, zo zijn er ook geen werkgevers met allesdoeners in
dienst. Men koopt precies die huishoudelijke - en zorgtaken in bij diegene die zij daar het
meest geschikt voor achten.

4.3.3. De organisatie en uitbesteding van het huishouden samengevat
De typisch grootstedelijke groep anderhalfverdieners met kleine kinderen die huishoudelijke
taken uitbesteden runnen hun huishouden volgens een duidelijke taakverdeling. Het runnen
en organiseren van dat huishouden ligt bij deze paren met kinderen in de meeste gevallen op
de schouders van de vrouw. Vrouwen voelen zich verantwoordelijk voor het huishouden en
doen - ook los van wat er uitbesteed wordt - veel meer dan hun mannelijke partners.
Mannen laten makkelijker weten dat zij geen zin in het huishouden hebben en vinden het
uitbesteden ervan daarom een makkelijke optie. De herverdeling van huishoudelijke - en
zorgtaken is onder deze stellen duidelijk mislukt en is één van de mogelijke motieven voor
uitbesteding. In het volgende deel worden deze motieven beschreven.
Stellen zonder kinderen en alleenstaanden die huishoudelijk werk uitbesteden doen
zelf nagenoeg niets in het huishouden. Stellen zonder kinderen zijn in dit onderzoek degene
die de meeste uren huishoudelijk werk inkopen. Een mogelijke verklaring is dat bij deze
stellen beide partners vijf dagen werken, het zijn echte tweeverdieners: ze hebben veel geld
en weinig tijd. Stellen met kinderen zijn anderhalfverdieners, de ouders werken niet beiden
fulltime omdat zij één of twee doordeweekse dagen thuis willen zijn voor de kinderen. Op
die dagen kan men zelf ook nog schoonmaaktaken verrichten en men koopt daarom minder
uren schoonmaak in. Een tweede verklaring is dat stellen met kinderen al veel geld kwijt zijn
aan de kinderopvang, en de kosten van de ‘luxe’ van een schoonmaakster daarom willen
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beperken. Een derde verklaring is dat Nederlandse vrouwen nog zo vast zitten aan het
moederschapsideaal, waar ook het runnen van het huishouden bij hoort. Daarom kopen zij
niet meer huishoud - en zorgtaken in dan strikt noodzakelijk. Anderhalfverdieners kopen
blokjes schoonmaak - en oppaswerk in. Oppas - en schoonmaakwerkzaamheden worden
zelden door een en dezelfde persoon gedaan.
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4.4. Motieven voor het uitbesteden van huishoudelijk werk
In dit laatste deel staan de motieven van de werkgevers voor het uitbesteden van
huishoudelijke taken centraal. Hoe was het bijvoorbeeld vroeger bij hun ouders thuis
geregeld? En in het verleden van het eigen huishouden, heeft men altijd huishoudelijke taken
uitbesteed? Waarom is men eigenlijk huishoudelijke taken uit gaan besteden? De motieven
voor het uitbesteden van huishoudelijk werk vormen de achtergrond waartegen werkgevers
een arbeidsrelatie met hun schoonmaakster aangaan. Deze motieven geven als zodanig vorm
aan de wijze waarop deze markt georganiseerd is zo zal in hoofdstuk 6 blijken.
In paragraaf 4.4.1. wordt eerst de inbedding van het uitbesteden van huishoudelijk
werk in de sociale context van de werkgevers besproken. Wie opgegroeid is met een
schoonmaakster in huis of ermee bekend is in eigen netwerk zal zelf wellicht ook eerder
overgaan tot het uitbesteden van schoonmaakwerk. Hier komt ook het moment waarop de
werkgevers voor het eerst huishoudelijk werk uitbesteedden aan de orde. In paragraaf 4.4.2.
worden de verschillende soorten individuele motieven voor uitbesteding beschreven.

4.4.1. Reproductie van uitbestedingspatronen
Zoals het een eeuw geleden in gegoede kringen gebruikelijk was om een dienstje te hebben,
zo is het eveneens goed mogelijk dat het tegenwoordig in bepaalde kringen meer of minder
gebruikelijk is om een schoonmaakster te hebben. Niet alleen kenmerken als inkomen en
arbeidsmarktparticipatie beïnvloeden het uitbestedingsgedrag, maar ook of men ermee
bekend is: of het gebruikelijk is onder de mensen waar men mee omgaat of mee opgegroeid
is. Dit patroon is duidelijk te herkennen onder de werkgevers in dit onderzoek. Zo zegt
bijvoorbeeld Evelien:
En dat kan je ook makkelijk overdragen?
Ja zeker, ik lig niet wakker van wat wel of niet schoon is. Ja het moet niet erg vies worden,
maar als ik het zelf zou moeten doen zou het hier en daar waarschijnlijk ook vies worden. Ik
heb het gewoon niet geleerd.
Hadden jullie thuis een poetsvrouw?
Wat denk je? (lacht) Ja.
Werkten je ouders allebei?
Ja, mijn moeder is gaan werken toen mijn oudste broer geboren was en is blijven werken toen
ik en mijn broertje er kwamen, dat is in 1954.
Dus jullie hadden een poetsvrouw maar ook oppas?
Nee dat was de poetsvrouw, die was er gewoon, een hulp in de huishouding. Ze had wel een
eigen gezin. Zij kwam om negen uur en ze had dan twee middagen vrij, dan was mijn moeder
thuis, en ze kookte ook, ze deed gewoon alles.
(Vrouw, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
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Evelien is opgegroeid met een hulp in de huishouding en zegt dat ze niet geleerd heeft hoe ze
moet schoonmaken. Dit bepaalt haar eigen uitbestedingsgedrag. Zodra Evelien op zichzelf
woonde en een inkomen had is ze huishoudelijke taken uit gaan besteden. De bekendheid
met ‘huishoudelijke hulp’ (zoals dat toen nog heette) is bepalend voor het huidige
uitbestedingsgedrag. Van de zestien werkgeversgezinnen zijn er maar liefst twaalf waarbij
tenminste één van de volwassenen opgegroeid is met een huishoudelijke hulp. Het
lerarengezin waarbij moeder bleef werken na de geboorte van de kinderen wordt daarbij
meerdere malen genoemd:

Hebben veel mensen in jouw omgeving huishoudelijk hulp?
Nee, nu ja mijn ouders vroeger, maar nu al jaren niet meer, terwijl ik nu denk, joh neem
iemand, maar nee toen Sipke daarmee stopte hebben ze nooit meer iemand gehad. Sipke was
een Friezin en die kwam drie keer drie uur per week vroeger bij ons. Heftig hè, nou hadden
we een redelijk groot huis maar ook niet super, gewoon een onderwijsgezin. Ik heb mama
nooit de wc zien schoonmaken, dat deed Sipke. Maar zij werkten allebei volledig als leraar.
Die hadden een iets groter huis dan deze boot. Eigenlijk zou ik ook liever iemand voor vier
uur willen. Maar dan moet ik wel zeker weten dat het financieel goed gaat.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
Je zei dat je moeder ook hulp had?
Ja, mijn moeder was lerares.
Hoe vaak kwam die poetsvrouw?
Eén keer in de week.
Moesten jullie ook rekening houden met de poetsvrouw als kind?
Nou mijn moeder zei altijd op de dag dat de hulp was geweest: schoenen uit, Gerrie is net geweest.
Nou ik doe precies hetzelfde bij mijn kinderen, dan hoor ik gewoon mijn moeder praten.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Hadden jullie ouders personeel?
M: ja mijn moeder had een poetsmoeder, en ook een oppasmoeder. Mijn moeder was lerares.
N: mijn ouders hadden een werkster, die werkten ook allebei.
(Man en vrouw, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

De bovenstaande fragmenten illustreren dat het in gezinnen waar moeder werkte als redelijk
normaal ervaren werd dat er een hulp was. De meeste mensen die opgroeiden met een
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werkster, groeiden ook op met een werkende moeder. Het is goed mogelijk dat zowel de
arbeidsparticipatie van vrouwen als de uitbesteding van huishoudelijk werk, gereproduceerd
wordt in het eigen huidige leven (zie ook: De Ruijter 2005). De uitspraak van Jet dat ze
mama nog nooit de wc heeft zien schoonmaken is hiervan een prachtig voorbeeld. Ze zegt
later over het feit dat ze zich onwennig voelt als werkgever in eigen huis: terwijl thuis ik niet
anders gewend was, ik ben ermee opgevoed.
In de gespreksfragmenten wordt het feit dat moeder werkte als lerares expliciet als
reden voor het uitbesteden van huishoudelijk werk genoemd. Men lijkt het belangrijk te
vinden te benadrukken dat in het ouderlijk gezin het huishoudelijk werk niet werd uitbesteed
uit rijkdom of luxe, maar omdat het ‘gewoon een onderwijsgezin’ betrof, zoals Jet het zegt.
Ook Evelien benadrukt dat haar ouderlijk gezin niet heel rijk was:

(…) er waren toch ook vriendinnen van mij die ook mensen hadden die ook bij het
huishouden hoorden hoor. Alleen waren daar nog moeders, maar veel mensen hadden een
hulp. En ja we waren wel gewoon een middenklas gezin, niet heel rijk.
(Vrouw, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

De periode dat men huishoudelijke taken uitbesteedt varieert van één jaar tot twintig jaar.
Wie opgroeide met een ‘huishoudelijke hulp’ besteedt zelf ook eerder in het leven
huishoudelijke taken uit, bijvoorbeeld zodra men op zichzelf woont. Deze werkgevers
hebben dan ook al een lange geschiedenis met huishoudelijke werkers. Zo heeft bijvoorbeeld
Melvin nooit zonder werkster gewoond.

Want hoe lang is ze jouw werkster?
Ik ben pas uit huis gegaan toen ik al heel oud was zeg maar. Toen heb ik eerst nog
samengewoond met een ander meisje, toen hadden we andere mensen, die van haar. Dus ik
denk sinds 1990 zoiets, dat ik Wil heb, onze huidige werkster, nu ja ze werkte al bij ons, bij
mijn moeder sinds 1968, sinds ik geboren ben. Maar bij mij sinds 1990.
(Man, 35 jaar, samenwonend, geen kinderen)

In tabel 4.2. is te lezen dat degene die opgroeiden met een werkster thuis, zelf eerder in het
leven de huishoudelijke taken uitbesteden.
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Tabel 4.2. Ouders met een werkster en moment dat men zelf huishoudelijk werk ging uitbesteden.

Naam

Ouders

Zelf respondent/partner

Midas

ja want werkten/?

toen we gingen samenwonen

Arwen

nee/nee

toen we gingen samenwonen

Leonie

ja

sinds ik directeur was

Evelien

ja, werkten/nee

sinds ik op mezelf woon

Gaby

nee/zijn ouders wel

sinds nieuwe huis

Melvin

ja, werkten/ja

sinds ik op mezelf woon

Helen

ja, werkten/ja

sinds ik werk

J&E

ja/nee

sinds we in nieuwe grote huis wonen

Jet

ja, werkten/nee

sinds een jaar, ik had weinig energie

Suzie

nee/nee

sinds we in nieuwe huis wonen

N&M

ja, werkten/ja

sinds we samenwonen

B&E

ja/nee

sinds ik ziek werd

Pascal

ja

sinds ik werk,

Kelly

nee/nee

sinds de baby naar de creche gaat

Guus

ja, werkten/nee

sinds de baby naar de creche gaat

Ralf

nee

sinds ik werk als uitgever

Helen legt zelf duidelijk het verband tussen wat ze van thuis meegekregen heeft en haar
eigen uitbestedingsgedrag.
Ik heb eigenlijk sinds ik werk hulp. Mijn moeder had het vroeger ook, mijn moeder werkte
ook, sinds ik werk was het al heel snel dat ik een vorm van hulp had. Eerst woonde ik alleen
in een klein flatje, dan had ik hulp eens in de veertien dagen.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Beginnen met werken is een verandering in de levensfase die kan leiden tot het uitbesteden
van huishoudelijke taken. Zes mensen hebben zoals Helen vanaf het moment dat zij werken
een huishoudelijk werker in dienst. Andere veranderingen in levensfase die genoemd worden
als het startpunt, of zelfs reden, voor het uitbesteden van huishoudelijke taken zijn:
samenwonen, een nieuw groter huis, het eerste kind dat naar de crèche gaat en
gezondheidsproblemen.

4.4.2 Individuele motieven voor uitbesteding
Op structureel niveau zijn de toegenomen arbeidsparticipatie van de vrouw en een toename
van het aantal twee - of anderhalfverdieners belangrijke oorzaken van een toenemende vraag
naar huishoudelijk diensten. Ook op individueel niveau schrijven de respondenten de
aanwezigheid van hulp in de huishouding in hun jeugd toe aan het feit dat hun moeder
werkte. Geven ze dit ook aan voor hun eigen leven?
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Er zijn verschillende individuele motieven of redenen voor het uitbesteden van het
huishouden onderzocht. Ten eerste is er de factor tijd. Mensen kunnen huishoudelijke taken
uitbesteden vanwege een gebrek aan tijd om het zelf te doen, zo bleek uit het reeds eerder
beschreven onderzoek naar tijdsbesparende strategieën van huishoudens (De Ruijter 2005,
Tijdens e.a. 2000a). Er is een verband tussen arbeidsparticipatie van met name de vrouw en
het uitbesteden van huishoudelijke taken. Hoe meer de volwassen gezinsleden buitenshuis
betaalde arbeid verrichten, hoe minder vrije tijd zij hebben, waardoor de waarde van tijd
stijgt en deze koopt men in door uit te besteden. Voorwaarde is wel dat de kosten van het
inkopen van tijd lager zijn dan het loon dat men verdient dat men in dezelfde tijd verdient
met arbeid buitenshuis. Dit is vooral een economische kijk op de reden die individuen
hebben om huishoudelijke taken uit te besteden (SEOR 2004, Tijdens e.a. 2000a)
In een meer sociologische benadering van het huishouden en uitbesteding kijkt men
naar de herverdeling van taken tussen partners en sekse-specifieke verwachtingen omtrent
het huishouden (De Ruijter 2005). In deze benadering zijn er normatieve verwachtingen over
vrouwelijke taken in het huishouden, zoals schoonmaken en de was, en mannelijke taken,
zoals kluswerkzaamheden aan het huis. Wanneer men huishoudelijke taken uitbesteedt
conformeert men zich niet aan deze verwachtingen. Hieruit vloeit een tweede mogelijke
reden voor het uitbesteden van huishoudelijke taken voort: omdat het de partners niet lukt
om huishoudelijke taken te herverdelen of om conflicten over de taakverdeling te vermijden
(Romero 2002).
De laatste relevante benadering van motieven voor uitbesteding is die over lifestyle.
Deze is te vinden in het werk van bijvoorbeeld Sassen (2003) Anderson (2000) en van
Gregson & Lowe (2004). Het uitbesteden van huishoudelijk werk is niet alleen een kwestie
van noodzaak uit tijdgebrek, of het onvermogen om huishoudelijke taken te verdelen tussen
gezinsleden, maar heeft ook te maken met een bepaalde levensstijl. Anderson (2000) spreekt
van een reproductie van levensstijl en status. Een mooi huis met ornamenten die veel stof
verzamelen maar ook zijden shirts die alleen op de hand gewassen mogen worden zijn niet
zozeer noodzakelijk en creëren bovendien extra huishoudelijk werk. Waarom heeft men ze
dan toch? Volgens Anderson (2000) omdat ze de status van het huishouden bevestigen.
Expliciet als exclusieve goederen, maar ook impliciet omdat deze goederen ook de toegang
die het huishouden heeft tot financiële bronnen en personeel tonen. Eenvoudiger gezegd: wie
zijn huis weldadig doch onpraktisch inricht toont daarmee impliciet dat hij of zij personeel
heeft om het huis schoon te houden. Geen enkel weldenkend mens dat zelf zou schoonmaken
zou dergelijke ornamenten nemen.
Ehrenreich en Hochschild (2003) ventileren een andere visie op het lifestyle motief
voor het uitbesteden van huishoudelijk werk. Volgens hen willen vrouwen in het
individualistische tijdperk juist helemaal niet uitkomen voor het hebben van personeel, maar
veel eerder de illusie van ‘ik doe alles’ hoog houden. Het uitbesteden van huishoudelijk werk
draagt bij aan het in stand houden van de illusie alles tegelijk te kunnen: een carrière,
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kinderen, een leuke relatie en een goedlopend huishouden, maar het huishoudelijke personeel
moet daarbij wel uit het zicht gehouden worden. Zij zien hierin een groot verschil met het
verleden, toen het hebben van huishoudelijk personeel in zichzelf statusverhogend was en
daardoor ook duidelijk zichtbaar.
Samenvattend komen in bestaande literatuur drie redenen voor uitbesteding naar
voren: een gebrek aan tijd, een onvermogen om de taken te herverdelen tussen partners en
het bevestigen van status of een bepaalde levensstijl. Aan deze drie motieven ligt echter een
mogelijke vierde ten grondslag: het huishouden is geen populaire bezigheid. De houding ten
opzichte van het huishouden beïnvloedt in belangrijke mate het uitbesteden ervan. Immers
als men het zelf heerlijk vindt om te doen, dan doet men het graag zelf, ongeacht een gebrek
aan tijd, het feit dat de partner niks doet en wat de buren ervan denken. Geen enkele van de
drie genoemde motieven zouden stand houden als het huishouden een uitermate populaire
statusverhogende bezigheid zou zijn. In het verlengde hiervan ligt het toegenomen belang
van vrije tijd en dat huishoudelijke taken door de meeste mensen niet als prettige vrije
tijdsbesteding wordt gezien. In een hedendaagse tv-commercial is bijvoorbeeld te zien hoe
een vrouw in enkele seconden de vloer van het hele huis reinigt met een nieuwe vloerwisser.
Wanneer zij klaar is klinkt het: “zo houd je tijd over voor het echte leven.” Daarna huppelt
zij over een groen grasveld met een kind aan de hand en een man aan haar zijde. Ook hier
wordt duidelijk dat het huishouden in de meeste kringen iets geworden is wat ‘ook nog moet’
en waar men zo min mogelijk tijd aan besteedt. Deze impliciete gedachte ligt aan elk van de
drie andere motieven ten grondslag.
In het eerste motief van tijdsbesparing is dit het duidelijkst. Men koopt tijd door het
huishouden uit te besteden omdat men het zelf niet wil doen. Men zou als tijdsbesparende
strategie immers ook minder tv kunnen kijken, minder vrienden kunnen bezoeken en toch
zelf het huishouden kunnen doen indien men dit een heerlijke bezigheid vindt.
Bij de herverdeling van taken tussen partners zouden er weinig conflicten bestaan
als huishoudelijke taken als prettige en ontspannende bezigheden werden ervaren. Maar
wanneer dit niet zo is, wanneer de sociale erkenning voor huishoudelijk werk afneemt ‘is het
waarschijnlijk dat gehuwde vrouwen hun sociale productiefunctie aanpassen, bijvoorbeeld
door werk buitenshuis te zoeken’, zo schrijft bijvoorbeeld Visser (1999). ‘Om dezelfde reden
is het onwaarschijnlijk dat de mannen van deze vrouwen, ter compensatie van de nieuwe
verdeling van betaald werk, meer gaan doen in de huishouding’ (Visser 1999).
In literatuur over het lifestyle - of statusmotief voor het uitbesteden van
huishoudelijk taken komt de impopulariteit dan wel populariteit van het huishouden ook
terug, gerelateerd aan klassen. Zij die redeneren dat uitbesteding de status verhoogt gaan
ervan uit dat huishoudelijke werkzaamheden geen nobele, statusverhogende bezigheden zijn,
zoals het ook ten tijde van de dienstboden ondeugdelijk was voor vrouwen uit gegoede
kringen om zelf de huishoudelijke taken verrichten. Ehrenreich en Hochschild (2003) hebben
wel oog voor de naoorlogse kostwinnersjaren, waarin veel vrouwen wel degelijk
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eigenwaarde ontleenden aan een door hen zelf schoon gehouden huis. Zij redeneren dat
vrouwen misschien nog steeds de illusie willen hooghouden dat ze het allemaal zelf doen.
Dit zou bijvoorbeeld op kunnen gaan voor vrouwen die niet opgroeiden met huishoudelijke
hulp. In bepaalde klassen of milieus kan het huishouden evenwel nog enige populariteit
genieten.
Voor de werkgevers in dit onderzoek leidt dit onderscheid naar verschillende
soorten motieven om huishoudelijk werk uit te besteden tot een aantal vragen. Hoeveel tijd
heeft men om het zelf te doen? Hoe leuk vindt men het om het zelf te doen? Kan men tot
afspraken komen met de partner over verdeling van de taken? Is het in de sociale omgeving
van iemand een vanzelfsprekendheid en/of een statussymbool om uit te besteden? Is het juist
statusverhogend om het allemaal zelf te doen? Hoeveel waarde hecht men aan vrije tijd? In
hoeverre vindt men het huishouden een onprettige of juist prettige vrijetijdsbesteding? In wat
volgt worden de verschillende motieven van de werkgevers in dit onderzoek om
huishoudelijk werk uit te besteden onderscheiden en getoetst aan de bovenstaande literatuur.

Tijdgebrek en vrije tijd
In kwantitatieve studies wordt de tijdsdrukhypothese getoetst door te kijken of het
uitbesteden van huishoudelijke taken toeneemt naarmate men meer uren buitenshuis werkt
(De Ruijter 2005). Het is evenwel goed mogelijk dat men dan geen (ervaring van) tijdgebrek
meet maar inkomen. Er is in dit onderzoek veel naar de factor tijd gevraagd. Degenen die
huishoudelijk werk uitbesteden ervaren inderdaad een gebrek aan tijd of drukte zoals
bijvoorbeeld Helen:
Hebben jullie een gevoel van een gebrek aan tijd?
Ja enorm.
Wat zijn dan dingen die erbij in schieten?
Tijd voor jezelf. Ik zou willen dat een week uit acht dagen bestond en dan nam ik die ene dag
echt helemaal voor mezelf. Ik heb een ontzettend last van schuldgevoel tegenover de
kinderen, dat ik niet genoeg tijd met ze doorbreng. Vind ik heel moeilijk, laat staan dat ik tijd
voor mezelf neem.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Tijd en een gebrek daaraan speelt in de motivering voor uitbesteden onder de werkgevers die
ik sprak vooral een rol in combinatie met de impopulariteit van het huishouden.
Verschillende keren wordt aangegeven dat men het huishouden ‘zonde van de tijd’ vindt,
bijvoorbeeld omdat men een hekel heeft aan schoonmaken zoals bijvoorbeeld Kelly dat
formuleert:
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De poetsvrouw dat…
Dat vind ik het geld driedubbel en dwars waard. We hebben ook een hele goeie, die als een
tornado door het huis gaat. Kijk stofzuigen, de afwasmachine doe ik elke dag. Maar het is zo
lekker, als ik donderdagavond thuiskom en de boel is weer lekker schoon. Ik heb zelf ook een
pesthekel aan schoonmaken, stofzuigen dat gaat nog wel, maar echt schoonmaken, ik heb er
zo’n hekel aan, word er chagrijnig van, ik vind het echt zonde van mijn tijd. En dat het iedere
week weer terugkomt, dan is het weer een rotzooi. En er blijft genoeg te doen: opruimen,
kleding uitzoeken, wassen. Je bent echt superdruk, dat heeft met je hele huishouden
organiseren te maken.
(Vrouw, 33 jaar, samenwonend, 1 kind)

Ook Julia vindt schoonmaken zonde van de tijd, niet alleen om dat ze het niet leuk vind om
te doen, maar vooral omdat ze haar vrije tijd liever aan iets anders besteedt:
En toen hebben jullie een schoonmaakster genomen?
Ja.
Was dat uit tijdgebrek?
Ja, want ik had zoiets van: dan zijn we een dag vrij en dan lopen we een beetje schoon te
maken hier. Zonde van je tijd gewoon, want je wilt wat met je kinderen doen, je wilt wat voor
jezelf doen. Dus dat schiet niet op.
(Vrouw, 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Deze prioriteitstelling in vrijetijdsbesteding kwam al eerder aan de orde: Nederlandse
vrouwen besteden steeds meer tijd aan de zorg voor kinderen (Portegijs e.a. 2006). Vooral
werkende moeders vinden het belangrijk dat zij naast hun baan ook kwaliteitstijd met de
kinderen doorbrengen, zoals Jet die op het moment van interviewen even zonder
schoonmaakster zit:
(..) het is ook zonde dat als ik hier met mijn dochter thuis ben, zoals vandaag ook, elke
vrijdagochtend ben ik gewoon aan het schoonmaken en dan moet zij, ja ze kan zich wel
vermaken, of ze helpt mij wat, maar het is natuurlijk niet leuk. En dan maandag ben ik
daar ook nog mee bezig. En straks zit zij ook op school en dan heb ik geen tijd meer met haar
samen zeg maar. De tijd dat ik nu met haar samen ben, ben ik aan het poetsen en
boenen. Dus dat is niet echt leuk. En het is wel een hele erge grote taak erbij elke week.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Deze werkgevers geven aan dat vrije tijd inderdaad spaarzaam is en wanneer er keuze is deze
liever niet aan het huishouden besteed wordt. Het huishouden is impopulair, ook omdat het
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elke week terugkeert en er vooral met kinderen genoeg te doen is. Arwen vat dit mooi samen
en voegt nog een extra reden over de aard van huishoudelijke taken voor uitbesteding toe:
(..) ook wel omdat het mij drie uur in de week zou kosten om het huis schoon te maken, nou
als je vier dagen werkt, dan besteed ik mijn tijd liever aan iets anders. Met kinderen is het
ook altijd druk.
Dus tijd vooral?
We hebben het geld ervoor, waarom zou ik daar niet iemand voor nemen. Ik vind
schoonmaken echt niet leuk. Het effect is wel lekker maar om te doen is het niet leuk. Ik heb
het dan weer twee weken zelf moeten doen en als één van de kinderen dan morst heb je
meteen iets van godsamme, dat heb ik net schoonmaakt. Als iemand anders het schoonmaakt
is het toch wat makkelijker.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Arwen ervaart een gebrek aan tijd, ze heeft voldoende geld en ze vindt schoonmaken
vervelend omdat het nooit lang schoon blijft. Misschien is dat vooral de reden voor de
impopulariteit van schoonmaaktaken; het houdt nooit op.
Behalve als je het uitbesteedt, dan hoef je er nooit meer aan te denken. Dit verwoordt
Midas mooi:
Omdat je het rotwerk vindt? Of omdat je er geen tijd voor hebt?
Nou we hadden haar al voordat ons kind er was. Ja gewoon omdat het rotwerk is en je houdt
meer tijd over. Een half uurtje met zijn tweeën op de bank zitten is gewoon fijner dan een half
uur de badkamer schrobben.
En hou je ook meer tijd over?
Ja, maar vooral er niet aan denken, je hoeft je er niet meer mee bezig te houden, het is vooral
psychologische tijd denk ik, je hoeft nooit te denken: ik moet eigenlijk schoonmaken.
Gewoon donderdag is het lekker gedaan en als je dan het hele weekend weg bent is het
zondag nog steeds schoon en kom je graag thuis. Als Carmen er niet was denk je
zondagavond als je thuis komt: gadverdamme dat huis, moet ik dat nog schoon gaan maken?
Je koopt gewoon een beetje geluk.
(Man, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Het huishouden wordt door hen die het uitbesteden als onprettige bezigheid ervaren waar
men de spaarzame vrije tijd toch liever niet aan besteedt. Vanwege de routinematigheid ervan
is het bovendien heerlijk als men zich er niet mee bezig hoeft te houden. Tijd als reden voor
uitbesteding is vooral psychologische tijd.
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Taakverdeling en het uitbesteden van conflicten
Dat de theoretische motiveringen voor het uitbesteden van huishoudelijke taken elkaar niet
uitsluiten blijkt uit het feit dat sommige respondenten meerdere redenen aandragen. Zo
kwamen Arwen en Midas hierboven aan bod omdat zij tijd op de een of ander manier
aandroegen als reden voor uitbesteding. Zij noemen allebei ook conflicten over de
taakverdeling als motief voor uitbesteding:
En bij ons begon het met het samenwonen. Waarom moet ik eigenlijk alles doen? Nou dan
verdelen we het, en dat werkt dan ook niet. Dus toen namen we een poetsvrouw.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
En wie had het bedacht dat jullie een werkster namen?
Anja die was er wel klaar mee. Ik was er groot voorstander van want het was ook beter voor
ons. Geen ruzie, geen probleem.
(Man, 34 jaar, samenwonend,1 kind)

Boudewijn en Els interview ik samen en het conflict komt hier mooi op tafel:
Wie doet het schoonmaken
E: Dat doet de werkster, en ook ik. Boudewijn heeft zich afgekocht met de werkster.
Is dat de reden waarom jullie een werkster namen?
B: Ja daar komt het eigenlijk wel op neer.
Omdat Els daar ontevreden over was?
E: Nee niet omdat ik er ontevreden over was, maar omdat hij geen zin had om het te doen,
dus hij koopt het af. Dus ik eis ook elke week als de werkster komt geld van hem, ook al
komt het uit één pot, hij moet het betalen.
(Man en vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Conflicten over de huishoudelijke taken hoeven niet alleen tussen gehuwden te bestaan.
Omdat het huishouden niet populair is om te doen, kan er in alle soorten
samenlevingsvormen een conflict over bestaan. Leonie woont in een woongroep en vertelt:
Kijk vroeger deden we het allemaal zelf, daar begon het mee, we hadden een woongroep.
Tot we elkaar vermoord hebben tien keer. Moord en doodslag geweest hierzo, we hadden
allemaal een uitkering, allemaal weinig geld, ik was eigenlijk de enige met geld omdat ik
werkte. Dus we hadden het er wel over, dan regelen we het met geld, dan nemen we
een schoonmaakster, maar ja niemand had geld. Tot we zulke ruzie kregen dat we besloten
een schoonmaakster nemen. We hebben een werkster sinds tien jaar.

(Vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)
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Het huishouden is niet populair om te doen maar tegelijkertijd vindt men het wel belangrijk
dat het gebeurt. Pas dan kunnen er conflicten ontstaan. Als niemand het belangrijk vindt,
gebeurt het gewoon niet. Het vermijden van conflicten over het schoonmaken is een
belangrijke reden voor uitbesteding. Dat hoeft niet per se tussen man en vrouw te zijn,
schoonmaken is werk dat veel mensen liever niet doen en waar conflicten over bestaan.
Levensstijl en status
Het bestendigen van een bepaalde levensstijl kan ook een motief zijn voor het uitbesteden
van huishoudelijke taken. Dit motief laat zich moeilijk meten volgens kwantitatieve
methoden omdat het attituden betreft ten opzichte van het huishouden, gedragingen en
bijvoorbeeld de wijze waarop het huis is ingericht. Ook middels kwalitatieve methoden zoals
in dit onderzoek, is oorzaak en gevolg bij dit aspect moeilijk te onderscheiden. Wilde men
zijn of haar status verhogen en nam men daarom een schoonmaker in dienst? Of is
statusverhoging een gevolg van het hebben van een schoonmaker?
Een voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld mijn observatie in het huis van Pascal.
Overal in zijn huis ligt hoogpolig tapijt, tegelijkertijd heeft Pascal een grote langharige hond.
Door deze combinatie van hond en hoogpolig tapijt laat Pascal zien dat hij geen concessies
hoeft te doen, en financieel in staat is om iemand in te huren om vele uren per week de
hondenharen uit het tapijt te zuigen. Het is precies dit voorbeeld dat in de internationale
literatuur genoemd wordt als lifestyle motief voor uitbesteding (Anderson 2000, Parrenas
2003, Cox 2006). Maar is een bestendiging van status of levensstijl voor Pascal dan een
reden voor uitbesteding? In het interview zei hij er dit over:
In mijn geval ben ik gewoon 500 euro netto kwijt aan de hulp. Dus je moet ook een hoop
verdienen wil je dat erbij doen, want het is niet zo dat je er iets voor wilt laten, het is een
extraatje. Als je er andere dingen voor moet laten dan staat het paard helemaal aan de
verkeerde kant van de wagen. Het was bedoeld als gemak.
En ervaar je het wel altijd als gemak?
Ja, ik vind het een onmisbare luxe. Het is zo lekker om thuis te komen, terwijl je geen poot
hebt uitgestoken en alles ruikt naar zeep. De nieuwe handdoekjes hangen heerlijk gevouwen
op de rekken, het bad is fris, er hangen nieuwe toiletrollen in de wc’s, de keuken glimt, en je
stapt ‘s avonds in je bed zoals in een hotel, dus krakend verse lakentjes, je doet je kast open
en daar hangen tien overhemdjes superstrak gestreken, je sokjes liggen opgevouwen in je
kast. Het is een soort hotelverzorging. Ja dat is heerlijk, daar raak je aan verslaafd.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Als geen ander onder de werkgevers benoemt Pascal het gemaksgevoel van het uitbesteden
van huishoudelijk taken, het extraatje, de luxe. Voor Pascal is het inderdaad een levensstijl
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die hij zich kan aanmeten omdat hij veel verdient. In het calvinistische Nederland is het niet
gebruikelijk om zich zo uit te laten over luxe die men prettig vindt, maar dat wil niet zeggen
dat het niet voorkomt in Nederland.
De afgelopen decennia zijn de woningen in Nederland royaler geworden. Er zijn
meer werkgevers die net als Pascal een niet al te praktisch ingericht en groot huis hebben,
waardoor het schoonmaken ervan een grote klus wordt:
Want dit huis vergt gewoon nogal wat onderhoud met al die trappen en ramen. Eén dag in de
week was gewoon schoonmaakdag in het begin, nou dat vond ik gewoon zo zonde, dan had ik
nog één vrije dag over, want hij maakt niet schoon. Hij doet al het andere, maar schoonmaken
doet hij niet.
En daarvoor hadden jullie geen werkster?
Nee.
Dus dat had ook met het soort huis te maken dat je daartoe besloot?
Ja ook, in het andere huis was het wel te behappen.
(Vrouw, 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

In dit fragment laat Julia alle verschillende redenen voor uitbesteding zien. Er is een gebrek
aan vrije tijd, het huishouden is zonde van de tijd, de partner maakt niet schoon en door de
wijze van wonen, een aspect van levensstijl en status, is de hoeveelheid huishoudelijk werk
zodanig toegenomen dat Julia het nu uitbesteedt.
Ook de mate van properheid is een aspect van levensstijl dat ervoor kan zorgen dat
men huishoudelijke taken uitbesteedt. Zoals ik beschreef: wie het heel belangrijk vindt om
een schoon huis te hebben zal eerder uitbesteden dan zij die dat niet belangrijk vinden. En
een proper huis is van oudsher een manier voor hogere sociale klassen om zich te
onderscheiden van de minder properen (Poelstra 1996). Voor Gaby is het bijvoorbeeld
belangrijk een schoon huis te hebben:
Mijn man was terughoudend, maar ik zei:ja maar ik moet wel iemand hebben want ik word
gek joh, ja dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben heel erg opruimerig en ik vind
het heel belangrijk dat mijn huis schoon is, en ja dat vind ik belangrijk anders kan ik gewoon
niet leven. Dus ik vertelde hem dat ook, ik moet echt iemand hebben. (…)
(Vrouw, 25 jaar, getrouwd, geen kinderen)

Later in het gesprek met Gaby gaat het over wat de huishoudelijk werkers zoal doen. Dan
wordt ook duidelijk waarom zij echt iemand ‘moet hebben’:
Standaard is keuken, badkamer en woonkamer, gewoon goed schoonmaken, mooi met
Glassex enzo, dat ze het allemaal gewoon goed schoonmaken en tafels en zo, want ik heb
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heel veel glasplaten, jaha. Dus ik moet ook echt geen kinderen hebben want dat is echt drie
keer niks bij mij. Jaha, van dat muranoglas enzo, dus dat moet echt allemaal mooi glad, dat
doen ze dus twee keer in de week maar ik doe het dus bijna elke dag daarna. Ik heb gewoon
heel veel dingen zo. In de keuken heb ik zwart graniet met een gouden ader en dat moet ook
schoon, dat is ook vies als daar strepen op zitten. De badkamer, de keuken moet echt goed
schoon, echt spic en span, ik vind gewoon: dat is gewoon hygiëne.
(Vrouw, 25 jaar, getrouwd, geen kinderen)

Ook bij Gaby is haar huis zodanig ingericht en zijn haar eisen bovendien zo hoog dat het
uitbesteden van de huishoudelijke taken voor haar vooral wordt ingegeven door een bepaalde
levensstijl die ze wil behouden.
Het hebben en bestendigen van een bepaalde levensstijl is voor sommige
werkgevers een reden voor het uitbesteden van huishoudelijke taken. Het gaat dan vooral om
de grootte van het huis, de inrichting ervan, de mate van properheid die men wenselijk vindt
en het inkomen dat men heeft. Dit motief voor uitbesteding is dan ook vooral te vinden onder
die werkgevers met het grootste huis en het hoogste inkomen.
Er zijn ook werkgevers die naar inkomen en woonsituatie niet tot de allerrijkste
bewoners van Amsterdam behoren, die in hun uitspraken zich niet willen portretteren als
luxe paarden. Dat is te merken in uitspraken als: ‘ik doe zelf ook nog wel wat’, ‘er blijft
genoeg te doen’, ‘het is druk genoeg met kinderen’. Zij zijn meer zoals Ehrenreich en
Hochschild (2003) beschrijven bezig met ‘de illusie dat ze het allemaal zelf doen.’ Voor hen
is statusverhoging door huishoudelijk personeel juist een ongemakkelijk aspect.

Overige motieven
Mensen besteden huishoudelijk werk uit omdat ze het zelf niet leuk vinden om te doen,
omdat ze hun spaarzame tijd liever aan andere dingen besteden, omdat ze er met elkaar
steeds ruzie over hebben en voor sommigen omdat dat bij hun levensstijl past of hoort. Er is
nog een andere reden tegen voor uitbesteding: gezondheidsproblemen. De laatste jaren lijkt
er in Europese landen een trend richting de commodificatie van zorg omdat overheidszorg
niet voldoende voor handen is of van slechte kwaliteit. Enkele werkgevers in dit onderzoek
gaven aan dat gezondheidsproblemen de eerste reden was om huishoudelijk taken uit te
besteden. Zo vertelt Jet:
En waarom besloten jullie daartoe?
Omdat ik heel weinig energie had en ik het eigenlijk niet meer op kon brengen. Kijk ik heb
zelf altijd schoongemaakt tijdens mijn studie en ik weet dat als ik het heb gedaan dat het dan
goed is gedaan. Dus ik vind het ook een beetje lastig om het uit handen te geven, en ik dacht:
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wat een onzin, zoveel uur werk ik niet, en om dan een hulp in huis te halen. Maar ja die boot
is gewoon heel groot, en het ging me niet zo goed na de geboorte van Pim, heel moe, ik had
gewoon geen energie over, dus het was gewoon mijn redding, dat mij dat uit handen werd
genomen.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Ook Boudewijn en Els namen in eerste instantie een werkster vanwege ziekte:
E: De eerste keer hadden we een werkster omdat ik toen die acute reuma kreeg.
En waarom had je toen een paar jaar geen werkster?
E: Ja omdat ik het eigenlijk niet nodig vind.
(Man en vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Mensen die zelf het huishouden niet meer kunnen doen vanwege ziekte of ouderdom hebben
recht op thuiszorg. Met de huidige inkrimping van publieke voorzieningen signaleren
onderzoekers de trend om privé zorg in te kopen, bijvoorbeeld onder de groeiende groep
ouderen (Van Walsum 2007, Van Hooren 2008, Cox 2006). Pascal heeft een voltijds
‘huishoudelijke hulp’ geregeld voor zijn moeder, een Colombiaanse jongen net als Pascals
eigen schoonmaker:
En de hulp van je moeder, die doet echt alles?
Boodschapjes, koken, chauffeert haar rond, die is er van negen tot half zes. Maar dan moet ik
er wel bij zeggen dat mijn moeder een lichte invaliditeit aan haar heup heeft,
die heeft ook verzorging nodig, die kan zelf geen boodschappen doen. Dus ik heb het ook een
beetje zo in stand gehouden, uit oogpunt van verzorging voor haar, hij is meer dan een
huishoudelijke hulp hè.
Want eerst kwam hij minder?
Ja eerst kwam hij drie middagen in de week, toen had hij nog twee andere adressen snap je.
Toen hebben we hem gevraagd, toen mijn moeder minder ging of hij dat wou
doen. Hij is echt een sociaal werker geworden.
Dat hebben jullie als kinderen voor haar geregeld?
Dat betalen wij ja. Dus die heeft echt een sociale verzorgende functie, meer dan alleen maar
huishoudhulp.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

In dit onderzoek zijn ziekte en ouderdom als reden voor het uitbesteden van huishoudelijk
werk aan een particuliere huishoudelijk werker nog redelijk uniek. De manier waarop Pascal
dat doet voor zijn moeder is dat zeker. Naar verwachting zullen degenen die dit kunnen
betalen steeds vaker zelf zorg in gaan kopen op de markt (Van Hooren 2008, Andall 2000).
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4.4.3. Motieven voor uitbesteden samengevat
Als mensen opgroeien in een gezin waar moeder werkt en de huishoudelijke taken
uitbesteedde aan een werkster besteedt men zelf ook in een vroeg stadium in het eigen leven
huishoudelijk werk uit, bijvoorbeeld zodra men op zichzelf woont, gaat werken of gaat
samenwonen. Andere momenten in de levensloop waarop mensen beginnen met het
uitbesteden zijn de komst van het eerste kind of een nieuw groot huis.
De belangrijkste reden om huishoudelijke taken uit te besteden is dat het
huishouden geen populaire bezigheid is. Tijd en een gebrek daaraan als motief voor
uitbesteding speelt vooral een rol in prioriteitsstellingen: de (spaarzame) vrije tijd besteedt
men liever aan zaken die als prettiger ervaren worden dan aan huishoudelijke taken. Dit geldt
voor vrijwel alle werkgevers in dit onderzoek. Daarnaast spelen in ongeveer de helft van de
gevallen conflicten over de huishoudelijke taakverdeling een rol in de motivering voor
uitbesteding. Voor een kleine groep werknemers met een zeer hoog inkomen is het
bestendigen van een bepaalde levensstijl en hoge status ook een reden voor uitbesteding. In
enkele gevallen speelde gezondheidsproblemen een rol, een verschijnsel dat bij
achterblijvende overheidsvoorzieningen vaker voor zal gaan komen. Alle werkgevers
noemen niet één reden, maar meerdere voor het uitbesteden. Niemand wijst het uitbesteden
van huishoudelijke taken direct of uitsluitend toe aan zijn of haar participatie op de
arbeidsmarkt.
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4.5. Concluderend: het uitbesteden van huishoudelijk werk
De groep werkgevers op de markt van huishoudelijke diensten vertoont minder variëteit in
samenstelling dan de groep huishoudelijk werkers in dit onderzoek. De werkgevers zijn
typische voorbeelden van stedelijke bewoners die veel werken, weinig tijd hebben en een
redelijk hoog inkomen. In dit hoofdstuk zijn een aantal kenmerken van de werkgevers
uiteengezet. Daarna is de manier waarop zij hun huishouden runnen beschreven. Het
hoofdstuk sluit af met de verschillende motieven om huishoudelijk werk uit te besteden.
Er bestaan in de literatuur verschillende visies op de vragers naar betaald
huishoudelijk werk. Het kan gaan om typische high professionals in de diensteneconomie,
die in de stad wonen en werken, lange werkdagen maken en daarnaast niet beperkt willen
worden in de inrichting van hun woning, gezin of huishouden (Sassen 2003). In
tijdbestedingsonderzoek ligt de nadruk op de combinatiedruk die werkende vrouwen voelen,
tussen enerzijds betaalde arbeid buitenshuis en anderzijds de zorg voor het gezin (De Ruijter
2005). In een gefeminiseerde visie op het fenomeen van uitbesteding van het huishouden
staat de emancipatie van de westerse vrouw centraal, die daarbij een migrante opzadelt met
het huishouden waar zij zichzelf los van maakt (Parrenas 2003). Alle drie de visies zijn van
toepassing op de werkgevers in dit onderzoek, zij het met enige nuancering.
Gekeken naar kenmerken is het merendeel van de groep mensen die huishoudelijk
werk uitbesteden in Amsterdam te typeren als anderhalfverdieners met kinderen. Er zijn ook
tweeverdieners en alleenstaanden zonder kinderen onder de werkgevers. Ze zijn bijna allen
van Nederlandse komaf. Het opleidingsniveau is hoog, hun inkomen bovenmodaal. Er is
daarbij wel meer variatie in inkomen dan een eeuw geleden. Niet alleen de allerrijkste
bewoners van de stad doen hun huishouden niet zelf, ook mensen met een net bovenmodaal
inkomen besteden schoonmaak - en zorgtaken uit. Op het eerste gezicht lijkt
arbeidsparticipatie van de volwassen gezinsleden de voornaamste reden voor het uitbesteden
van het huishouden, zoals ook tijdbestedingsonderzoek aantoont. Uitbesteden is dan
noodzaak uit tijdgebrek. Is dat waar? Wanneer niet alleen huishoudenskenmerken maar ook
motieven die werkgevers zelf aangeven in ogenschouw genomen worden, ontstaat er een
genuanceerder beeld wat betreft de noodzaak tot uitbesteding.
De noodzaak ontstaat vooral omdat huishoudelijk werk een impopulaire bezigheid
is, men heeft wel vrije tijd maar besteedt die liever aan de kinderen. Nederlandse vrouwen
hebben zich niet los kunnen maken van het moederschapsideaal, willen de kinderen niet
voltijds naar de crèche brengen en werken parttime om een of twee doordeweekse dagen bij
de kinderen te zijn. In de vrije tijd heeft kwaliteitstijd met de kinderen een hogere prioriteit
dan het huishouden. Uitbesteding van het huishouden is daarmee ook een luxe.
Voor tweeverdieners zonder kinderen en alleenstaanden is het uitbesteden wellicht
eerder noodzaak: zij werken vijf dagen in de week. Maar vooral onder de zeer bemiddelde
tweeverdieners heeft uitbesteding van het huishouden te maken met het bestendigen van een
151

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 152

bepaalde luxe levensstijl in onpraktisch ingerichte huizen zoals ook Anderson (2000) en Cox
(2006) beschrijven.
Uitbesteding is wel noodzaak voor sommige werkgevers vanuit een aantal andere
oorzaken dan tijdgebrek. Uitbesteding is noodzaak wanneer mensen bij ziekte of ouderdom
zelf het huishouden niet meer kunnen doen. Door de inkrimpende overheidsvoorzieningen is
de verwachting dat dit steeds vaker een reden voor het inhuren van een huishoudelijk werker
zal zijn.
Uitbesteding is ook op te vatten als noodzaak wanneer beide partners conflicten
blijven hebben over de verdeling van huishoudelijke taken. Ook dit komt relatief veel voor
onder de werkgevers. Vrouwen lijken niet af te komen van de verantwoordelijkheid voor het
huishouden, mannen nemen het niet over. De conflicten worden overgeheveld naar de
huishoudelijk werker. In dit opzicht is er steun voor de gefeminiseerde visie op het fenomeen
van betaald huishoudelijk werk. Er zijn evenwel ook mannen (met een partner) die het
huishouden uitbesteden en zich daar verantwoordelijk voor voelen.
Het onderscheid naar noodzaak of luxe wat betreft het uitbesteden van
huishoudelijk werk lijkt triviaal. Dat is het zeker niet. In de marketing van het product
‘huishoudelijk werk’ dat nu impopulair is, zou huishoudelijk werk als luxe artikel, zoals ook
uit eten gaan dat is, het imago van het werk ten goede komen. Werkende vrouwen en mannen
besteden huishoudelijk werk niet alleen uit omdat zij het te druk hebben maar ook omdat het
een luxe is om het zelf niet te hoeven doen. Uitbesteding van huishoudelijk werk benadrukt
ook tegenwoordig als zodanig de status van degenen die zich dit kunnen permitteren. Die
status kan de vorm hebben van rijkdom in weelderige onpraktische woningen maar het kan
ook de status van een ‘goede’ werkende moeder zijn, die tijd maakt voor haar kinderen.
Uitbesteding van het huishouden maakt het mogelijk om arbeidsparticipatie te combineren
met een aangenaam privéleven en het hebben van kwaliteitstijd.
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Hoofdstuk 5. ‘Ik doe thuis schoonmaakwerkzaamheden voor u’
De organisatie van de markt van betaald huishoudelijk arbeid

‘En nu nog een schoonmaker’
Nu ook diensten! Marktplaats.nl

Inleiding.
Bovenstaande tekst sierde in de zomer van 2007 Amsterdamse abri’s. Marktplaats.nl is een
gratis advertentiesite die vooral succesvol is geworden met het bij elkaar brengen van
particuliere verkopers en kopers van goederen. De site kende al lang een categorie
‘diensten’, maar nu besloot het bedrijf er actief mee te adverteren. Dit voorbeeld illustreert
de organisatie van betaald huishoudelijk werk: namelijk tussen particulieren.
Dit hoofdstuk gaat over de organisatie van de markt van huishoudelijke diensten.
Deze markt wordt in Nederland getypeerd door het nagenoeg ontbreken van bedrijven. Men
spreekt ook wel van een persoonlijk dienstverband als het gaat om betaald huishoudelijk
werk (Van Daalen 1993, De Swaan 1991). De persoonlijke organisatie van betaald
huishoudelijk werk bepaalt in belangrijke mate de manier waarop vragers en aanbieders
elkaar zoeken en vinden, en hoe zij vervolgens afspraken met elkaar maken.
In de voorgaande hoofdstukken zijn de particuliere aanbieders en vragers op de
markt van betaald huishoudelijk werk in Amsterdam geïntroduceerd. Een ‘onoverbrugbare
wereld van verschil’ noemt werkgeefster Leonie de kloof tussen zichzelf en de
schoonmaakster. Dit hoofdstuk zal beschrijven hoe individuen uit verschillende werelden
werkgever en werknemer van elkaar worden. Leidende vragen hierbij zijn: Hoe vinden beide
partijen elkaar? Hoe komen zij tot overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden? Hoe
worden prijs, uren en product bepaald? Welke rol speelt informaliteit bij de
onderhandelingen en totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden?
In deel 5.1. zal ik de zoektocht van vraag en aanbod naar elkaar beschrijven. Het
deel 5.2. gaat over het onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden bij het aangaan van het
arbeidscontract. In de conclusies zal ik terugkomen op de functie en invloed van
informaliteit op de markt van betaald huishoudelijk werk.
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5.1. De zoektocht
In de zoektocht naar elkaar kunnen vragers en aanbieders op de markt van huishoudelijke
diensten gebruik maken van informele dan wel formele netwerken. Rusinovic (2007)
beschrijft in haar studie naar migrantenondernemers helder het onderscheid tussen formele
sociale netwerken en informele sociale netwerken, alsook naar formeel sociaal kapitaal en
informeel sociaal kapitaal. In navolging van bijvoorbeeld Granovetter (1985), die bijzondere
aandacht heeft voor netwerken, definieert Rusinovic formele netwerken als relaties met
formele instituties zoals banken en overheidsinstanties, en informele netwerken als relaties
met familieleden en vrienden. Zij vraagt zich af welk type netwerken en bijbehorend sociaal
kapitaal gebruikt worden door migrantenondernemers en concludeert dat beide typen
belangrijk zijn. Ten aanzien van huishoudelijke diensten is dit onderscheid relevant, met
daarbij de kanttekening dat de mogelijkheden tot het gebruik van formele netwerken voor
ongedocumenteerde migranten zeer beperkt zijn. Rusinovic beschrijft in navolging van
Borgatti & Foster (2003) bovendien dat informele netwerken ook negatieve gevolgen kunnen
hebben, zoals kan gebeuren met familiaire loyaliteit. Borgatti & Foster noemen dit the dark
side of embeddedness.
Een eeuw geleden vonden mevrouw en meid elkaar vaak door het gebruik van
informele netwerken. Hierbij speelden intermediairs soms een rol, bijvoorbeeld een
familielid dat in de stad woonde of een arts die zowel contact had met de lagere sociale
klassen als de hogere. Wanneer men niet over toereikende contacten beschikte, maakten
zowel vragers als aanbieders gebruik van formelere kanalen als advertenties in kranten of de
zogenaamde bodenbesteedsters.39 Deze laatste twee wervingstrategieën hadden een groter
bereik dan de informele netwerken, maar kenden tevens een grotere anonimiteit, wat vooral
voor de dienstbodes een probleem kon zijn. Zij wisten niet waar ze terecht zouden komen.
Ook tegenwoordig zijn de gereguleerde, formele mogelijkheden om huishoudelijk
werk of personeel te vinden beperkt. Er bestaan enkele bemiddelingsbureaus voor
huishoudelijk werk zoals ‘MijnWerkster’ en ‘Homeworks’ die tegen betaling bemiddelen
tussen particuliere vragers en aanbieders. Het door de overheid gesubsidieerde en weinig
succesvolle witte werkstersplan, waarbij de uitvoerende instantie bemiddelt tussen vraag en
aanbod, is met ingang van 2008 opgeheven. Het merendeel van de huishoudelijk werkers en
werkgevers vindt elkaar ook tegenwoordig op informele, ongeïnstitutionaliseerde wijze,
zonder tussenkomst van een bedrijf of de overheid.
Werkgevers en werknemers hebben verschillende belangen bij het werven van
elkaar. Voor werknemers is het van belang zo snel mogelijk zo veel mogelijk werkadressen te
vinden die een betrouwbare bron van inkomen vormen. Voor de werkgevers gaat het om het
vinden van een betrouwbare huishoudelijk werker. Zowel onderzoekers naar de aanbodkant
als die naar de vraagzijde wijzen op het belang van informele netwerken voor parttime
huishoudelijk werk.40 Het werk van Granovetter (1985, 1973) is hierbij relevant, niet alleen
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vanwege zijn onderscheid naar informele en formele netwerken, maar vooral vanwege zijn
onderscheid naar sterke en zwakke bindingen.
Volgens Granovetter zijn er twee soorten netwerkbindingen: zwakke bindingen en
sterke bindingen. De sterkte van een binding wordt bepaald door de tijd en frequentie dat
personen met elkaar doorbrengen. Hoe meer tijd en hoe hoger de frequentie dat er contact is,
hoe sterker de binding. Netwerken van sterke bindingen zoals bijvoorbeeld familie zijn
homogeen, en bieden steun maar minder toegang tot informatie en bijvoorbeeld werk.
Zwakke netwerkbindingen zijn heterogeen en bieden minder steun, maar wel een toegang tot
informatie, tot andere klassen en bijvoorbeeld werk. Als zodanig zouden volgens Granovetter
(1985) juist zwakke bindingen van belang zijn voor het vinden van werk. Iets dergelijks is in
geval van huishoudelijk werk voor te stellen. Immers vraag en aanbod komen uit twee heel
verschillende werelden, of netwerken. Is het inderdaad zo dat zwakke bindingen vraag en
aanbod door informatie-uitwisseling bij elkaar brengen?
In het persoonlijke dienstverband, tussen twee individuen in een huiselijke setting,
speelt vertrouwen een belangrijke rol. De Ruijter (2005) toont aan dat
vertrouwensproblemen de uitbestedingsbeslissing van huishoudens en de keuze voor een
bepaalde aanbieder beïnvloeden. Vertrouwensproblemen beïnvloeden ook de wijze waarop
men elkaar zoekt. Zoals de Ruijter (2005) en Granovetter (1985) beschrijven kunnen
vertrouwensproblemen deels opgevangen worden door inbedding van de relatie in
netwerken.
Dit deel gaat over de manieren waarop vraag en aanbod elkaar vinden. Ik
onderscheid er drie: Ten eerste autonome strategieën: manieren om elkaar te vinden zonder
netwerkinbedding. De andere twee strategieën voor vraag en aanbod kennen deze
netwerkinbedding wel. De eerste netwerkstrategie is het gebruik van bemiddelaars die
werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. De tweede netwerkstrategie is het
verkrijgen van huishoudelijk werk dan wel een huishoudelijk werker direct uit eigen
netwerk. Het onderscheid in deze drie rekruteringsstrategieën is niet uitsluitend. Bovendien
gebruiken zowel werkgevers als werknemers vaak meerdere strategieën. Het onderscheid is
functioneel om de mate van inbedding bij rekrutering te onderscheiden. Hieronder laat ik
zien hoe de drie verschillende rekruteringsstrategieën werken en welke rol netwerkinbedding
daarbij speelt. Ik zal dat eerst voor de werknemers doen en daarna voor de werkgevers.

5.1.1. Starten door werknemers
De werknemers in mijn onderzoeksgroep zijn hoofdzakelijk ongedocumenteerde migranten.
Zij zijn uitwonend en werken allen voor meerdere werkgevers. Voor uitwonend
huishoudelijk personeel dat parttime word ingehuurd is het zaak om zo veel werkgevers te
vergaren dat het hun een fulltime werkweek oplevert. Volgens Lutz (2001) is de
sneeuwbalmethode: via de ene werkgever andere werkgevers vinden, de belangrijkste
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startersmethode voor uitwonende huishoudelijk werkers in Duitsland. Zij voegt daaraan toe
dat we eigenlijk heel weinig weten over deze sneeuwbalmethode. Het is inderdaad goed voor
te stellen dat de huishoudelijk werkers hun werkadressen via de eerste werkgevers weten te
verzamelen, en zo gebruik maken van de kracht van zwakke bindingen. Maar hoe komt men
aan de eerste werkgevers? En hoe werkt de sneeuwbalmethode?
Driekwart van de huishoudelijk werkers kennen een pionier: iemand uit hun sociale
kring in het land van herkomst die reeds naar Nederland migreerde. Er zijn twee soorten pioniers:
1. pioniers die legaal in Nederland verblijven en zelf eerder tot de kring van werkgevers
horen 2. pioniers die hier ongedocumenteerd verblijven en zelf vaak ook in de huishouding
werken. Ongedocumenteerde pioniers die zelf ook in de huishouding werken komen in mijn
onderzoeksgroep veel vaker voor dan legaal in Nederland verblijvende pioniers. Beide
soorten pioniers kunnen belangrijke contacten zijn bij het vinden van werkadressen.
De manieren waarop de huishoudelijk werkers in Amsterdam toegang weten te
vinden tot voldoende werkadressen zijn erg verschillend. Men kan op eigen kracht
werkgevers zoeken, men kan door bemiddeling van een bekende aan huishoudelijk werk
komen en onder de werknemers komt het voor dat men direct werkadressen van elkaar
overneemt. Elk van de manieren om aan werkadressen te komen heeft zo zijn eigen voor - en
nadelen. Het belang van de huishoudelijk werkers bij het starten is om zo snel mogelijk zo
veel mogelijk goede en betrouwbare werkadressen te vergaren. Een combinatie van
startersstrategieën kan hierbij helpen. In deze paragraaf zal ik achtereenvolgens autonome
startersstrategieën, starten door gebruik van bemiddelaars, het overnemen van werkadressen
en de sneeuwbalmethode beschrijven. Hiermee demonstreer ik de mate van inbedding in
informele dan wel formele netwerken bij het starten op de markt van huishoudelijke
diensten. Ik zal ook beschrijven wat de voor en nadelen zijn van de verschillende
startersstrategieën.

Autonome startersstrategie: adverteren
Bij het ontbreken van (bemiddelende) bedrijven kan men, zoals ook ten tijde van de
dienstbodes, zichzelf als huishoudelijk werker aanbieden in een advertentie. Een eeuw
geleden waren het vooral dagbladen waarin dagmeisjes en dienstbodes zich aanboden. Dat
komt ook nu nog wel voor, zij het in beperkte mate en vooral ten behoeve van kinderopvang.
Tegenwoordig bestaan er veel gratis mogelijkheden tot adverteren, en aanbieders
van huishoudelijk werk maken hier graag gebruik van. Onder de werknemers in mijn
onderzoeksgroep komen er drie voor: adverteren op internet, een advertentie plaatsen in
supermarkten en kleine briefjes direct bij particulieren in de brievenbus gooien.
Marktplaats.nl en tweedehands.net zijn gratis advertentiesites waarop huishoudelijk
werkers zich aanbieden. In mijn groep zijn er enkele schoonmakers die deze media
gebruikten om werk te vinden.
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Een andere manier van adverteren is die in supermarkten. Ook deze wijze van
adverteren wordt door enkelen gebruikt. Zo vond Larysa haar werkadressen via een
advertentie bij de supermarkt.
En dus de eerste twee maanden had je geen werk hier?
Nee we vroegen overal, in cafés en zo, maar we vonden niets. Mensen beloofden te bellen,
maar deden dat niet. En toen zei een eigenaar van een café: als je naar werk zoekt kan je ook
een briefje in de supermarkt ophangen. En dat hebben we toen geprobeerd en het werkte echt.
Op één dag hadden er al drie mensen gebeld: kan je komen schoonmaken bij me, kan je babysitten of strijken, en ik dacht: OK.
(Vrouw, 26 jaar, samenwonend, geen kinderen, Oekraïne)

Larysa weet zonder pioniers toch aan vruchtbare informatie komt over effectieve startersstrategieën. Een bareigenaar waarbij Larysa om werk komt vragen wijst haar op de snelste
manier om werk te vinden als ongedocumenteerde migrant. Hier demonstreert zich de kracht
van zwakke bindingen, zoals door Granovetter beschreven: het is juist een vreemde die
nieuwe informatie over werk geeft.
Het adverteren in supermarkten heeft als voordeel dat huishoudelijk werkers kunnen
selecteren op wijken waar men wil werken. Sophia en Diego, woonachtig in de Pijp,
vertellen over deze ruimtelijke component:
Dus we hebben weer kaartjes opgehangen in de Albert Hein.
In deze buurt?
Nee alleen in de beste buurten.
Wat zijn de beste buurten dan?
Het centrum, alle rijke mensen wonen daar.
(Vrouw en man, 23 en 27 jaar, getrouwd, geen kinderen, Venezuela)

Het heeft geen zin te adverteren in supermarkten in buurten waar er geen vraag naar
huishoudelijke hulp bestaat. Dat geldt ook voor een andere manier van adverteren. Wie in de
zogenaamde ‘beste buurten’ woont zal er goed mee bekend zijn: de briefjes die mensen op
zoek naar werk in de brievenbus gooien. De titel van dit hoofdstuk is de tekst van één zo’n
briefje. Zelf woonachtig in de Baarsjes ontvang ik zelden zulke briefjes. Een collega
woonachtig in het centrum ontvangt ze des te meer. De ruimtelijke dimensie is bij deze
manier van adverteren sterk:
In Amsterdam zoeken heel veel mensen schoonmaakwerk, en in de dorpjes niet. Maar in
Amsterdam is het makkelijker werk vinden met briefjes in de bus. In dorpjes zijn ze bang.
De mensen zijn rijk. Ik heb heel veel briefjes gedaan in Aerdenhout, bijna 2000, maar slechts
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twee mensen bellen.
2000 briefjes in Aerdenhout?
Ja in Aerdenhout en bijna Haarlem en Heemstede.
(Vrouw en man, 25 en 22 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

De Braziliaanse vrienden hebben bijna al hun werkadressen verkregen door het verspreiden
van briefjes in Amstelveen, Amsterdam, Aerdenhout, Haarlem en Heemstede. In Amstelveen
en Amsterdam werken de briefjes goed. Bruno maakt de briefjes en gaat daarbij strategisch
te werk. In totaal hebben ze zo’n 10.000 briefjes verspreid, want hoe groter de oplage, hoe
groter de kans dat er iemand belt. Daarnaast hebben ze een vast telefoonnummer van een
vriendin van de kerk op het briefje staan. Bruno legt uit dat mensen meer vertrouwen hebben
in een vast nummer dan in een mobiel nummer. Tot slot maakt hij kleurenkopieën, dat valt
meer op dan gewone kopieën en het staat serieuzer.
Bijna de helft van de huishoudelijk werkers heeft gebruik gemaakt van autonome
startersstrategieën voor het vinden van de eerste of bijna alle werkadressen. De sociale
inbedding van deze startersstrategie is zeer laag, men maakt nagenoeg geen gebruik van
netwerken. In een onderscheid naar formele en informele kanalen om aan werk te komen is
dit de meest formele manier. Daarmee bedoel ik dat huishoudelijk werkers hier in enige mate
gebruik maken van formele bedrijven zoals supermarkten, kranten en kopieerbedrijven, maar
van een netwerkbinding is nauwelijks sprake. Autonome startersstrategieën zijn juist
anoniem en als er al netwerkbindingen gebruikt worden zijn deze te typeren als zwakke
bindingen.
Autonome startersstrategieën worden met name gebruikt door migranten die recentelijk in
Nederland arriveerden en die verwachten niet langer dan een paar jaar te blijven. Autonome
startersstrategieën bieden hun de mogelijkheid om snel en zonder hulp van pioniers de markt
van huishoudelijke diensten op te gaan.

Bemiddeling
Onder bemiddeling versta ik een vorm van hulp van derden die de aspirant-huishoudelijk
werker in contact brengt met mogelijke werkgevers of helpt bij het eerste contact met
werkgevers. Deze derde is een schakel tussen de huishoudelijk werker en werkgever. Een
bemiddelaar is iemand die toegang heeft tot of deel uitmaakt van netwerken van werkgevers.
Het kan een pionier zijn, of iemand die men in Nederland heeft leren kennen. Bemiddelaars
weten netwerken van werknemers te verbinden met netwerken van werkgevers, zoals
vroeger de bodenbesteedsters dat deden.
De tante van Jesse is zo’n bemiddelaar. Zij vertelde de Indonesische Jesse dat hij in
Nederland op een booreiland zou kunnen werken. Toen hij eenmaal in Nederland was en dit
niet lukte, bezorgde zij hem de eerste twee werkgevers uit haar eigen Indonesische
kennissenkring. De tante van Jesse maakt deel uit van een netwerk van werkgevers en brengt
158

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 159

Jesse in contact met hen.
Een ander voorbeeld is de Nederlandse zwager van Denissa. Hij hielp haar aan haar
eerste werkgever uit zijn eigen netwerk. Bij elke nieuwe werkgever gaat de zwager
bovendien mee om te tolken en om meer vertrouwen te creëren:
Mijn zwager komt met me mee. Ik denk dat dat bij Nederlandse mensen goed is voor me,
want hij is ook Nederlands. Als ik alleen kom is het moeilijk: wie is zij? Dat is lastig voor de
mensen. Maar met mijn zwager erbij kan ik laten zien dat ik OK ben. Ze vertrouwen me
meer als ik met een Nederlandse man kom. Dus bij de eerste kennismaking neem ik mijn
zwager mee.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)

Dat vertrouwen een belangrijke rol speelt bij het aangaan van een nieuwe economische
relatie, verwoordt Denissa mooi: wie is zij?, zullen de Nederlandse werkgevers denken.
Door haar Nederlandse zwager mee te nemen hoopt Denissa de denkbeeldige brug te slaan,
die Granovetter (1985) zwakke binding noemt. De zwager van Denissa blijft bemiddelaar,
ook nadat zij meer autonome startersstrategieën toepast, zoals een advertentie op
Marktplaats:
De advertentie op Marktplaats, heb je ooit vreemde telefoontjes gehad?
Ja soms, maar mijn zwager neemt de telefoon op, hij bemiddelt en dat is beter. Dat is beter
voor mijn veiligheid.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)

De bemiddelaar van Denissa treedt niet alleen op om het vertrouwen bij aspirant-werkgevers
te wekken, maar ook voor Denissa’s veiligheid. Vertrouwen werkt zo twee kanten op.
Bij bemiddeling kan naast vertrouwen ook taal een rol spelen. Ook Bruno combineert het
zelf actief zoeken naar werk met de bemiddeling van zijn zus:
De mensen belden jou op naar aanleiding van een briefje?
Nee, ze belden Lucia. Zij deed de afspraken, want wij spraken nog geen Nederlands. (…) de
eerste keer maakte mijn zus die afspraak en zij ging mee om te praten en dan de eerste keer
schoonmaken gingen we zonder mijn zus.
(Vrouw en man 25 en 22 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

Het etnische netwerk is tevens belangrijk voor aspirant huishoudelijk werkers die niemand
kenden in Nederland. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Litouwse Ieva en de Russische
Natasja. Zij ontmoetten beiden eenmaal in Nederland al snel andere mensen uit de voormalig
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Sovjet-Unie die hen aan de eerste werkadressen hielpen
Een bijzondere manier om mensen uit eigen etnische netwerk te ontmoeten en aan
werk te komen, is het opzoeken van een kerkelijke gemeenschap. Dit komt vooral voor onder
Filippijnse en Braziliaanse huishoudelijk werkers die ik sprak. Zo vertelt iemand van een
Filippijnse belangenorganisatie:
Filippijnen kijken altijd waar de kerk is. (…) De huishoudelijk werker die je zult ontmoeten
vanmiddag is heel actief in de kerk. Veel ongedocumenteerde migranten zijn bij een kerk, ze
vinden elkaar en steun in de kerk. Dus als wij als belangenorganisatie hen willen bereiken
moeten we samenwerken met de kerk. Een vreemde manier om migrantenwerkers te
emanciperen maar nu eenmaal de realiteit.

De huishoudelijk werker in kwestie vertelt inderdaad dat zij werk vond via contacten in
de kerk:
Hoe heb jij die werkadressen gevonden?
De eerste maanden had ik geen werk. Mijn broeders en zusters van de kerk hebben geholpen.
Zij hielpen mij met het vinden van schoonmaakbaantjes. Ze gaven me ook geld.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen)

Laura en Lucas zochten contact met de kerk voordat ze naar Nederland kwamen. Een
contactpersoon van de kerk bemiddelde bij het vinden van de eerste werkadressen:
In onze kerk is een boek en daarin staan de kerken van over de hele wereld. Daarin zie je:
Amsterdam, deze adres, dan kan je bellen, dan kan je daarheen gaan. (..) We gingen eerst naar
een huis van een andere vriendin van de kerk en zij hielp met afspraken voor werk.
(Vrouw en man, 21 en 23 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

De vijf jonge Brazilianen kennen elkaar van de kerk. Bijna alle ongedocumenteerde
Brazilianen in deze kerk zijn huishoudelijk werker.41 Het is opvallend dat ook één van de
legaal in Nederland verblijvende huishoudelijk werkers via de kerk aan werkadressen kwam:
Was dat via thuiszorg?
Nee dat was particulier, via de kerk, en daar zochten ze iemand om hem te helpen, hij schaamde
zich want het was een rommel in zijn huis. En toen heeft hij gezegd dat ik niet verder mocht
vertellen dat hij zo leefde, ik heb beloofd mijn mond dicht te houden en dat heb ik gedaan.
(Vrouw, 51 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Suriname)

De rol van de kerk als bemiddelingsinstituut voor huishoudelijk werkers blijkt ook uit ander
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onderzoek, zoals dat van Andall (2000) in Italië, van Lutz (2001) in Duitsland en van
Anderson (1997) in o.a. Frankrijk en Engeland. De kerk is, zeker wanneer deze
internationaal georganiseerd is zoals in het voorbeeld van Laura en Lucas, een
laagdrempelige manier om snel een netwerk op te bouwen in een nieuwe land. De kerk is een
belangrijk instituut om elkaar te ontmoeten, huisvesting te vinden en werk te vinden.
Belangenorganisaties van huishoudelijk werkers of migrantenwerkers werken daarom ook
vaak samen met kerken om hun doelgroep te bereiken, zoals de Commission for Fillipino
migrant workers in Nederland en Kalayaan in Engeland (zie ook Anderson 1999, 1997)
Pioniers die men al voor migratie naar Nederland kende, leden uit de eigen etnische
gemeenschap die men hier leert kennen en de kerk lijken de rol van de vroegere
bodenbesteedsters te hebben overgenomen. Uit de informatie van de huishoudelijk werkers
lijkt dit voornamelijk ad hoc te gebeuren en veel minder geregeld zoals dat in vroeger tijden
het geval was. De helft van de huishoudelijk werkers maakt gebruik van bemiddelaars, zij
het in combinatie met andere startersstrategieën. Het kan hier om sterke bindingen gaan
zoals familie maar ook om zwakke bindingen als kennissen uit de kerk. In veel gevallen gaat
het hier om het gebruik van informele netwerken maar de kerk is wel een formele institutie.
Bemiddeling is vooral een strategie bij het vinden van de allereerste werkadressen. Het niet
spreken van de Nederlandse taal en het winnen van vertrouwen bij aspirant werkgevers zijn
specifieke redenen om gebruik te maken van een bemiddelaar.

Het overnemen van werkadressen
Een derde startersstrategie van huishoudelijk werkers is het overnemen van werkadressen
van andere huishoudelijk werkers. Bij deze strategie spelen net als bij bemiddeling
netwerkbindingen een rol. Anders dan bij bemiddeling, waar netwerken van werkgevers en
huishoudelijk werkers aan elkaar gekoppeld worden, gaat het bij het overnemen van
werkadressen uitsluitend om netwerken van huishoudelijk werkers. De sociale inbedding van
economisch handelen is hier sterk.
Bijna de helft van alle huishoudelijk werkers volgde een pionier die zelf
ongedocumenteerd in Nederland verblijft en ook werkzaam is of was in de huishouding. Het
zijn deze ongedocumenteerde pioniers die een grote rol spelen bij het afstaan van
werkadressen. Hier wordt de flexibiliteit van de markt van huishoudelijke diensten goed
zichtbaar. In welk ander beroep kan men direct het werk van een ander overnemen, soms zelf
zonder overleg met de werkgever? Het overnemen van elkaars werk heeft een aantal
interessante oorzaken en gevolgen.
In mijn onderzoeksgroep zijn er drie redenen voor het afstaan van werkadressen
door pioniers: terugkeer naar het land van herkomst, zwangerschap of sociaal etnisch
gemeenschapsgevoel. Bij de eerste twee redenen staat de betreffende pionier al haar
werkadressen (tijdelijk) af aan één of meer nieuwkomers. Bij de laatste slechts enkele
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werkadressen, namelijk die adressen die men zelf kan missen. De eerste twee redenen
leveren de betreffende nieuwkomer weinig problemen op. Men neemt het hele
klantenbestand over en kan daardoor direct selectief zijn. Wanneer het niet klikt met een
werkgever is de starter in de onafhankelijke positie om ontslag te nemen bij deze werkgever.
Camille nam de werkadressen over van een zwangere vriendin en vertelt:
Ik was eerst kapster, voor een maand, maar ik vond het niet leuk daar, het voelde niet goed.
Een vriendin werkte als schoonmaakster, ze was zwanger en zei: als je wilt kun je mijn werk
doen. En later zei ze dat ik haar werkadressen mocht houden (…) Met één adres ben ik alweer
gestopt, het waren moeilijke mensen en ik kon niet met ze omgaan dus ik ben daar gestopt.
Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)

Afstand doen van enkele baantjes om nieuwkomers een kans te geven uit solidariteits - of
gemeenschapsgevoel, komt vooral voor onder Filippijnse respondenten. Het Filippijnse
gemeenschapsgevoel is sterk, men lijkt er bijna niet onderuit te komen hulpbehoevende
landgenoten uit de brand te helpen. Het zijn echter wel de slechtste werkadressen die
afgestaan worden. In dit mechanisme komt er een hiërarchie in werkadressen naar voren en
starters beginnen onderaan de hiërarchie. De Filippijnse Evan en zijn vriendin Felice zeggen
over die beginperiode:
En hoe kwam je aan werkadressen toen je hier net was?
Felice: Ik vond er een paar. De baantjes die vrienden en kennissen niet meer wilden, die
gaven ze aan mij.
Evan: Ja die adressen van twee uur om de twee weken, die gaven ze dan aan haar.
(Man en vrouw, 43 jaar en 46 jaar, samenwonend, Filippijnen)

Felice en Evan begonnen als schoonmakers met werkadressen die kennissen afstonden. Het
afstaan van werkadressen herhaalt zich als huishoudelijk werkers zelf eenmaal voldoende
werkadressen hebben om de ‘slechte’ af te staan. Ze zijn met de jaren in feite zelf pionier,
kunnen nu op hun beurt selectief zijn en minder goede baantjes afstaan aan starters. Alle
respondenten van de Filippijnen vertellen over landgenoten die om baantjes vragen bij hen.
Zo zegt bijvoorbeeld Molly:
Vragen vrienden of kennissen jou ook om baantjes?
Ja natuurlijk. Als iemand werk nodig heeft vragen ze aan mij: als iemand jou een
schoonmaakadres geeft, kan je dan aan mij refereren, misschien kan je me helpen. Ik geef dan
een schoonmaakbaantje aan vrienden om haar aan werk te helpen. Dat is onze manier.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen)
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Molly refereert met “dat is onze manier” aan de Filippijnse gemeenschap. Evan noemt deze
ook:
Ik heb net twee van mijn adressen afgestaan. Er waren mensen die werk nodig hadden dus ik
gaf ze twee baantjes. Dat hoort bij de Filippijnse gemeenschap. Ik ken ze niet echt maar ze
werden aan me voorgesteld en ze vroegen om hulp. Ze kunnen hier niet overleven zonder
werk, dus heb ik ze twee adressen gegeven.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

Ooit zelf begonnen met de afgedankte werkadressen van pioniers, is Evan nu op zijn beurt
pionier geworden die werkadressen afstaat aan starters. Dit zich herhalende systeem en de
hiërarchieën in werkadressen worden zeer duidelijk als ik Evan vraag welke adressen hij
opgeeft:
Laten we zeggen: als ik tien minuten nodig heb om het werkadres te bereiken, dan kan ik dat
adres wel weggeven, want tien minuten verloren tijd is heel belangrijk in dit soort werk. We
werken altijd in dezelfde buurt op een dag, als mensen dan van dag willen veranderen is dat
niet altijd mogelijk en deze adressen geef ik dan soms weg. Ook adressen die ik niet leuk
vind geef ik weg. Bijvoorbeeld als ze willen dat ik strijk en we hebben afgesproken dat ik vijf
overhemden zal strijken en de week daarop zijn er ineens tien overhemden. Dat zijn slechte
adressen. Of als het geld er niet ligt en je belt ze en ze zeggen: ja volgende week. En dan is
het volgende week en dan is er weer geen geld. Slechte adressen zijn dat. Ook als er
wantrouwen is, als ze zeggen: je hebt niet schoongemaakt en wel het geld genomen. Als
mensen zo zijn vind ik het niet prettig om voor ze te werken. Een ander voorbeeld van een
slecht adres is als ze nooit opslag geven terwijl het leven alsmaar duurder wordt. Dat soort
adressen geef ik weg. Dat is het systeem, Felice is ook ooit begonnen met de slechtste
baantjes van anderen.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

De opsomming van eigenschappen van ‘slechte baantjes’ geeft goed inzicht in de
arbeidsverhoudingen en problemen daarbij. Wantrouwen, een steeds groter wordend aantal
taken en het uitblijven van betaling zijn problemen waar ook inwonende huishoudelijk
werkers mee te kampen hebben (Anderson 2000). Het grote verschil is dat voor uitwonende
huishoudelijk werkers deze problemen verdeeld zijn over een groot aantal werkgevers.
Uitwonende huishoudelijk werkers met meerdere werkadressen hebben een grotere
autonomie dan een inwonende werker. Behalve als starter, zo blijkt uit het systeem dat Edgar
beschrijft. Starters beginnen met de slechtste baantjes en staan die af aan nieuwe starters
wanneer zij zelf ruim voldoende werkadressen hebt verzameld. De slechtste baantjes die
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Edgar noemt zijn die een langere reistijd vergen, op onhandige tijdstippen, wanneer de
werkgever meer eist dan afgesproken, wanneer het loon niet neergelegd wordt, wanneer de
werkgever wantrouwend is en wanneer de werkgever gierig is. Dit zijn adressen waar
starters aan de slag gaan, wanneer zij nog weinig keuzemogelijkheden hebben.
Een kwart van de huishoudelijk werkers konden werkadressen overnemen van
pioniers die ongedocumenteerd in Nederland verbleven. Vooral onder de Filippijnse
respondenten is dit een belangrijke startersstrategie. Zij die ooit begonnen met huishoudelijk
werk door werkadressen over te nemen van een ander, staan nu op hun beurt werkadressen af
aan nieuwkomers. De sociale inbedding van economisch handelen is hier sterk. Toch gaat het
hier veelal om zwakke bindingen. Deze zwakke bindingen geven weliswaar direct toegang
tot werkadressen maar dit zijn door de regel niet de beste werkadressen, tenzij men het
gehele klantenbestand over kan nemen. Hoe meer werkadressen er zijn, hoe selectiever de
huishoudelijk werkers kunnen zijn.

De sneeuwbalmethode
De bovenstaande drie manieren geven aspirant-huishoudelijk werkers een eerste toegang tot
de markt. Daarna zou de sneeuwbalmethode een manier kunnen zijn om meer werkadressen
te verwerven. Onder de sneeuwbalmethode versta ik het vinden van nieuwe werkgevers via
een reeds verworven werkgever. Wie via werkgevers nieuwe werkgevers wil werven moet
ten eerste goed werk verrichten. Ten tweede moet men op de een of ander manier
communiceren met de werkgever dat meer werkadressen zoekt.
Volgens Lutz (2001) is de sneeuwbalmethode de belangrijkste methode voor
uitwonende parttime werkende schoonmakers om werkadressen te vinden. Bijna alle
huishoudelijk werkers hebben inderdaad een of meer werkadressen via een werkgever
verkregen. Echter, maar een kwart van de huishoudelijk werkers bouwde haar klantenbestand
hoofdzakelijk op met de sneeuwbalmethode. Het overgrote deel van de huishoudelijk
werkers vond hun werkgevers vooral met eerder beschreven methoden.
Het zijn met name oudere huishoudelijk werkers (30 t/m 49 jaar) die met de
sneeuwbalmethode hun huidige klantenbestand opbouwden, terwijl de jongste (21 t/m 30
jaar) juist op autonome wijze werkadressen verwierven. Dit is niet verrassend, de oudere
huishoudelijk werkers zijn ook degene die het langst in Nederland verblijven en de
sneeuwbalmethode vraagt om geduld:
Je hebt veel werkadressen, hoe ben je daaraan gekomen?
Stel ik werk voor jou, en jij zegt: ik heb een vriend die nog op zoek is naar een schoonmaker,
mag ik je nummer geven? Ik zeg dan: dat is goed. De vriend introduceert me bij een andere
vriend. Het is soms ook zo dat een werkgever al zijn vrienden belt en zegt: ik heb een hele
goede schoonmaker, wil je hem ook?
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Hoe vaak vragen werkgevers nu nog of je een werkadres erbij wilt?
Laten we zeggen eens in de twee maanden.
Dus het duurt wel een tijd voordat je zo’n lijst met werkadressen als jij hebt op te bouwen?
Ja dat duurt jaren. De meesten ken ik sinds 1998 en ik werk nog steeds voor hen.
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië)

In het bovenstaande fragment valt op dat een werkgever die zeer tevreden is, actief gaat
werven onder zijn vrienden. Alleen goed werk en tevreden werkgevers leveren referenties
op. Hoe beter men werkt, hoe sneller het werven via referenties gaat:
Het begint meestal met een of twee huishoudens en dan wordt het groter en groter door
aanbeveling. Als je goed bent bevelen mensen je aan en zul je slagen op deze markt. Ik ken
ook mensen die dit werk doen maar niet echt goed en zij krijgen maar heel langzaam nieuwe
werkadressen op aanbeveling. Aanbeveling hangt erg af van hoe je werk doet.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

De sneeuwbalmethode kent net als het adverteren ook een ruimtelijke component. Vaak
wordt de huishoudelijk werker voorgedragen aan buren van een werkgever. Dit heeft grote
voordelen voor de huishoudelijk werkers, omdat zo de reistijd tussen twee werkadressen
beperkt wordt. Naarmate een huishoudelijk werker langer werkt zal zij of hij steeds meer
adressen verzamelen die in de buurt van elkaar liggen en andere werkadressen die een lange
reistijd vergen daarvoor laten vallen. De sneeuwbalmethode is niet de belangrijkste
startersstrategie als het gaat om de toegang tot de markt, wel is het een methode om het
werkadressenbestand in kwaliteit te verbeteren.
Bij het werven van werkadressen met de sneeuwbalmethode, is er sprake van een
sterke netwerkinbedding van economisch handelen, namelijk in informele netwerken van
werkgevers. Door goed werk te leveren weten sommige huishoudelijk werkers de kracht van
zwakke bindingen goed te gebruiken en via werkgevers nieuwe werkgevers te vinden. De
inbedding in netwerken van werkgevers heeft ook een tijdsdimensie. Met de tijd leert de
werknemer steeds beter wat goede werkadressen zijn en wie daar toegang toe geeft. De
sneeuwbalmethode geeft huishoudelijk werkers keuzes.

Autonome strategieën en netwerkstrategieën van werknemers vergeleken
Voor huishoudelijk werkers is het belangrijk om snel zoveel mogelijk goede en betrouwbare
werkadressen te vinden. Zowel autonome als netwerkstrategieën kennen voor - en nadelen.
Autonome startersstrategieën kennen als groot voordeel dat, de typering zegt het al, er geen
ander voor nodig is. Adverteren heeft een grote reikwijdte, maar kent ook een grotere
anonimiteit dan netwerkstrategieën. Anonimiteit maakt aspirant huishoudelijk werkers
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kwetsbaar. De anonimiteit van adverteren brengt risico’s met zich mee, vooral op het gebied
van seksueel ongewenst gedrag en misbruik van de ongedocumenteerde status van
huishoudelijk werkers.
Een eeuw geleden was het grootste risico van gaan dienen seksueel ongewenst
gedrag van de werkgever dan wel van diens zoons (Henkes & Oosterhof, 1995). Dit risico
was vooral groot vanwege het inwonende karakter van het dienstverband. De dienstmeisjes
en hun ouders probeerden dit risico te beperken door via contactpersonen een werkadres te
werven en juist niet door anonieme advertenties. Zo vertelt een oud-dienstbode: aan
advertenties had je vaak zo weinig, dan wist je nog niet waar je terecht kwam (Henkes &
Oosterhof, 1995).
Ook tegenwoordig lopen huishoudelijk werkers risico op seksueel ongewenst gedrag
van de werkgever, vooral wanneer zij inwonen. Dit risico is groter bij werkgevers die men
helemaal niet kent. Wanneer sociale inbedding van de arbeidsrelatie ontbreekt, dan weet je
niet waar je terecht komt, zoals de oud-dienstbode zegt. Dit is een groot nadeel van de
anonimiteit van autonome startersstrategieën als adverteren. Onder de huishoudelijk werkers
heeft niemand gesproken over werkelijke seksuele grensoverschrijdingen, maar dat dit risico
bij autonome startersstrategieën aanwezig is, blijkt uit wat Sophia vertelt:

Word je veel gebeld naar aanleiding van die advertentiebriefjes bij de Albert Hein?
Ja maar het is heel raar, mensen willen seks. Ik begrijp niet hoe ze babysitten en
schoonmaken verwarren met seks. Dat gebeurt soms wel. De volgende keer dat ik een kaartje
in de Albert Hein ophang zet ik erbij: geen seks.
(Vrouw, 23 jaar, getrouwd, geen kinderen,Venezuela)

Het eerste telefoontje is de kennismaking met een nog onbekende werkgever en biedt enige
bescherming tegen de risico’s van anonimiteit. Dat de voorselectie over de telefoon niet
altijd werkt blijkt uit het volgende fragment:
Die man uit India klonk normaal maar toen ik daar kwam was het: o ik heb iemand nodig
voor massages, ik wil je ervoor betalen, ik geef je 25 euro per uur, maar dan moet je wel
naakt zijn. Ik zei: dat dacht ik niet. Begon hij over karma blabla. Die Indiase man is een
beetje vreemd, hij vroeg me om naakt massages te doen (lacht).
Hoe vaak ben je al bij hem geweest om schoon te maken?
Nog maar een keer voor drie uur, maar de volgende keer doe ik gewoon mijn werk en ga ik
niet met hem praten.
(Vrouw en man, 23 en 27 jaar, getrouwd, geen kinderen, Venezuela)

Wie adverteert loopt een groter risico op vreemde types dan wie via pioniers of werkgevers
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werkadressen werft. Uit bovenstaand fragment is op te maken dat vooral starters kwetsbaar
zijn, omdat zij weinig keuze hebben. Sophia en Diego hebben als starters zonder netwerk
niet veel andere keuzes dan te adverteren en de risico’s voor lief te nemen, totdat ze betere
werkadressen hebben.
De risico’s die de anonimiteit van adverteren met zich meebrengt vinden veel
huishoudelijk werkers te groot. Wanneer de mogelijkheid er is, maakt men liever gebruik van
netwerken. Jesse is zich bijvoorbeeld erg bewust van zijn ongedocumenteerde status:
Het moet gebeuren door middel van referenties. Ik zou het echt niet durven om een kaartje in
de supermarkt op te hangen want dan kan ik terecht komen in de verkeerde huizen. Ik zet ook
geen advertentie in de krant. Ik durf niet, ik vind dat niet zo slim als je dat doet.
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië)

Het werven van werkadressen via pioniers, landgenoten en werkgevers biedt bescherming
tegen ‘vreemde types’ omdat er sprake is van ‘bekendheid’. Deze bekendheid verwoordt
Jesse ook mooi:
Ik werkte gewoon, ik begon met een. Ik zei tegen die werkgever: als je tevreden bent met
mijn werk wil je me dan aanbevelen bij vrienden en kennissen?
Dus alle mensen waar je voor werkt.
Zijn met elkaar verbonden ja.
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië)

Netwerkstrategieën verhogen de kans op goede en betrouwbare werkadressen vanwege de
‘bekendheid’, de verbondenheid van de schakels in het netwerk. Deze verbondenheid van de
schakels in de netwerken kent echter ook nadelen.
Het eerste nadeel kwam al eerder naar voren en geldt met name voor starters die
adressen overnemen van pioniers: zij krijgen de slechtste baantjes. Dit doorschuifsysteem is
kenmerkend voor de informele markt van parttime persoonlijke diensten in Nederland en
betekent dat starters werkelijk onderaan de markt beginnen.
Een tweede nadeel van netwerken is de sociale druk die ontstaat om werk af te
staan, landgenoten te helpen en het werk te verdelen. Het voorbeeld van Evan en Felice
demonstreert dit nadeel van inbedding en netwerken goed. Toen zijn partner Felice werk kon
krijgen op een booreiland, werden er vanuit de Filippijnse gemeenschap al snel nieuwe
kandidaten om mee samen te werken aan hem voorgesteld:
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Hoe ken je de man waar je nu samen mee werkt?
Ik werd aan hem voorgesteld door andere Filippijnse collega’s (..) ik probeer hem het werk te
leren, maar dat gaat moeizaam, ik krijg veel klachten over zijn werk. (..) Er zijn veel mensen
die zijn plaats zouden willen innemen maar het probleem is dat deze man een gezin heeft en
vier kinderen. Als ik hem zou wegdoen zou dat inhumaan zijn.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

Evan gaat uit een soort solidariteitsgevoel met zijn huidige zakenpartner door. Evan lijdt
onder de solidariteit die de Filippijnse gemeenschap kent. Dit mechanisme van
netwerkinbedding dat geen zakelijk belang (meer) dient, komt overeen met wat Rusnovic
(2008) in navolging van Borgatti & Foster (2003) The dark side of embeddednes noemt. De
solidariteit of verbondenheid van een netwerk overschaduwt het zakelijk belang van
tenminste een van de spelers in het netwerk.
Een derde nadeel van netwerkstrategieën is letterlijk de keerzijde van de
‘bekendheid’ tussen de schakels in een netwerk. Bekendheid verschaft de huishoudelijk
werker informatie over de persoon van de werkgever, maar verschaft de werkgever ook
informatie over de arbeidsvoorwaarden elders. Zo biedt bekendheid bescherming maar zorgt
deze ook voor een beperkte onderhandelingsruimte. Zowel bij het overnemen van
werkadressen als het werven van adressen via werkgevers neemt men ook de
arbeidsvoorwaarden over of mee. Als een pionier ooit begonnen is tegen een uurprijs van 9
euro, is het bij de overname van dit werkadres voor de nieuwe huishoudelijk werker lastig
een nieuwe uurprijs vast te stellen. Zo heeft Janelle het maandbedrag van haar voorgangster
overgenomen, maar is daar niet blij mee:
Barbara ken ik via een vriendin, die betaalt niet zo goed. Ik babysit en maak schoon en ze
betaalt maar 500 euro per maand.
Heb je al met haar hierover gesproken?
Nog niet want Barbara zei aan het begin al: alleen voor 500 euro, dus ik durf niet goed.
Gaf je vriendin daarom dit werkadres aan je, omdat ze slecht betaalt?
Nee die vriendin ging terug naar de Filippijnen.
(Vrouw, 39 jaar, getrouwd, 4 kinderen, Filippijnen)

Iets dergelijks demonstreert zich ook als men via de ene werkgever een nieuwe werkgever
vindt, dan zijn meestal ook de lonen ingebed. Zo ontstaan er binnen het werkadressenbestand
van de huishoudelijk werkers prijsverschillen die direct terug te voeren zijn naar de
netwerklijnen:
Waarom betaalt Ingrid 9 euro en Etna 10 euro?
Waarom? [kijkt op schema] Omdat ik bij Ingrid ben via Annemieke. En Annemieke
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is 9 en dan kan ik niet zeggen 10 euro tegen Ingrid.
En bij die andere mensen, die je via een briefje hebt heb je zelf gezegd 10 euro?
Ja op de eerste afspraak heb ik dat gezegd. Maar bij referentie is het de prijs van de
referentie.
(Vrouw, 22 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Brazilië)

Andreia lijkt te berusten in het mechanisme dat men bij een nieuw werkadres ook de prijs
van de referentie meeneemt. Ook Ieva lijkt dit systeem van prijsontwikkeling als een
voldongen feit te accepteren:
Het werkt zo: wie stuurde me naar die persoon? Als Michiel mij stuurde en hij betaalt 10
euro, dan betaalt de nieuwe persoon ook 10 euro. Dana kan me 8 euro betalen en als zij me
naar Joke stuurt, dan betaalt Joke ook 8 euro.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Litouwen)

De heldere manier waarop Andreia en Ieva het effect van netwerkstrategieën op de prijs voor
hun diensten uiteenzetten is opvallend. Het lijkt bijna logisch, een mechanisme groter dan
henzelf. De prijs voor schoonmaakdiensten is ingebed in de netwerklijnen die men gebruikt
om elkaar te vinden. Als zodanig zorgt de keerzijde van netwerkinbedding voor een
stagnerende prijsontwikkeling van huishoudelijke diensten. Evan geeft aan dat niet alleen de
prijs vastligt bij een nieuw adres op referentie, maar ook de taken:
Ik krijg mijn adressen vaak via vrienden of buren van werkgevers. En die vrienden of buren
vragen dan aan mijn werkgever: hoeveel betaal je hem, wat doet hij daar allemaal voor? Dus
de eerste keer dat je daar dan komt is het van: nou Steven zei dat je dit en dit doet. Het is
allemaal al bepaald voordat je komt. Er is geen ruimte voor onderhandeling meer. Het is goed
als je referenties krijgt, dan krijg je meer adressen, maar onderhandelen is er dan niet meer bij.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

Het starten door het gebruik van een netwerk heeft tot slot ook een nadeel voor de referentie,
men blijft op de een of andere manier verantwoordelijk. Daarom werken sommige
huishoudelijk werkers niet mee aan netwerkstrategieën, zoals bijvoorbeeld Ieva uitlegt:
Als ze me vragen of ik nog een schoonmaakster ken, zeg ik nee. Kijk mijn zus met wie ik
samenwerk die ken ik, ik weet hoe ze werkt, maar ander schoonmaaksters? Ik weet niet hoe
ze werken. En als ze dan via mij zouden komen, en ik weet niet hoe ze werken en ze werken
slecht, zou ik me daar rot over voelen. Ik doe dat niet.
(Ieva, vrouw, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Litouwen)
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Ieva neemt de ‘bekendheid’ serieus, en verwijst niet naar mensen wier werk zij niet kent.
Optreden als referentie geeft ook een verantwoordelijkheid die sommige huishoudelijk
werkers niet wenselijk vinden.
Het is goed mogelijk dat het gebruik van netwerken bij het werven van
huishoudelijk personeel voor de werkgevers ook een keerzijde kent. In de volgende
paragraaf beschrijf ik de manieren waarop werkgevers huishoudelijk personeel werven
volgens hetzelfde onderscheid als ik voor de huishoudelijk werkers maakte.

5.1.2. Werven door werkgevers
Werkgevers zijn op zoek naar betrouwbaar huishoudelijk personeel. Bij het uitbesteden van
huishoudelijke taken moeten zij hun privé-domein toevertrouwen aan een buitenstaander.
Huishoudelijk werk is meestal werk zonder toezicht, waardoor betrouwbaarheid van de
huishoudelijk werker belangrijk is. De kwestie van vertouwen beïnvloedt in grote mate het
zoekgedrag van werkgevers.
Het uitbesteden van huishoudelijk werk gaat gepaard met een aantal specifieke
vertrouwensproblemen die door De Ruijter (2005) zijn onderzocht. Het eerste probleem is de
informatie-asymmetrie tussen werkgever en werknemer. De huishoudelijk werker heeft meer
informatie over de kwaliteit van de dienst die hij of zij levert dan de werkgever. Bij het
zoeken naar betrouwbaar huishoudelijk personeel zullen werkgevers daarom proberen zo
veel mogelijk informatie over de werknemer te achterhalen. Een informatie-asymmetrie
geldt in elke arbeidsrelatie, maar is juist bij huishoudelijk werk bijzonder groot. Dat komt
vooral vanwege een tweede vertrouwensprobleem: toezicht of monitoring is moeilijk. Als de
werkgever zelf niet thuis is als de schoonmaakster komt, of als deze zelf niet goed weet hoe
het schoonmaken moet ontstaan er monitoringsproblemen. De werkgever kan niet goed
beoordelen of de schoonmaakster haar werk goed heeft gedaan.
Tot slot kan er sprake zijn van een eenzijdige afhankelijkheid van de vrager ten
opzichte van de aanbieder waardoor vertrouwensproblemen kunnen optreden. Dat is het
geval als de aanbieder niet afhankelijk is van de werkgever in kwestie, omdat deze
bijvoorbeeld meer werkadressen heeft. Het hebben van veel werkgevers geeft de
huishoudelijk werker meer keuzes, en dat zou tot opportunistisch gedrag kunnen leiden,
bijvoorbeeld door minder goed werk te leveren. Ook de hoeveelheid kostbaarheden in een
huishouden vergroot de eenzijdige afhankelijkheid van de werkgever. Hoe meer
kostbaarheden, hoe groter de prikkel tot opportunistisch gedrag van de werknemer, hoe
groter de afhankelijkheid voor de werkgever.
Door deze vertrouwensproblemen zoeken werkgevers in de eerste plaats
betrouwbaarheid in hun huishoudelijk personeel. Volgens Granovetter (1985) zijn
vertrouwensproblemen of risico’s op opportunistisch gedrag op te lossen door de
economische transactie in te bedden in sociale netwerken. Een vorm van sterke sociale
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inbedding is als er een nichtje van de werkgever wekelijks komt schoonmaken, werknemer
en werkgever hebben dan al een relatie. Het leereffect van deze inbedding zoals De Ruijter
(2005) dit duidt, is de informatie die de werkgever heeft opgedaan in eerdere ervaringen met
de werknemer, in de relatie die er al was.
Een andere vorm van inbedding is als werkgever en werknemer nog geen bestaande
relatie hebben, maar wel allebei in een bepaald netwerk zitten. Dit is het geval wanneer een
werkgever contact heeft met andere werkgevers van de huishoudelijk werker, zoals bij de
sneeuwbalmethode die ik in vorig deel beschreef. Het leereffect van deze inbedding is de
informatie die de aspirant-werkgever krijgt van andere werkgevers. Door economische
transacties in te bedden in netwerken worden de kosten (als in geld, tijd of moeite) van
informatie verlaagd. Bij huishoudelijk werk gaat die informatie vooral over de
betrouwbaarheid van de werknemer: doet deze zijn of haar werk zonder toezicht? En gaat
deze zorgvuldig met de eigendommen van de werkgever om? Op basis van eerdere positieve
ervaringen van de werkgever zelf of van anderen wordt een huishoudelijk werker als
betrouwbaar ervaren.
In deze paragraaf beschrijf ik hoe vertrouwen en vertrouwensproblemen de
zoektocht naar huishoudelijk personeel beïnvloeden. Voor de werkgevers onderscheid ik net
als voor de werknemers drie manieren om aan huishoudelijk personeel te komen: autonome
strategieën, bemiddeling en het gebruik van netwerken.

Autonome strategieën
Huishoudelijk werkers weten ook op autonome wijze uitstekend aan werkadressen te komen,
maar zij tekenen daarbij aan dat aspirant-werkgevers moeite hebben met de anonimiteit van
advertenties. Huishoudelijk werkers proberen deze anonimiteit kleiner te maken, door
bijvoorbeeld gebruik te maken van een Nederlandse bemiddelaar en vast telefoonnummer.
Het gebruik van autonome strategieën komt onder de werkgevers in dit onderzoek
weinig voor. Geen enkele werkgever zocht op advertentiesites of op advertentieprikborden in
supermarkten naar huishoudelijk personeel. Slechts een paar van de werkgevers hebben hun
huidige schoonmaakpersoneel via een briefje in de bus. Vertrouwensproblemen zijn bij het
werven via een advertentie groot. Gaby vertelt over het werven via een briefje:
Weet je hoe lang ze hier al zijn?
Nee dat weet ik niet, ik heb ook maar een briefje van hen in de bus gehad, en ik ben toen met
ze gaan zitten, en ik heb, net zoals jij nu doet een interview met hun afgenomen, en gekeken
of het wat was met mij. Ik heb ze niet mee naar huis genomen, want ik dacht: eerst even
kijken wat voor mensen dat zijn, en nou toen hebben ze een keer proefgedraaid en toen was
ik heel tevreden en toen vertelde ze dat ze ook bij de buren kwamen, dus toen had ik er wel
meer vertrouwen in(…). Dus ik heb wel steeds vriendinnen uitgehoord, hebben jullie nog
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iemand, het heeft echt een tijdje geduurd, totdat ik dat briefje in de bus kreeg. Die
vriendinnen hadden wel iemand maar die zaten dan allemaal weer vol.
(Vrouw, 25 jaar, getrouwd, geen kinderen)

Gaby weet weinig over de nieuwe schoonmakers. Door het afnemen van een ‘interview’ en
het proefdraaien probeert ze de informatie-asymmetrie te verkleinen. Dat Gaby er pas echt
vertouwen in had toen bleek dat de schoonmakers ook bij de buren kwamen, toont aan hoe
belangrijk netwerkinbedding is voor huishoudelijk werk en hoe nadelig de anonimiteit van
adverteren werkt.
Gaby geeft in het fragment ook aan dat zij eerst andere kanalen heeft geprobeerd om
een schoonmaakster te vinden. Pas toen dat niet lukte, heeft ze gereageerd op een briefje.
Anderson (2000) beschrijft dit in haar studie naar huishoudelijk werk in Europa ook: pas als
al het andere niet werkt, maken aspirant werkgevers gebruik van anonieme autonome
wervingsstrategieën. Hetzelfde komt in mijn onderzoeksgroep duidelijk naar voren in de
wervingsstrategieën van werkgevers:
En als zij stopt, wat zou je dan doen?
Nou ik denk dat ik eerst weer bij mijn tante te rade zou gaan, via via denk ik dan. En als dat
niet zou lukken zou ik een advertentie bij de supermarkt ophangen, of in de krant of zo.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Autonome wervingsstrategieën zijn een laatste mogelijkheid voor het vinden van een
betrouwbare schoonmaakster, en worden nauwelijks gebruikt. Er is hierop een uitzondering:
voor het vinden van oppas aan huis maken werkgevers juist wel gebruik van autonome
wervingstrategieën. Werkgevers die voor meerdere dagdelen per week een oppas aan huis
hebben, vonden deze door het plaatsen van een advertentie in de krant.
Het is opvallend dat werkgevers voor de zorg voor hun kinderen voor een autonome,
anonieme wervingsstrategie kiezen; het adverteren. Toch handelen zij hier niet geheel
autonoom. Het plaatsen van een advertentie gebeurt in alle gevallen op aanraden van iemand
uit de vriendenkring die daar zelf positieve ervaringen mee heeft.
Hoe kom je aan de oppas?
Ik heb een advertentie gezet in de krant. Ik vond het heel eng omdat te doen, maar een
vriendin van me had dat ook gedaan en die had goede reacties gehad, dus ik dacht: wie niet
waagt die niet wint, ik weet ook niet hoe ik er anders aan moet komen. Ik kreeg veel reacties,
en uiteindelijk heb ik drie mensen laten komen. En zij paste al bij twee gezinnen op.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
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Een vriendin heeft de proef al op de som genomen met adverteren en heeft daar positieve
ervaringen mee. Op basis van die informatie durft Helen het aan via een advertentie een
oppas te zoeken. Vervolgens gaat men bij de selectie op een gevoel van vertrouwen af. Zo
zegt Arwen:
Nou ik vond haar heel aardig, ze kwam met haar vriend, en ja dat voelde wel goed. Ja je moet
toch op je gevoel afgaan denk ik dan, want je weet verder ook niets, je kunt wel vragen
stellen, maar ja.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Bij de uiteindelijke keuze voor een oppas gaat men op gevoel af en niet op informatie van
bijvoorbeeld referenties. Wel gaan de werkgevers zelf op zoek naar informatie over de
onbekende oppas, bijvoorbeeld door een bezoek bij de oppas thuis:
We hebben wel gecontroleerd wat we konden controleren. Heeft ze de juiste naam
opgegeven, heeft ze het adres opgegeven waar ze echt woont, en hoe zag dat eruit? Ja, je
moet wel controleren wat je kunt. En ik ben nu ook een paar keer bij haar thuis geweest en
dan heb je ook een goed beeld van iemand, dat maakt wel heel veel uit. Dat werd me ook wel
geadviseerd van te voren, als je een oppasmoeder neemt, probeer bij haar thuis te komen.
(Man en vrouw, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Het is opvallend dat de werkgevers ten aanzien van schoonmaakwerk een groter belang
hechten aan netwerkinbedding dan bij oppaswerk. Dit wordt deels verklaard doordat de
werkgevers bij oppaswerk wel transactiekosten voor het vergaren van informatie willen
maken, zoals een sollicitatieprocedure en een bezoek bij de oppas thuis en bij
schoonmaakwerk niet. Bovendien zijn bij oppaswerk de monitoringsproblemen minder
groot, de ouders zien de oppas aankomen en zien deze ook weer bij thuiskomst.

Bemiddeling
Het gebruik van bemiddeling komt net als autonome wervingstrategieën onder werkgevers
nauwelijks voor. Er zijn er een paar die via een bemiddelingsinstantie probeerden aan een
werkster te komen, echter zonder succes. Zo vertelt Helen:
Ik heb trouwens ook nog tussendoor, zag ik een advertentie van een bedrijf wat dan
bemiddelde, dan moest je inschrijfgeld betalen en lidmaatschapsgeld, en dan nog salaris, het
was dan wel wat duurder, maar het voordeel was, dat als iemand op vakantie ging regelden
zij een ander. Een particuliere dame die dat deed, die kwam hier, best aardig, betrouwbaar.
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Ik inschrijfgeld betalen maar na twee maanden lidmaatschap betalen had ze nog niemand.
(…) Maar ik voelde me wel een beetje opgelicht toen. Toen ik zei: ik stop mijn lidmaatschap,
zei zij, ja maar je hebt voor een jaar getekend. Ik zei: de groeten aan jou, ik heb geloof ik al
driehonderd gulden betaald, en heb nog niemand gehad, je krijgt echt geen cent meer van me.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Helen was aanvankelijk bereid extra te betalen voor de bemiddeling. In de praktijk bleek het
echter niet te werken, en Helen moest alsnog zelfstandig een schoonmaakster zoeken.
Evelien was enthousiast over het overheidgesubsidieerde witte werkstersproject, maar ook
bij haar viel de praktijk tegen:
In het begin was ik heel enthousiast over de witte werkster, maar toen hoorde ik dat dat ook
vaak mensen zijn die de taal niet spreken, en steeds andere mensen die komen. (..) Onze
bovenburen zochten ook iemand en we stonden onafhankelijk van elkaar op de wachtlijst
voor de witte werksters. Dat zijn twee mannen en dan wilden niet alle werksters voor hen
werken, islamitische vrouwen die de taal niet spreken. Nou gedoe en daar had ik allemaal
geen zin in.
(Vrouw, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Het belang van informatie uit het eigen netwerk is niet alleen groot als het gaat over de
kwaliteit van de dienst, maar ook over de manier van werven van de dienst. Op basis van
informatie uit haar netwerk besluit Evelien dat de bemiddeling van het witte werkster project
toch niks voor haar is. Er is ook een werkgeefster die spreekt over een informele
bemiddelaarster:
En hoe had je die eerste gevonden?
Een vriend van ons had haar gevonden via een kapster, en die kapster is chinees en die heeft
blijkbaar een soort chinees netwerk, dus al die anderen kwamen ook via die kapster, alleen
het is niet mijn kapster. Ik weet niet meer hoe ze heet, Amanda of zo. Dus die stuurde steeds
mensen. En het was ook wel grappig want we hoefden die Amanda niet te betalen voor haar
tussenpersoonschap. Op een gegeven moment had ik die Amanda aan de telefoon van ja die
gaat weg en wat nu. Want na die derde ben ik er even mee gestopt want ik werd er een beetje
moe van dat er telkens een ander kwam. Ik dacht ja ik krijg hier de hele Chinese
gemeenschap over de vloer.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Amanda ‘ofzo’ stuurde mensen. En Jet had in vier maanden tijd drie verschillende Chinese
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huishoudelijk werkers gezien. Het is een ongrijpbaar proces en de factor ‘betrouwbaarheid’
door middel van informatie lijkt hier ver te zoeken .
Het gebruik van bemiddeling komt onder de werkgevers nauwelijks voor. Als
wervingstrategie is formele dan wel informele bemiddeling bovendien nauwelijks succesvol
te noemen: geen van de werkgevers die gebruikmaakten van bemiddeling vond een
huishoudelijk werker die bleef.

Het gebruik van netwerken
Voor werknemers is het snel vinden van voldoende werkadressen van groot belang om te
voorzien in levensonderhoud, en zij wenden daarom een grote variëteit aan
rekruteringsstrategieën aan. Werkgevers hebben andere belangen bij de rekrutering van
huishoudelijk personeel. Zij moeten de eigen privésfeer kunnen toevertrouwen aan een
buitenstaander en autonome strategieën zijn daar nauwelijks voor geschikt. Bovendien moet
het uitbesteden van huishoudelijk werk ook gemakkelijk zijn, bemiddeling biedt daartoe
weinig soelaas.
Werkgevers maken zowel vanwege vertrouwensproblemen als het gemak
voornamelijk gebruik van netwerken voor het vinden van een schoonmaakster. Het gebruik
van netwerken is snel en laagdrempelig en biedt mogelijk - net als voor de werknemers bescherming tegen vreemde types.
Bijna alle werkgevers hebben hun huidige werkster via via. Men gebruikt daarbij
het eigen netwerk van werkgevers, het netwerk van een vertrekkende schoonmaakster of een
combinatie van verschillende netwerken, bijvoorbeeld als de schoonmaakster van vrienden
nog wel een andere schoonmaakster weet. Van elk van deze drie soorten netwerkgebruik geef
ik hieronder een beschrijving.
a. Netwerken van werkgevers
De meest voorkomende netwerkstrategie onder de werkgevers is het direct werven via het
‘eigen’ netwerk: een netwerk van werkgevers. De werkster van een vriend, buurvrouw of
collega kan dan ook bij de betreffende respondent komen schoonmaken. Ruim de helft van
de werkgevers vond zo hun schoonmaakster.
En hoe waren jullie destijds aan die werkster gekomen?
Via een vriendin, Eva. Het was een Portugese alleenstaande moeder.
En toen?
Toen hebben we Nita gehad, dat was via Carolien, een andere vriendin. (….) En nu hebben
we Meta, sinds twee jaar, die hebben we via de bovenbuurvrouw, die had haar tien jaar.
En de bovenbuurvrouw zei dat zij wel goed was?
Nou wij vroegen; goh weet jij nog een werkster en toen bleek zij haar te hebben en toen heeft

175

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 176

zij gevraagd aan Meta: wil je er nog een adres bij, en van het een kwam het ander.
(Man en vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

De via-via-opsommingen zijn soms bijna niet te volgen, maar het gaat vrijwel altijd om de
betrouwbaarheid van de werkster. Zo zegt Helen:
En die we nu hebben, hebben we via mijn tante, die kende iemand waarbij zij schoonmaakte.
Dat was superbetrouwbaar. Mijn tante werkt als receptioniste in een bejaardenhuis in
Badhoevedorp, en daar kwam ze dan altijd de sleutel halen en brengen van de mensen waar
zij werkte. Als ze dan een half uur eerder klaar was gaf ze dan weer 5 euro terug, omdat ze
eerder klaar was. Dus ik had zoiets van: nou die is superbetrouwbaar.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Er kunnen dus meerdere schakels in het netwerk nodig zijn, wat niets hoeft af te doen aan de
functie van netwerkinbedding. Het gaat om de informatie die men over de betrouwbaarheid
van de schoonmaakster krijgt, in dit geval de 5 euro die de schoonmaakster teruggeeft als ze
eerder klaar is.
b. Netwerken van huishoudelijk werkers
Wanneer een werkster een dienstverband beëindigt kan een werkgever ook via het
netwerk van de vertrekkende werkster een opvolgster vinden. Deze vorm van successie
kwam ook al aan bod bij de werknemers. Dit overnemen van elkaars werkadressen gebeurt
meestal binnen een etnisch netwerk, zo vertellen ook de werkgevers:
En wat is dat voor iemand?
Dat is een Poolse dame, begin dertig. Die heb ik via via gevonden. Haar vriendin Maria, ook
een Poolse, maakte schoon bij Trees en Jeroen, en toen kwam Maria ook bij ons werken maar
op een gegeven moment werd dat haar teveel en toen kwam zij met Ewa. Dus toen heeft ze
eerst nog opgezegd en kwam ik haar toevallig bij de supermarkt tegen. Ik was toen net met de
witte werkster in de weer, maar toen wist Maria nog iemand, Ewa, dus ik dacht: kat in het
bakkie, dat is echt veel handiger
Waarom?
Nou ik was gewoon heel tevreden over Maria en Ewa die we nu hebben die had al eens
ingevallen voor haar dus die kende ik al een beetje, dus zo.
(Vrouw, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Wanneer Maria niet meer kan schoonmaken bij Evelien, weet Evelien te werven uit het
netwerk van Maria. Evelien is hierin zelf een actieve partij. Het komt ook voor dat de
opvolging geheel op initiatief van de huishoudelijk werker gebeurt:
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Hoe lang heb je die al?
Nou die ik nu heb, heb ik nog niet zo lang, dit is de vierde keer dat ze komt denk ik.
Toen ik pas in Amsterdam kwam wonen had ik een mevrouw via een vriendin. Die had een
werkster, nou die wilde ook wel bij mij schoon komen maken, die moest op een gegeven
moment ook een baan aannemen, ze kwam uit de Filippijnen, maar zij wist dan iemand
anders, nou haar zus. Nou die is ook gekomen, totdat die op een dag niet meer kwam,
niemand wist waar ze was, maar ze blijkt dus nu op de Filippijnen te zitten, die was hier
trouwens wel illegaal. En nu, ja dat is ook familie van haar volgens mij, ook een Filippijnse.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Werkadressen worden doorgegeven door huishoudelijk werkers, de werkgeefster in kwestie
heeft daar nauwelijks zeggenschap in en zicht op. De ene na de andere huishoudelijk werker
komt en gaat, en wordt opgevolgd door iemand uit een etnisch netwerk. Dit komt onder de
werkgevers in enkele gevallen voor. Wie als werkgever zou weten dat vaak de slechtste
werkadressen worden afgestaan door huishoudelijk werkers zou zich bij veel wisselingen
achter de oren kunnen krabben.
c. Combinatie van netwerken.
De laatste netwerkstrategie is het combineren van het eigen netwerk met dat van een
huishoudelijk werker. Dit wordt duidelijk in de manier waarop bijvoorbeeld Noud en Meike
aan hun schoonmaakster zijn gekomen.
En de poetsvrouw, hoe zijn jullie daar aan gekomen?
Via een vriendin, die had een oppasmoeder voor haar kind, een Surinaamse, en die kende dan
weer Mili, ook een Surinaamse. En wij waren dus op zoek en toen hebben we Mili gekregen,
en Mili bevalt en die geven we aan iedereen door, dus Mili zit nu helemaal vol.
(Man en vrouw, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Het ‘mengen’ van netwerken komt relatief veel voor onder werkgevers. Het gaat daarbij in
het netwerk van huishoudelijk werkers bijna altijd om een etnisch netwerk. Werknemers en
werkgevers zoeken elkaar hierbij actief op. In het fragment is ook te lezen dat een
schoonmaakster die bevalt zoals Mili snel aan vrienden en kennissen wordt voorgesteld. Iets
dergelijks is ook te lezen in het volgende fragment:
Hoe ben je aan hem gekomen?
Via via, een tip van mijn vader die zei: ik heb iemand die is geweldig en die heeft een vriend
en die zoekt nog werk, mond op mond.(….)
En deze jongen had je dus via je vader?

177

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 178

Nu ja een vriend van hem die werkt bij mijn moeder. En een andere vriend van hem die werkt
bij mijn ene zusje en een andere vriend van hem werkt bij mijn andere zusje, en nog een
vriend van hem die werkt dus bij mijn vader op kantoor.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Een netwerk van Colombiaanse huishoudelijk werkers mengt in dit geval met succes in een
familienetwerk van werkgevers. Vanwege de vertrouwensproblemen bij het uitbesteden van
huishoudelijk werk is netwerkinbedding voor de werkgevers erg belangrijk. In de volgende
paragraaf zal ik verder ingaan op motivatie van de werkgevers om juist op deze manier
huishoudelijk personeel te werven.

Autonome en netwerkstrategieën door werkgevers vergeleken
Anders dan de werknemers, kennen de werkgevers weinig variatie in hun wervingsstrategieën. Om welke redenen werven werkgevers bijna uitsluitend via netwerken?
Ook voor werkgevers speelt vertrouwen een belangrijke rol. Alle werkgevers noemen op de
een of andere manier vertrouwen of bekendheid als het gaat om het werven via netwerken.
Men zoekt niet zomaar een schoonmaakster, men zoekt een betrouwbare schoonmaakster.
Vertrouwen is het belangrijkste voordeel voor werkgevers om via netwerken te werven.
En waarom besloten jullie met haar in zee te gaan?
Nou gewoon op hoe het stel was zeg maar. Hoe ze samen waren, vond ik erg belangrijk, hij
was ook erg rustig. Ze hadden een vertouwde blik zeg maar. En die tante had gewoon een
hele goede referentie, die werkte al jaren bij die collega van Etienne. Dus ja, je weet het
nooit, maar de indruk was gewoon goed, het leek me wel een betrouwbaar iemand, en ze is
dus super betrouwbaar.
(Vrouw, 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Waarom is vertrouwen zo belangrijk? Maar weinig werkgevers zijn hier expliciet over.
De meeste werkgevers zijn niet aanwezig als de werkster komt en het uitbesteden gaat
daarom gepaard met informatie asymmetrie en monitoringsproblemen.
Kan de schoonmaakster wel goed schoonmaken? Doet ze dit ook? Doet ze geen dingen in het
huis die werkgever niet wil? Neemt ze geen waardevolle spullen mee? Dergelijk vragen
horen bij de vertrouwensproblemen van het uitbesteden van huishoudelijk werk.
De huishoudelijk werker krijgt in veel gevallen de sleutel en daarmee de onbeperkte toegang
tot het privédomein van de werkgever:
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Je hebt het idee hebt dat het heel moeilijk is om een andere poetsvrouw te vinden, iemand die
je kunt vertrouwen. Dat is heel belangrijk, dat merk ik nu bij mensen om me heen, dat ze
graag via Mili willen en niet willen reageren op zo’n briefje in de deur. Mensen pakken dat
toch niet graag aan, willen iemand kunnen vertrouwen: kan ik mijn huissleutels geven?
(Man en vrouw, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Het lijkt bijna een wetmatigheid: als men via via werft is de schoonmaakster te vertrouwen.
De huissleutels en kostbaarheden kunnen aan haar worden toevertrouwd omdat zij ook bij
een kennis schoonmaakt. De kennis heeft namelijk de proef op de som genomen aangaande
de betrouwbaarheid van de schoonmaakster:
En had je dat ook gedaan met die Nederlandse poetsvrouw, in een café afspreken?
Nee, die vriend van ons, bij wie zij ook poetste, die is heel laks met spullen, hij laat
bijvoorbeeld veel geld in huis liggen. Dus wij hadden zoiets, als ze bij hem niks doet dan moet
het wel goed zijn. Toen heeft ze een keertje schoongemaakt en toen vond ik het gewoon goed.
(Vrouw, 25 jaar, getrouwd, geen kinderen)

In dit fragment komt het leereffect van netwerkinbedding naar voren (De Ruijter 2005). Een
andere werkgever levert Gaby informatie over de betrouwbaarheid van de schoonmaakster.
Zij hoeft niet zelf risico’s te nemen en moeite te doen om aan die informatie te komen. Het
leereffect van netwerkinbedding gaat naast de bescherming van kostbaarheden bij veel
werkgevers vooral ook om de kwaliteit van het geleverde werk:
En welke kanalen probeer je om een poetsvrouw te vinden?
Alleen maar via vrienden of familie.
En waarom via via?
Omdat ik dan van die vrienden of familie hoor of iemand bevalt. Of iemand zijn werk goed
doet. En omdat ik verder ook niet een ander kanaal zou weten eigenlijk.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Door via via te werven krijgt een werkgever gemakkelijk informatie over de
betrouwbaarheid van de schoonmaakster. Er is, zoals Jet hierboven aangeeft, nog een andere
reden om via via te werven: men weet niet op welke andere manieren men aan betrouwbaar
huishoudpersoneel komt. Dit onderschrijven meer werkgevers, zoals bijvoorbeeld Suzie:
Dat is het ook, ik weet niet goed waar ik nu nog een nieuwe poetsvrouw vandaan zou moeten
halen, behalve het prikbord van de supermarkt, of we krijgen ook wel eens zo’n briefje in de
deur. Dan denk ik: ik ken die mensen niet. Ik vond het prettig dat de buren haar al kenden.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
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Autonome wervingstrategieën, zoals het prikbord van de supermarkt, vallen bij veel
werkgevers af omdat de factor bekendheid of betrouwbaarheid ontbreekt en men zelf op
zoek zou moeten naar informatie over de competenties van de schoonmaakster:
Als je via via iemand kan vinden dan doe je dat, en als dat niet lukt zou ik misschien wel op
zo’n briefje reageren. Kijk het prettigst vind ik het als het gebeurt als ik niet thuis ben, en dan
moet je dus ergens die basis, dat vertrouwen kunnen winnen en ja, waar dat op gebaseerd is
ja, dat weet ik niet precies. Maar ja als de nood hoog is dan weet ik niet. Misschien dat ik dan
wel op een briefje zou reageren en zou vragen: kom op woensdag, dan ben ik thuis en als het
dan goed zou gaan dan kan het op een andere dag.
(Vrouw, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Het werven via een briefje vraagt om zelf actief vertrouwen te creëren. De transactiekosten
van autonome wervingstrategieën zijn daardoor hoger dan bij netwerkstrategieën; men moet
bijvoorbeeld de eerste keren zelf thuis zijn om de competenties en betrouwbaarheid van de
schoonmaakster te testen.
Netwerkstrategieën kennen voor de werkgevers evenwel ook nadelen. De via via
strategie verhoogt de kans op betrouwbaarheid maar hoeft niet automatisch tot tevredenheid
te leiden. De informatie die men krijgt over de schoonmaakster gaat over haar competenties,
of zij geen opportunistisch gedrag vertoont en of de werkgever en de schoonmaakster
dezelfde waarden hebben over het werk (De Ruijter 2005) Werkgevers kunnen onderling
echter ook verschillende waarden hebben over schoonmaakwerk. Zo is het via via werven
geen garantie voor een prettige werkrelatie. Zo vertelt Suzie:
De buren zijn heel blij met haar, die gaan zelf ook anders met hun spullen om en die hebben
ook andere eisen. (…) Op een gegeven moment dacht ik: ik wil haar niet meer.
(...) Als je het zelf doet dan weet je gewoon dat je het goed hebt gedaan, zoals jij het wilt, op
jouw manier (…) Bij de buren zijn ze heel dol op haar, ze dragen haar op handen, zij vinden
het fijn dat ze hun bed verschoont en de was doet, maar ik niet.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Omdat Suzie andere waarden heeft dan de buurvrouw leidt in dit voorbeeld de via via
methode niet tot een tevreden arbeidsrelatie. Netwerkleden kunnen informatie geven over de
betrouwbaarheid van een schoonmaakster maar wanneer men niet weet in hoeverre men
dezelfde waarden deelt verliest deze informatie aan kracht.
In de vorige paragraaf beschreef ik dat voor huishoudelijk werkers
netwerkstrategieën als nadeel hebben dat er weinig onderhandelingsruimte is aangaande de
arbeidsvoorwaarden. Ditzelfde kan ook gelden voor de werkgevers, zij nemen immers vaak
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ook de arbeidsvoorwaarden over van hun referentie:
Hoe zijn jullie aan dat bedrag gekomen?
Nou Tijs en Maureen betalen het ook. Ik heb geen idee wat je moet betalen. Als ze had
gezegd 20 euro per uur, zou ik wel denken nou best veel, maar ik zou ook denken: nou dat zal
wel normaal zijn. Maar Anja heeft gewoon gezegd, je krijgt net zoveel als bij Tijs en Maureen.
(Man, 34 jaar, samenwonend,1 kind)

Het overnemen van arbeidsvoorwaarden komt veel voor en de meeste werkgevers ervaren dit
net zoals Midas niet als een probleem. Slechts een enkeling laat zich hier enigszins negatief
over uit.
Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zij via via aan
huishoudelijk personeel komen. Voor hen hebben netwerkstrategieën minder sterke nadelen
dan voor de werknemers en dit is dan ook de meest gebruikte en geprefereerde
wervingsmethode. Het belang dat zij hierbij hebben is vooral het vinden van een
betrouwbare schoonmaakster. Het leereffect van netwerkinbedding is sterk voor hen.
Werkgevers werven via via omdat zij zelf de transactiekosten van het aangaan van een
dienstverband met een onbekende niet wil maken.
In veel interviewfragmenten komt bovendien naar voren dat werkgevers ook niet
zouden weten hoe zij anders aan huishoudelijk personeel zouden kunnen komen.
Netwerkleden geven niet alleen informatie over de kwaliteit van huishoudelijk personeel
maar ook over de meest geschikte wervingsstrategie. Zo werven werkgevers oppas aan huis
middels het plaatsen van een advertentie omdat zij van vrienden hoorden dat dit een goede
manier is en werven de meeste werkgevers via via hun schoonmaakster omdat iedereen het
zo doet. Informatie en betrouwbaarheid zijn bepalende ingrediënten bij de zoektocht naar
elkaar.

5.1.3. Vertrouwen en netwerken
Op de ongereguleerde, informele markt van huishoudelijke diensten kunnen werkgevers en
werknemers niet zonder informatie over de betrouwbaarheid van de andere partij.
Ongereguleerd en informeel betekent dat werknemers en werkgevers geen gebruikmaken van
bedrijven of overheidsinstellingen, maar betekent niet dat er geen regels zijn. De regels die
te ontdekken zijn, zijn informele regels. Ze ontstaan tussen mensen en daar blijven ze. Ze
komen niet op papier, in een wet of beleidsdocument en toch weten veel mensen ervan. Een
paar van die ongeschreven informele regels heb ik in de voorgaande paragrafen beschreven.
Werknemers laten veel variatie zien in de manieren waarop zij naar mogelijke
werkgevers zoeken. Werkgevers laten die variatie nauwelijks zien, zij prefereren allen om
door het gebruik van netwerken aan hun schoonmaakster te komen. Dit verschil laat zich
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verklaren door de verschillende belangen die zij hebben. Werknemers gaat het om een
inkomen dat voorziet in hun levensonderhoud. Hun belang bij informatie over werkgevers is
om snel veel adressen te vinden, die zoveel mogelijk inkomsten opbrengen. Daarom
gebruiken zij naast netwerkstrategieën ook autonome strategieën: ze willen zo snel mogelijk
de markt op. Vooral starters nemen daarbij risico’s: inkomsten zijn belangrijker dan
betrouwbaarheid van de werkgever.
Werkgevers willen de privésfeer aan een onbekende kunnen toevertrouwen en erop
kunnen vertrouwen dat deze zonder toezicht haar werk goed doet. Netwerkinbedding
verhoogt de betrouwbaarheid terwijl de transactiekosten laag blijven: men hoeft niet zelf de
proef op de som te nemen, dat heeft een ander al gedaan.
Granovetter (1985) beschreef het belang van netwerkinbedding bij economische
transacties. Volgens hem zijn het vooral zwakke bindingen die nieuwe informatie kunnen
leveren, die goed te gebruiken zijn bij bijvoorbeeld het vinden van werk dan wel
werknemers. Zwakke netwerkbindingen kunnen inderdaad voor zowel werknemers als
werkgevers van huishoudelijk werk nuttige informatie leveren in de zoektocht naar elkaar.
Maar de werkgevers die zo’n belang hechten aan netwerkinbedding, zoeken vaak juist in hun
nabije omgeving, onder sterke bindingen naar een schoonmaakster. Van iemand die dichtbij
staat weet men beter of deze dezelfde waarden heeft over huishoudelijk personeel.
Werknemers maken ook gebruik van zowel zwakke als sterke bindingen. Hierbij
valt het op dat startende huishoudelijk werkers juist de slechtste baantjes krijgen van mensen
die verder van hen afstaan, terwijl sterke bindingen zoals vriendschappen juist meer
betrouwbare informatie en hulp opleveren. Zwakke bindingen leveren meer mogelijkheden,
sterke bindingen leveren meer kwaliteit, zowel voor werkgevers als werknemers.
Naast de voordelen van netwerkinbedding zijn er ook nadelen. Rusinovic (2007)
beschrijft bijvoorbeeld familiaire loyaliteit die geen economisch belang meer dient als
nadelig gevolg van het gebruik van informele netwerken bij ondernemingen. Het
belangrijkste nadelige effect van netwerk-inbedding op de markt van huishoudelijke diensten
is de beperkte onderhandelingsruimte die ontstaat. Een ongeschreven informele regel is dat
de prijs en het aantal uren van de referentie ook de prijs en het aantal uren voor de nieuwe
werkgever zijn. Wanneer dit een lage prijs en een laag aantal uren betreffen is dit nadelig
voor de huishoudelijk werker. Wanneer dit een hoge prijs en een hoog aantal uren betreffen
is dit nadelig voor de werkgever. Voor de markt van huishoudelijk diensten leidt dit tot een
ingebedde trage prijsontwikkeling. Deze ‘keerzijde van bekendheid’ als nadelig effect van
netwerkinbedding houdt de werknemers overigens meer bezig dan de werkgevers, voor hen
is een euro meer of minder veel belangrijker dan voor de werkgevers
Ten aanzien van het gebruik van netwerken valt tot slot op dat werkgevers
netwerken gebruiken om steeds opnieuw een schoonmaakster te zoeken, terwijl werknemers
netwerkstrategieën juist meer gaan gebruiken naarmate ze langer als huishoudelijk werker
bezig zijn. Voor hen is de via via strategie vooral belangrijk om hun klantenbestand te
182

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 183

verbeteren: slechte werkadressen worden dan afgestaan: zodra men via een goede werkgever
een nieuwe goede werkgever kan vinden. Inbedding in netwerken heeft vooral voor de
werknemers ook een tijdsdimensie ofwel leereffect. Met de tijd leert de huishoudelijk werker
steeds beter wat of wie goed werk oplevert. Dit leereffect van netwerkinbedding is voor de
huishoudelijk werkers veel sterker dan voor de werkgevers, omdat zij veel werkadressen,
veel meer contacten hebben om van te leren. Zo geeft de sneeuwbalmethode hun keuzes tot
verbetering van hun klantenbestand. Werkgevers hebben veel minder contacten ofwel
zwakke schakels als het gaat om huishoudelijk werk en daarmee ook minder keuzes.
Op de informele markt van het schoonmaken zijn netwerken en vertrouwen
belangrijk voor vraag en aanbod in het vinden van elkaar. Werknemers weten daarbij goed
gebruik te maken van alle mogelijke informele manieren en bindingen om zich een toegang
tot de markt te verschaffen. Omdat werkgevers zo’n belang hechten aan betrouwbaarheid is
netwerkinbedding zo belangrijk dat zij daar welhaast aan overgeleverd lijken te zijn. Nemen
zij allen uitsluitend de arbeidsvoorwaarden over van hun referentie, of grijpen zij zelf ook als
werkgever in? En hoe doen de werknemers dat?
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5.2 De arbeidsvoorwaarden vaststellen
Nadat werknemer en werkgever elkaar gevonden hebben, moeten zij de arbeidsvoorwaarden
vaststellen. Bij gereguleerde arbeidsrelaties gebeurt dat middels één of meerdere
sollicitatiegesprekken en worden de arbeidsvoorwaarden geregeld door een
personeelsfunctionaris. Bij diensten die men inkoopt is dit weer niet zo, de particuliere
opdrachtgever belt de loodgieter, kapper of boodschappenbezorger en betaalt een (eenmans-)
bedrijf voor de geleverde dienst. Net als bij de zelfstandige loodgieter of de kapper aan huis
is de economische relatie tussen schoonmaakster en opdrachtgever er een tussen personen.
Of deze diensten nou op de zwarte markt worden aangeboden of niet, er is een aantal
bijzondere verschillen. Zo zijn de diensten van de loodgieter niet wekelijks en die van de
schoonmaakster wel. De diensten die schoonmaaksters aanbieden kennen een herhaling. De
loodgieter komt bovendien iets doen wat de opdrachtgever zelf niet kan doen, de loodgieter
heeft bijzondere expertise, die van de schoonmaakster niet geëist wordt. Tot slot is bij de
loodgieter de opdracht en het eindresultaat doorgaans duidelijk: de kraan lekt en na de
geleverde dienst lekt de kraan niet meer. Dit is anders bij schoonmaak, het is moeilijk
definieerbaar wanneer de huishoudelijk werker haar taak verricht heeft en de opdracht
vervuld is. Huishoudelijk betaalde arbeid is geen gereguleerde arbeidsrelatie van een
werknemer met een bedrijf, noch is het een losse dienst die een opdrachtgever eenmalig
inkoopt.
In de economische sociologie wordt er onderscheid gemaakt tussen een taakcontract
(contract of work) en een dienstbetrekking (contract of employment) (Streeck 2005) Bij een
taakcontract betaalt een werkgever een prijs voor een bepaalde klus die geklaard moet
worden, hoe deze klus geklaard wordt is aan de aanbieder. Als de klus geklaard is houdt de
relatie tussen vraag en aanbod op te bestaan. Bij een dienstbetrekking gaat het niet om een
specifieke taak of klus die ingekocht wordt, maar om de beschikbaarheid van de aanbieder
van arbeid om elke taakopdracht van de werkgever uit te voeren. Werkgevers betalen lonen
aan werknemers in een dienstbetrekking. Bij een taakcontract bedenkt de aanbieder van
arbeid hoe hij of zij de taak gaat uitvoeren, in geval van een dienstbetrekking doet de
werkgever dit.
De zelfstandige loodgieter gaat met elke opdrachtgever een taakcontract aan, waar
steeds een klus geklaard wordt voor een bepaalde prijs. Huishoudelijk betaalde arbeid is in
haar inwonende vorm duidelijk een dienstbetrekking. In de uitwonende vorm is
huishoudelijke arbeid een mengeling tussen een taakcontract en een dienstbetrekking. Er
wordt een herhalende klus geklaard: het schoonmaken van het huis, en daar wordt een prijs
voor betaald. Hoe de klus geklaard wordt is dikwijls aan de aanbieders, de werkgever is
immers vaak niet aanwezig. Zo is er sprake van een taakcontract. Dit taakcontract herhaalt
zich echter elke week of twee weken. Bovendien wordt er weliswaar betaald per taak, maar
deze prijs is wel gebaseerd op een aantal uren en een soort uurloon. Door het herhalende
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karakter ontstaat er ook een dienstbetrekking. Vraag en aanbod van huishoudelijke arbeid
zijn aldus te zien als opdrachtgever en onafhankelijke opdrachtuitvoerder, maar ook als
werkgever en werknemer.
Het werk van de Ruijter (2005) over vertrouwensproblemen bij uitbesteding van
huishoudelijke taken is ook ten aanzien van het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van
belang. Het aangaan van een nieuw dienstverband kan voor beide partijen kosten met zich
mee brengen, zoals tijd die men steekt in een eerste ontmoeting en het opstellen van een
contract. Vertrouwen in elkaar kan deze kosten verlagen.
In dit deel zal ik beschrijven wat er gebeurt nadat vraag en aanbod elkaar gevonden
hebben en zij de arbeidsvoorwaarden moeten vaststellen. In welke mate gebeurt dit? Hoe
gebeurt dit? Ontmoet men elkaar en hoe verloopt zo’n eerste ontmoeting dan? Hoe wordt de
prijs van de dienst en de inhoud ervan vastgesteld?

5.2.1. Het eerste contact
Of men elkaar nu via een advertentie in de supermarkt vindt of via een kennis, het eerste
contact verloopt in de meeste gevallen via de telefoon. Wat dat betreft heeft er op de markt
van huishoudelijk diensten een belangrijke technische vernieuwing plaatsgevonden met de
komst van de mobiele telefoons. Door deze technologie en het fenomeen van prepaid bellen,
waarbij men geen contract aangaat met een telefoniebedrijf is het voor ongedocumenteerde
migranten mogelijk geworden telefonisch bereikbaar te zijn:
Ze bellen me en meestal zeggen ze zoiets als: ik heb iemand nodig om mijn huis te doen, ben jij
geïnteresseerd. Ik vraag dan altijd: kunnen we elkaar eerst ontmoeten? Ik ga er heen, om het
huis te zien, om een en ander te bespreken: wat voor soort schoonmaakwerk wilt u dat ik doe?
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië)

Jesse beschrijft duidelijk de procedure voor het vormgeven van een nieuwe economische
relatie: er wordt een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten en het huis te zien. De
huishoudelijk werkers hebben er een groot belang bij dat er duidelijke afspraken gemaakt
worden, omdat wat er verwacht wordt in verhouding moet staan met het aantal uren dat zij
betaald krijgen. Alle huishoudelijk werkers praten dan ook serieus en helder over de te
volgen procedure.
De werkgevers laten een veel grotere variëteit zien in de mate waarin zij belang
hechten aan een ontmoeting of het maken van afspraken met de schoonmaakster. De helft
neemt het serieus, om verschillende redenen, de andere helft is er nonchalant over. Onder
degenen die het serieus nemen zijn er enerzijds werkgevers die het belangrijk vinden om
duidelijk hun verwachtingen uit te spreken en een prijs vast te leggen. Anderzijds zijn er
werkgevers die het eerste contact serieus nemen omdat ze willen dat de huishoudelijk werker
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zich op zijn of haar gemak voelt. Dan zijn er werkgevers die nonchalant zijn over het belang
van een eerste ontmoeting en het maken van afspraken. Dit zijn degenen die wel een
schoongemaakt huis willen hebben, maar eigenlijk geen werkgever willen zijn.
Netwerkinbedding van de economische relatie is voor alle werkgevers belangrijk,
maar voor degenen die het maken van afspraken vermijden is dit zeker het geval. Dat legt
bijvoorbeeld schoonmaker Evan uit over een werkgever die hij niet heeft ontmoet:
In sommige gevallen geven de buren ons de sleutel en dan werken we al drie maanden voor
iemand zonder hem of haar te zien.
Ook een beetje vreemd.
Ja vreemd, maar ik denk dat het een soort vertrouwen is weet je: ik maak schoon voor de
buren en de buren hebben mij aanbevolen bij die persoon en die persoon geeft gewoon de
sleutel aan de buren en het geld ligt er gewoon.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

Sociale inbedding van de arbeidsrelatie geeft werkgevers de mogelijkheid niet zelf op te
hoeven treden als werkgever. Door de arbeidsvoorwaarden en het vertrouwen in de
huishoudelijk werker over te nemen van een andere werkgever, hoeft men de
transactiekosten voor het aangaan van een nieuwe economische relatie niet of nauwelijks te
maken. Transactiekosten worden ook nauwelijks gemaakt als de werkgever de schoonmaker
wel heeft ontmoet bij de betreffende referentie, maar niet zelf de tijd en moeite neemt voor
een ontmoeting in het eigen huis en het maken van afspraken. Arwen is bijvoorbeeld zo’n
werkgeefster die het belang van zo’n eerste ontmoeting niet ziet:

En heb je toen eerst een soort sollicitatiegesprekje gedaan?
Nee, ze werkte al bij die vriendin, en ja jeetje, ze moet hier dingen schoonmaken. Ja als ze
het heel slecht zou doen, dan had ik haar misschien wel weggestuurd.
Maar je hebt haar wel ontmoet eventjes?
Nou, ik had haar ook al een paar keer gezien bij die vriendin. Ik had al verhalen gehoord over
haar van mijn vriendin.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Het is opvallend dat de werkgevers veel minder helder zijn over de te volgen procedure bij
een nieuwe arbeidsrelatie en minder belang hechten aan een eerste ontmoeting, dan de
werknemers. Voor de huishoudelijk werkers is het werk en dit benaderen zij zakelijk, voor de
werkgevers betreft het hun huis dat schoongemaakt moet worden. Het is een vreemde
mengeling van zakelijkheid en huiselijkheid. Bij oppaswerkzaamheden hechten werkgevers
wel veel belang aan een eerste gesprek, zo vertellen zowel werknemers als werkgevers:
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En met de huidige oppas heb je ook een soort sollicitatiegesprek gevoerd, was dat anders dan
met de schoonmaakster?
Ja je kind toevertrouwen is heel anders dan je huis. Ja in het ergste geval zien ze wat je op je
spaarrekening hebt staan of ze laten je servies vallen, dat maakt allemaal niet zoveel uit, het
is vervelend maar het staat niet in verhouding tot de zorg voor je kind.
Hoe ging dat gesprek dan?
Ze heeft zelf vier kinderen, daar hebben we over gepraat, ze paste bij een ander gezin op, daar
wist ze ook een hoop over te vertellen hoe ze daar mee omgaat, en dat gaf dat vertrouwen.
(Vrouw, 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Met de oppas voeren de werkgevers wel uitgebreide gesprekken om te bepalen of ze met de
oppas in zee willen gaan en wat vervolgens hun verwachtingen zijn. Afspraken over uren,
prijs en taken worden duidelijk gemaakt. Bij schoonmaakwerk vinden werkgevers dit minder
belangrijk, maar een derde laat hen komen voor een kennismakingsgesprek. Bij veel
werkgevers gaan schoonmakers direct aan de slag en worden de arbeidsvoorwaarden aan de
telefoon of tijdens deze eerste keer schoonmaken besproken. Een klein deel van de
werkgevers ontmoet de huishoudelijk werkers niet, neemt de arbeidsvoorwaarden van de
referentie over en de sleuteloverdracht vindt ook plaats via deze referentie.

5.2.2. Prijsonderhandelingen
Het eerste waar werkgevers en werknemers het over eens moeten worden, is de prijs van de
dienst of het uurloon van de aanbieders. Het is evident dat de huishoudelijk werker een zo
hoog mogelijk prijs betaald wil krijgen, terwijl de werkgever een zo laag mogelijke prijs wil
betalen. Hier zitten voor beiden partijen echter grenzen aan. Grenzen van het ‘redelijke’,
waarbij ‘redelijk’ wordt afgemeten aan wat andere mensen betalen dan wel vragen. De
netwerkinbedding van een ‘redelijke prijs’ is sterk. De prijs ontwikkelt zich niet alleen
volgens de economische wetten van vraag en aanbod maar ook volgens wat ‘gebruikelijk’ is
en wat men ‘redelijk’ vindt.

Prijsbepaling volgens de werknemers
Voor de werknemers geldt dat hun prijs vaak vastligt in netwerken van werkgevers. ‘Bij
referentie is het de prijs van de referentie’, zo legt Marianne het uit. Dit is natuurlijk alleen
een nadeel wanneer de prijs van de referentie laag is. Wanneer deze hoog is, kan de
huishoudelijk werker bij de nieuwe werkgever gemakkelijk dezelfde hoge prijs vragen. Ik
beschreef al dat veel huishoudelijk werkers deze beperkte onderhandelingsruimte
aanvaarden. Dit mechanisme verklaren zij vanuit redelijkheid:
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En degenen die 10 euro betalen, heb jij dat gevraagd?
Nee, alle mensen waar ik werk via deze dame betalen me 10 euro, want haar echtgenoot
wilde me 10 euro betalen.
Dus je hebt nooit om een bepaald bedrag gevraagd?
Nee ze vragen me. Als ik ze bijvoorbeeld via meneer x ken vraag ik ook hetzelfde. Anders
zeggen ze, je vraagt 8 euro aan hem, waarom vraag je 10 euro aan mij? Dat doe ik nooit, dat
zou niet redelijk zijn.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Litouwen)
Meestal krijg ik de werkadressen via iemand waar ik al werk, dus dan is het dezelfde prijs. Ik
doe niet aan verschillende prijzen voor verschillende mensen, dat zou niet eerlijk zijn.
Hetzelfde werk voor een andere prijs, dat zou niet redelijk zijn.
(Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)

Huishoudelijk werkers spreken over de prijs die vastligt in netwerken van werkgevers in
termen van ‘redelijk’ of ‘eerlijk’. Dit maakt prijsonderhandelingen bij het aangaan van een
nieuwe arbeidsverhouding op referentie lastig. Werkadressen die men op autonome wijze
zonder netwerk verkreeg, zouden meer mogelijkheid kunnen bieden om te onderhandelen
over de uurprijs. Maar zelfs als dit zo is, neemt men wat anderen betalen of krijgen als
leidraad:
Hoe wist je dan dat 10 euro de prijs is?
Het is de prijs, mijn vrienden zeiden het en ook een van mijn werkgeefsters betaalt het, zij zei
dat dat de juiste prijs is.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen )

Ook Sophia en Diego weten van vrienden dat de prijs rond de 10 euro ligt, maar zij
ondervinden als starters misbruik van hun ongedocumenteerde status:
Hoe kwam je op die prijs?
Ik weet dat mijn prijs een beetje aan de lage kant is want een vriendin zei al: je moet 7 euro
voor oppaswerk krijgen en 10 voor schoonmaakwerk. Maar de mensen hier proberen toch een
lagere prijs te krijgen, die zeggen dan: nee hoor dat is echt teveel. En als ik nou meer werk
zou hebben dan zou ik zeggen: dat is mijn prijs gewoon, maar nu kunnen we dat niet zeggen.
(Vrouw en man, 23 en 27 jaar, getrouwd, geen kinderen, Venezuela)

Hoewel Sophia en Diego de enigen zijn die iets dergelijks vertellen, demonstreert dit
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fragment dat als een nieuwe economische relatie niet is ingebed in een netwerk, er weliswaar
meer ruimte is voor onderhandeling, maar ook voor misbruik. Starters zonder netwerk zijn
daarom kwetsbaar in de prijsonderhandelingen met nieuwe werkgevers.
In 2006 lagen de uurlonen van huishoudelijk werkers in Amsterdam tussen de 7 en
10 euro. In 2008 liggen de prijzen tussen de 9 en 12 euro. Bijna alle huishoudelijk werkers
hebben verschillende prijzen in hun adressenbestand. Patronen daarin worden grotendeels
verklaard door de netwerklijnen van de referentie. Daarnaast is het zo dat werkadressen die
men al langer heeft vaak een prijs aan de lage kant hebben, terwijl nieuwe adressen juist een
hogere prijs betalen:
Hoeveel krijg je betaald voor je schoonmaakwerk?
In huizen waar ik lange werk 8 euro en in nieuwe huizen 9 euro.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)
Deze man daar werk ik al heel erg lang voor, dus hij betaalt nog 8 euro.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Litouwen)

Bij klanten waar men lang werkt blijft de prijs achter bij de inflatie. Dit zorgt voor een
onverwacht patroon onder de huishoudelijk werkers. Degenen die hier het langst als
schoonmaker werken hebben relatief veel adressen met een lage prijs, omdat zij relatief
‘oude klanten’ hebben. Schoonmakers die na 2000 begonnen verdienen 9 à 10 per uur met
uitzondering van zeer recente starters, schoonmakers die hier voor 2000 begonnen verdienen
8 à 9 euro per uur. Het zijn niet alleen starters die voor lagere prijzen werken, maar ook
degenen die het langst werken als schoonmaker.
Het is voor huishoudelijk werkers die al jaren bij dezelfde mensen schoonmaken
moeilijk om de prijs te laten stijgen omdat men binnen het dienstverband moet
onderhandelen over de prijs. Een jaarlijkse prijsverhoging is geen vaste regel op de markt
van huishoudelijke arbeid. Huishoudelijk werkers die meer dan tien jaar dit werk doen in
Amsterdam, zien hun prijzen achterblijven, uit redelijkheid naar werkgevers waar zij al lang
werken. Zij vertellen dat zij toch de onderhandeling aan moeten gaan om hun prijs mee te
laten stijgen met de inflatie:

We zouden echt 10 euro moeten gaan vragen in januari maar het is echt lastig om werkgevers
te vragen om een verhoging. Dus ik zei: laten we kijken of ze dat uit zichzelf doen, maar nee,
hopeloos (lacht). Dus volgend jaar ben ik echt gedwongen erom te vragen.
Hoe weet je dat 10 euro de prijs is op dit moment?
Nou het zit zo, onze vervoerskosten gaan ook elk jaar omhoog, alles wordt elk jaar duurder,
dus wij zouden ook elk jaar duurder moeten worden. Als we er niet om vragen zullen we echt
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gaan lijden onder de inflatie. Maar we moeten ze wel vragen om een verhoging.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

De prijzen voor huishoudelijke diensten worden sterk bepaald door inbedding van de
economische relatie in netwerken en in tijd. De inbedding in netwerken zorgt ervoor dat de
huishoudelijk werkers ‘redelijk’ zijn in de prijs die zij vragen. Degenen die hier het langst
werken ondervinden het effect van inbedding van de economische relatie in tijd. Door de
vertrouwensband die met de tijd is ontstaan tussen werkgever en werknemer is het moeilijker
te onderhandelen over een prijsverhoging. Inbedding in tijd zorgt voor het achterblijven van
de prijzen.
Prijsbepaling volgens werkgevers
Het belang van netwerklijnen bij de prijsbepaling wordt ook door de werkgevers
onderschreven. Zij die hun huidige schoonmaakster via via hebben, hebben ook de prijs
overgenomen. Voor de helft van deze werkgevers is het overnemen van de prijs van de
referentie evenzo logisch en ‘redelijk’ als voor de werknemers. Maar een ander deel legt zich
eerder met tegenzin bij de inbedding van de prijs neer, zoals bijvoorbeeld Arwen:
En hoeveel betaal je haar voor die vijf uur?
43 euro, dat is 8 euro per uur, en 3 euro vervoersvergoeding. Ja ook zoiets. Ik had er nog
nooit van gehoord maar ja, die vriendin betaalde dat ook, dus dat moest ik dan ook betalen.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

De werkgevers maken mede op basis van de prijs ook de beslissing om al dan niet het
huishoudelijk werk uit te besteden. Huishoudelijk werk is in grote mate substitueerbaar, men
zou het ook zelf kunnen doen. Hoe kleiner het verschil tussen het uurloon van de vragers en
de prijs van huishoudelijk diensten, hoe eerder men zelf het huishouden zal gaan doen
(Tijdens 2000). Een redelijke prijs wordt daarom ook gerelateerd aan het eigen inkomen:
Want wat betaalden jullie?
We betaalden 8 euro per uur, dus dan gewoon 24 euro. En nu kregen we via mijn zwager
iemand aanbevolen, een Marokkaanse, 25 euro voor drie uur, en toen stond ze op mijn
antwoordapparaat, 28 euro, maar dat vind ik echt te veel, dat verdien ik bijna niet eens.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

In dit fragment van Jet komen de drie belangrijkste oriëntaties van de werkgevers bij het
bepalen van de prijs naar voren: wat ze de vorige schoonmaakster betaalden, wat
netwerkleden betalen en het verschil tussen de prijs en het eigen uurloon.
De meeste werkgevers gaan op basis van deze drie oriëntaties eventueel met een
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huishoudelijk werker in zee. Zij gedragen zich als opdrachtgevers en kopen de dienst in voor
een bepaalde prijs. Slechts een paar werkgevers onderhandelen over de uurprijs:
Hoeveel krijgt hij per uur?
10 euro.
Vroeg hij dat bedrag?
Nee hij vroeg twaalf, en dat Amsterdamse mokkeltje die ik eruit had gehoepeld, voor hem die
kreeg acht, maar die was slecht. Nou toen zei hij: mag ik dan aantonen hoe goed ik het kan,
en toen heeft hij zich helemaal suf gewerkt, hij zoog bijna door het tapijt heen, en dat vond ik
zo aardig, hij deed zo zijn best, toen dacht ik: nou we maken het af op tien in het midden, en
die deal heeft hij aangepakt en ik ben er ook tevreden over.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

De meeste werkgevers onderhandelen niet zoals Pascal over een uurprijs maar spreken een
totaalprijs af waarvoor zij een schoongemaakt huis verwachten. In deze gevallen is er eerder
sprake van een taakcontract dan een dienstverband. Deze werkgevers gedragen zich als het
gaat om de prijs vooral als opdrachtgever. Voor werkgevers is de prijs voor huishoudelijk
werk net als voor werknemers sterk ingebed: de prijs wordt overgenomen van een andere
werkgever dan wel van de vorige schoonmaakster. Naast deze inbedding is ook het inkomen
van de werkgever een oriëntatie bij de prijsbepaling.

5.2.3. Bepalen van uren en taken
Met het vaststellen van een prijs wordt meestal ook het aantal uren per week of per twee
weken afgesproken. In de documentaire De huizen van Hristina (Raes 2007) zegt de
Bulgaarse schoonmaakster dat werkgevers zo veel mogelijk werk verricht willen hebben, in
zo weinig mogelijk uren, voor een zo laag mogelijk prijs. Zo verwoordt zij de samenhang
tussen taken, uren en prijzen voor de werkgevers. Voor werknemers zou dan het
tegenovergestelde gelden: zij willen zo min mogelijk werk verrichten in zo veel mogelijk
uren, voor een zo hoog mogelijke prijs.
Bij het aangaan van een arbeidsrelatie zouden vragers en aanbieders afspraken
kunnen maken over de verschillende facetten van schoonmaakwerk zoals de basistaken,
extra taken, in welke vertrekken, op welke manier, met welke middelen en hoeveel tijd dit
kost. In deze paragraaf ga ik kort in op de vraag of en in welke mate vraag en aanbod de
inhoud van het werk van tevoren bepalen.
Urenbepaling
Aan de telefoon, tijdens een eerste ontmoeting of via de referentie wordt het aantal uren
samen met de prijs afgesproken. Drie à vier uur per week is gebruikelijk. Er zijn een paar
191

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 192

huishoudelijk werkers die adressen hebben waar zij acht tot zestien uur per week werken. Zo
zijn er ook een paar werkgevers die zes tot twaalf uur per week schoonmaak inkopen.
Dergelijke adressen zijn gewild onder huishoudelijk werkers, maar ook eerder uitzondering
dan regel. De meeste werkgevers kopen zo min mogelijk uren in.
Huishoudelijk werkers hechten waarde aan een kennismakingsgesprek bij de nieuwe
werkgever thuis om te bepalen of de wensen van die werkgever in verhouding staan met het
aantal uren. De helft van de huishoudelijk werkers aanvaardt het door de werkgever
voorgestelde aantal uren vrij gelaten zoals bijvoorbeeld Camille:
De eerste keer zeggen ze me wat belangrijk voor ze is dat ik doe in het huis
en hoeveel uur dat kost.
(Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)

De andere helft, voor het grootste deel bestaande uit huishoudelijk werkers met meer dan vijf
jaar ervaring, onderhandelt actief over het aantal uren:
De eerste keer praten we, ik vraag wat ze willen dat ik doe, ik kijk goed rond en dan zeg ik:
misschien dat ik het kan doen in drie uur maar dat moet ik even zien. Als het meer is dan drie
uur laat ik het u weten. Dus dat komt wel voor dat ze me dan een extra uur geven. Als het
meer werk is dan kan ik het niet in drie uur doen.
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië)

Huishoudelijk werkers met ervaring hebben met de jaren goed zicht gekregen op de
verhouding tussen benodigde uren en de wensen van werkgevers. Doordat zij een groot
klantenbestand hebben durven zij bovendien meer te onderhandelen. Net als bij de
prijsbepaling geldt dat bij de bepaling van het aantal uren starters een kwetsbare positie
innemen. Zo vertellen starters Sophia en Diego over een werkgever die hen laat proefdraaien
om het aantal uren te bepalen:
Ze heeft echt een heel groot huis en ze zei: kom maar en dan hebben we het erover hoeveel
tijd jullie denken nodig te hebben. Maar de eerste keer heb je natuurlijk meer tijd nodig:
je kent het huis niet en er is extra veel vuil. Dus de eerste keer begon ik met schoonmaken en
na drie uur zei ze: o nee, je bent echt te langzaam. Ik zei maar OK. Maar ik was echt goed aan
werk weet je, ik ben geen lui persoon. Zij vond me langzaam maar het was gewoon de eerste
keer. Het was ook gewoon onmogelijk om het in drie uur te doen: strijken, ramen lappen, het
hele huis schoonmaken.
(Vrouw en man, 23 en 27 jaar, getrouwd, geen kinderen, Venezuela)

Werkgevers baseren het aantal uren meestal op dezelfde oriëntaties als zij bij het vaststellen
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van de prijs gebruiken: het aantal uren dat de vorige werkster betaald kreeg of het aantal uren
dat werkgevers uit eigen kring de werkster inhuren. Arwen gebruikt bijvoorbeeld als
oriëntatie eerdere eigen ervaringen met schoonmaaksters en het aantal uren dat de referentie
de schoonmaakster in dienst heeft, zij het met ontevredenheid:
En hoeveel uur komt ze hier?
Vijf uur, ja is veel te lang eigenlijk joh.
Hoe ben je daar bijgekomen dan?
Nou dat komt eigenlijk ook onder invloed van mijn vriendin, bij haar komen ze acht uur
ofzo.(..) Maar goed, ik denk nou voorruit dan maar. In Maastricht kwam die mevrouw vier
uur en dan deed ze het hele huis. En hier zitten we op een etage en zeggen ze, o ik krijg het
niet af. Nou meer doe ik echt niet hoor. Ik vind vier uur eigenlijk meer dan genoeg in dit huis.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Het is opvallend dat Arwen het aantal uren dat ze zelf redelijk vindt niet onderhandelt met de
schoonmaakster. Onder invloed van de referentie is ze toegeeflijk en ze vermijdt eigenlijk
om zelf werkgever te zijn. Dit geldt voor veel werkgevers. Men heeft geen idee hoeveel tijd
er nodig is, doet wat gebruikelijk is of laat het aan de huishoudelijk werker over. Een ander
uiterste hierin is een werkgever die precies weet hoeveel uur hij de huishoudelijk werker wil
en waarom. Zo iemand is Pascal:
(..) Hij dacht dat hij het in vier uur wel kon, maar ik ken dit huis, en ik heb zijn voorgangers
zien werken en ik heb er een hekel aan als ik met onafgemaakte zaken in dat huis zit. Dus ik
heb gezegd: vergis je nou maar niet, want je breekt anders je rug, je gaat druipend van het
zweet de deur uit, dus het is gewoon als je er zes uur bent dan kun je het rustig aan doen.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Pascal past het aantal uren op zijn wensen aan, dit kan hij zich ook permitteren. Veel
werkgevers doen het andersom, zij bepalen eerst het bedrag dat zij wekelijks willen betalen
en passen daar dan hun wensen op aan:
Ik mopper nog wel eens dat ze dingen niet goed schoonmaakt, maar eigenlijk moet ik dat niet
doen, want in die twee uur dat ze komt doet ze veel.
(Man en vrouw, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Een werkgever als Pascal die het aantal uren afstemt op zijn wensen en het grote huis is een
uitzondering. De meeste werkgevers kopen een paar uur per week schoonmaak in en hopen
dan dat er zoveel mogelijk gedaan wordt. Zij stellen zich eigenlijk meer als opdrachtgever
dan als werkgever op: ik betaal je een vast bedrag per week voor een schoon huis.
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Taakbepaling
De definitie van een schoon huis is ruim. Er zijn tegenwoordig geen werklijsten meer zoals
ten tijde van de dienstbodes. De prijs en het aantal uren staan vrij snel vast, over de taken
zijn niet alle werkgevers even concreet bij aanvang van de arbeidsrelatie. Er is een deel
werkgevers dat de invulling van schoonmaken aan de huishoudelijk werker laat en er is een
deel dat wel vooraf zijn of haar wensen kenbaar maakt. Dit vertelt bijvoorbeeld Evan:
Heb je van te voren afgesproken wat je zou doen of zeiden de meeste mensen:
maak gewoon schoon?
Sommigen hebben speciale wensen: ik wil dat dit altijd schoon is. Anderen zeggen: we
vertrouwen je, je bent de expert en doe jij maar wat jij denkt dat er moet gebeuren. Soms
schrijven ze voor de eerste keer een briefje: doe dit, dit en dat. Alleen voor de eerste keer,
daarna laten ze ons doen wat nodig is.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

De huishoudelijk werkers proberen bij de start van de arbeidsrelatie de wensen van de
werkgever te achterhalen. Lukt dat niet bij het eerste contact dan volgen er de briefjes van
werkgevers met verzoeken, ik kom hier in hoofdstuk 6 op terug. De wensen kunnen gaan
over vertrekken in huis die specifiek schoon moeten zijn of juist vertrekken waar de
schoonmaker niet welkom is:
Sommige mensen willen vooral de badkamer goed, anderen juist de woonkamer en weer
anderen willen geen mensen in hun slaapkamer. Dus we praten eerst. Nou ja, meestal willen
ze dat ik alles doe, soms maak ik ook hun bed op en maak de slaapkamer ook schoon als ze
dat willen. Maar strijken doe ik niet.
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië)

Afstoffen, stofzuigen, dweilen van het hele huis en het schoonmaken van keuken, badkamer en
wc is de basis. Daarnaast kunnen werkgevers specifieke wensen hebben zoals ramen lappen,
strijken, wassen of het bed opmaken. Jesse is een van de weinige huishoudelijk werkers die zo’n
specifieke taak weigert, het strijken. Het zijn juist deze extra taken die vaag omschreven zijn en
later in de arbeidsrelatie voor irritaties zorgen. Tot slot vertellen de huishoudelijk werkers dat
bij aanvang van de arbeidsrelatie sommige werkgevers hun wensen ten aanzien van de te
gebruiken schoonmaakmiddelen kenbaar maken:
Soms hebben ze hun eigen producten die ze gebruiken, soms zeg ik dan: dit product zou
beter zijn. Als ze dan zeggen: nee ik wil graag dat je mijn spul gebruikt, dan doe ik dat,
dat is dan hun keuze.
(Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)
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Volgens de huishoudelijk werkers worden taken door een groot deel van hun werkgevers
nauwelijks omschreven bij aanvang van het dienstverband. Wanneer dit wel het geval is gaat
het over specifieke vertrekken die de aandacht moeten hebben of juist niet, een extra taak en
de middelen die gebruikt worden. Ook uit de gesprekken met werkgevers blijkt dat zij graag
het aantal uren en de wekelijkse totaalprijs bepalen, maar over de taken en de omvang van
het werk vaag zijn. Zo zegt bijvoorbeeld werkgeefster Evelien:
Ze wilde graag dat ik opschreef wat ze moest doen, en toen zei ik: daar heb ik geen zin in
hoor. In principe moet je gewoon de basis doen, de badkamer, de WC’s, stofzuigen, dat kan in
drie uur denk ik, en dan nog iets extra’s erbij, en dat kan ze zelf wel verzinnen.
(Vrouw, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

‘Gewoon de basis’ of ‘gewoon schoonmaken’ is een taakomschrijving die veel werkgevers
hanteren:
We hebben gezegd gewoon standaard, gewoon schoonmaken: stofzuigen, badkamer en de
keuken, heel snel en dan extra dingetjes: ramen lappen, of kastje schoonmaken.
(Vrouw, 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Uit deze fragmenten komt naar voren dat er bij aanvang van het dienstverband zoiets als ‘de
basis’ wordt afgesproken en dan een ‘extra taak’. Deze extra taak kan naar eigen inzicht van
de huishoudelijk werker ingevuld worden. Veel werkgevers vertrouwen bij aanvang van de
arbeidsrelatie op dit eigen inzicht van de huishoudelijk werker.
Over wat er wel gedaan moet worden zijn maar weinig werkgevers specifiek. Als er
dingen niet gedaan mogen worden, maken werkgevers hier juist wel duidelijke afspraken
over:
Heb je iets met haar afgesproken wat je belangrijk vindt?
Nee niet echt. Ja ik heb wel een aantal dingen gezegd, bijvoorbeeld: niet te veel water op de
houten vloer, en nog zo een paar dingen. Maar verder had ik wel het idee van: nou laat haar
maar gaan.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Werkgevers verwoorden een zekere weerstand tegen een duidelijke taakbepaling omdat zij
zelf geen groot belang hechten aan huishoudelijk werk of eenvoudigweg niet weten hoe er
schoongemaakt moet worden.
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5.2.4. De verschillende belangen bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden
Wanneer de loodgieter een lekkende kraan komt repareren is zijn expertise duidelijk en het
resultaat waarvoor de opdrachtgever betaalt ook: de kraan lekt niet meer. Bij huishoudelijk
werk is dat niet zo: iedereen heeft er verstand van en iedereen heeft een eigen opvatting over
wat schoon en vies is. Het is lastig te objectiveren wanneer de klus geklaard is, het eigen huis is
voor de werkgevers geen neutraal terrein. Bovendien is de arbeidsrelatie geen formeel geregeld
dienstverband, terwijl het door het herhalend karakter ook geen losse dienst is die men inkoopt.
Bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden komen deze ambivalenties, net als bij
het werven, naar voren. Werknemers en werkgevers hebben duidelijk verschillende belangen
bij de arbeidsvoorwaarden. Huishoudelijk werkers zetten in op een langdurige, betrouwbare
bron van inkomen en streven naar een mate van objectiviteit. Zij hechten wel aan een
ontmoeting, het maken van afspraken en weten wat er van hen verwacht wordt. Door het
ongeregelde, informele karakter en de sterke netwerkinbedding lukt dit objectiveren niet
altijd, en hanteren zij met name voor de prijs van de dienst een factor ‘redelijkheid’.
Werkgevers zetten eerst en vooral in op een schoon huis en het kunnen vertrouwen van
een buitenstaander in de privésfeer. De werkgevers laten onderling veel variatie zien in de mate
van objectivering ofwel het bepalen van de arbeidsvoorwaarden. Zij zijn hier zelf bovendien vaak
ambivalent over. Een heel klein deel maakt duidelijke afspraken over de taken, past het aantal
uren daarop aan en onderhandelt over de prijs. Een veel groter deel van de werkgeversgroep
ontmoet de schoonmaakster wel maar maakt geen duidelijke afspraken. Het grootste deel ziet het
belang van contact met de schoonmaakster niet in, maakt geen afspraken en vermijdt het om
werkgever te zijn. Voor de laatste twee soorten werkgevers is netwerkinbedding van de
arbeidsrelatie erg belangrijk. Door de netwerkinbedding hoeven zij niet zelf arbeidsvoorwaarden
vast te stellen maar nemen ze deze over van de referentie via wie zij de schoonmaakster wierven.
Zo beperken zij de transactiekosten van het aangaan van een arbeidsrelatie tot een minimum.
De werknemers hebben belang bij duidelijke afspraken en objectivering van de
economische relatie. Zij gaan een dienstverband aan met de werkgevers. De meeste
werkgevers willen ‘gewoon’ een schoon huis, zij gedragen zich eerder als opdrachtgever die
een taakcontract opstelt. In deze paragraaf heb ik beschreven dat netwerkinbedding ook bij
het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol speelt. Werkgevers oriënteren
zich vooral op een totaalprijs en het resultaat van een schoon huis, netwerkinbedding maakt
het mogelijk niet te hoeven optreden als werkgever. Op de ongeregelde, informele markt van
huishoudelijke dienst biedt netwerkinbedding zowel de werkgevers als de werknemers
bescherming. Men blijft binnen de grenzen van het ‘redelijke’. Netwerkinbedding is daarbij
ook beperkend. Sommige werkgevers nemen met enige weerzin het aantal uren of de prijs
van een andere werkgever over. Aan de werknemerskant is vooral opvallend dat
netwerkinbedding voor degenen die al lang werkzaam zijn als schoonmaakster een negatief
effect kan hebben: de prijs bij werkgevers waar men lang werkt blijft achter. Vertrouwen en
de daarbij behorende redelijkheid bemoeilijken zakelijkheid.
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5.3. Conclusies over de organisatie van de markt
De markt van huishoudelijke diensten is er een waar vraag en aanbod hoofdzakelijk
particuliere individuen zijn. Zij moeten elkaar als particulieren vinden en met elkaar, zonder
tussenkomst van derden, de arbeidsvoorwaarden vaststellen. Omdat de werkgevers
bovendien hun privésfeer zonder toezicht openstellen voor de schoonmaakster en deze
schoonmaakster vaak ongedocumenteerde migrant is, is vertrouwen voor beide partijen van
essentieel belang. Netwerkinbedding is een belangrijk middel tot vertrouwen, zowel bij het
vinden van elkaar als het maken van afspraken met elkaar.
Bij de bestudering van het belang van netwerken bij economische transacties, zoals
de verkoop en koop van huishoudelijke diensten, kan onderscheid gemaakt worden naar
formele en informele netwerken. Bij formele netwerken gaat het om relaties met instituties
zoals banken of uitzendbureaus. Bij informele netwerken om familiaire of
vriendschappelijke banden. Het gebruik van formele netwerken door werknemers is zeer
beperkt. De enige formele instituties die zij gebruiken bij het verkrijgen van werkadressen
zijn de kerk, gratis advertentiesites en supermarkten. Met geen van deze formele instituties
hebben zij een formeel vastgelegde economische relatie, het zijn mogelijkheden om mensen
te ontmoeten, om informele netwerken te vergroten. Dat huishoudelijk werkers nagenoeg
niet gebruikmaken van formele netwerken bij hun economische activiteiten is grotendeels te
verklaren uit het gegeven dat de meesten van hen ongedocumenteerd in Nederland
verblijven. Toch maken ook de legaal in Nederland verblijvende schoonmaaksters nauwelijks
gebruik van formele netwerken om aan werkadressen te komen. Het belang van informele
netwerken laat zich niet alleen verklaren vanuit burgerschapskenmerken van het aanbod,
maar juist ook door de aard van het werk en de wensen omtrent vertrouwen aan de
vraagkant.
Aan de kant van de werkgevers wordt tevens weinig gebruikgemaakt van formele
netwerken om een schoonmaakster in te huren. De mogelijkheden daartoe zijn beperkt, de
mogelijkheden die er zijn leverden een enkeling die dat probeerde geen betrouwbare
schoonmaakster op en bovendien hechten de werkgevers niet erg aan formaliteit als het
huishoudelijk werk betreft. Zij hechten juist aan betrouwbaarheid en werven het liefst via via
een schoonmaakster. De sterke netwerkinbedding van betaald huishoudelijk werk is zowel
oorzaak als gevolg van het informele economische karakter van de markt. Omdat de markt
informeel georganiseerd is, is netwerkinbedding van de arbeidsrelatie nodig om het
vertrouwen te verhogen. Zo is netwerkinbedding een gevolg van informaliteit. Maar omdat
Nederlandse werkgevers veel waarde hechten aan het vertrouwensaspect van het toelaten van
een schoonmaakster in de privésfeer, werft men bij voorkeur door middel van informele
netwerken. Huiselijkheid moet vooral huiselijkheid blijven, en dat regel je informeel, een
bedrijf of de overheid horen niet in de privésfeer. Zo is netwerkinbedding ook een oorzaak
van het informele karakter van deze markt. Netwerkinbedding lost vertrouwensproblemen
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beter op dan een bedrijf dat zou kunnen, menen veel werkgevers.
In dit hoofdstuk is beschreven dat werknemers een grotere variëteit aan
wervingsstrategieën hebben dan werkgevers. Dat komt doordat zij verschillende belangen
hebben in het proces van werven. Door het belang dat werkgevers hechten aan vertrouwen
werven zij een schoonmaakster bij voorkeur door het gebruik van netwerken. Deze sociale
inbedding van de arbeidsrelatie heeft voor werkgevers bovendien het voordeel dat de
transactiekosten van een nieuwe werkster laag blijven: een ander heeft al de proef op de som
genomen met de betreffende werkster. Ook nemen werkgevers de arbeidsvoorwaarden van
de referentie over, waardoor zij zelf niet echt meer hoeven op te treden als werkgever.
Voor huishoudelijk werkers is eerste prioriteit bij hun start op de markt van
huishoudelijk werk om zo snel mogelijk werkadressen te vinden, pas daarna kunnen zij zich
bekommeren om de betrouwbaarheid van de betreffende werkgevers. Zij maken daarom niet
alleen gebruik van netwerkstrategieën zoals het gebruik van bemiddelaars, het overnemen
van werkadressen van een andere schoonmaakster en de sneeuwbalmethode maar ook van
autonome wervingsstrategieën zoals adverteren. De verschillende startersstrategieën van
huishoudelijk werkers demonstreren de kracht van zwakke bindingen zoals Granovetter
(1985) die beschrijft. Zwakke bindingen geven toegang tot de markt van huishoudelijk werk,
bijvoorbeeld in de vorm van informatie van kennissen. Zwakke bindingen in het etnische
netwerk maken het ook mogelijk om enkele werkadressen over te nemen om zo een start te
maken op de markt. Het zijn echter wel vaak de slechtste werkadressen die worden
afgestaan. Sterke bindingen zoals familieleden geven juist toegang tot betere en betrouwbare
werkadressen, bijvoorbeeld familieleden die zelf eerder tot de kring van werkgevers behoren
en als bemiddelaar optreden. Samengevat leveren zwakke bindingen bij toetreding van de
markt kwantiteit; meer werkadressen, en sterke bindingen juist kwaliteit. Heeft men eenmaal
toegang tot de markt dan bieden zwakke bindingen de mogelijkheid het werkadressenbestand
te verbeteren middels de sneeuwbalmethode. Door via de ene werkgever nieuwe werkgevers
te leren kennen kan men slechte werkadressen laten vallen.
Netwerken hebben voor beide partijen ook nadelen. Ik heb dat de ‘keerzijde van
bekendheid’ genoemd. Het gebruik van netwerken in de zoektocht naar elkaar,zorgt niet
alleen voor informatie over de betrouwbaarheid van de andere partij, ook informatie over
prijs, uren en taken wordt uitgewisseld. Dit maakt dat er voor de huishoudelijk werkers
weinig te onderhandelen valt over prijs en uren bij een nieuw werkadres via een referentie.
Ook voor werkgevers liggen uren en prijs al redelijk vast wanneer zij deze overnemen van
hun referentie. Dit zorgt er enerzijds voor dat zij het werkgeverschap kunnen vermijden.
Anderzijds expliciteren zij hun eigen wensen omtrent uren en prijs niet, wat in sommige
gevallen leidt tot sluimerende ongenoegens en de omgang met elkaar sterk beïnvloedt.
Werkgevers gaan eigenlijk geen dienstbetrekking aan, maar geven een losse
opdracht die zich wekelijks herhaalt. Ze spreken eenmalig het aantal uren en de prijs af, vaak
overgenomen van de referentie, en laten over de taken veel onduidelijkheid bestaan. Het
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informele economische karakter van de markt zorgt voor een zeer lage standaardisering van
het werk vanuit de werkgevers. Werknemers doen juist wel een poging tot objectivering en
het maken van afspraken over de taken en uren.
De informele organisatie van de markt zorgt aan de kant van de werknemers voor
veel flexibiliteit: het is maar in heel weinig beroepstakken mogelijk om zonder overleg met
de werkgever het werk af te staan aan een ander. Informaliteit betekent niet dat er geen
regels zijn, er zijn een aantal ongeschreven regels te ontdekken in het werven van elkaar en
het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Voor de werkgevers is een regel bij het werven:
men zoekt een schoonmaakster via via omdat iedereen dat zo doet en omdat men dan de
schoonmaakster kan vertrouwen. Voor werknemers zijn de regels dat leden uit de eigen
etnische groep elkaar helpen bij de start op de markt en dat starters onderaan de markt
beginnen met de slechtste werkadressen. Ten aanzien van het vaststellen van de
arbeidsvoorwaarden is een typische ongeschreven regel dat de prijs voor het werk bij de
referentie ook gehanteerd wordt bij de nieuwe werkgever.
De informele organisatie van de markt van huishoudelijk werk zorgt enerzijds voor
flexibiliteit en vertrouwelijkheid, anderzijds voor beperkte onderhandelingsruimte vanwege
netwerkinbedding van prijs en uren en voor onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid is
bepalend voor de manier waarop de arbeidsrelatie tussen beide partijen zich ontwikkelt.

199

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 200

200

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 201

Hoofdstuk 6. ‘Ja koffiedrinken ja.’
De economie van huishoudelijk werk

Om half elf ging ze dan koffie drinken en een sigaretje roken en vertellen over haar zieke
moeder, haar zoons en de vriendinnen van haar zoons, en haar eigen lichamelijke klachten.
(Werkgeefster Suzie)

Inleiding
Op elke werkvloer wordt er koffie gedronken met collega’s. Arbeidsrelaties zijn niet alleen
economisch maar ook sociaal, en ook koffie drinken met collega’s of de baas kan
economisch gedrag zijn en ook sociaal. Het bovenstaande interviewfragment gaat over een
zakelijk aspect van de arbeidsverhouding: het nemen van pauze. De manier waarop de
betreffende werkgeefster daarover spreekt geeft impliciet ook aan dat de arbeidsrelatie sterk
gekleurd wordt door sociale verhoudingen, zoals bijvoorbeeld de omgang met iemand uit een
ander milieu. In de relatie tussen huishoudelijk werker en werkgever loopt er voor beide
partijen vaak een dunne lijn tussen de sociaal-emotionele en de zakelijke aspecten.
Dat de sociale, persoonlijke aspecten van de arbeidsrelatie moeilijk te
onderscheiden zijn van de zakelijke aspecten komt door specifieke kenmerken van
huishoudelijk werk: 1. de dienst wordt verhandeld tussen individuele aanbieder en vrager, 2.
de dienst vindt plaats in de privésfeer van de werkgever en 3. de dienst wordt verhandeld op
een ongereguleerde informele markt. Sociaal-emotionele thema’s als macht en vertrouwen,
die in elke arbeidsrelatie aanwezig zijn, dringen zich door deze specifieke kenmerken van
huishoudelijk werk extra sterk op.
Feministische wetenschappers, met name uit de Verenigde Staten, hebben zich
vooral toegelegd op de sociaal-emotionele aspecten van betaald huishoudelijk werk.42
Romero (2002) maakte bijvoorbeeld een inzichtelijke typologie van denkwijzen van
werkgevers over het inhuren van huishoudelijk personeel in termen van macht. Dergelijke
studies benaderen vooral de sociaal-emotionele aspecten van relatie tussen werkgever en
huishoudelijk werker.
Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsrelaties op de markt van betaald huishoudelijk
werk. Vertrekpunt van deze studie naar de organisatie van het werk is de mate van
zakelijkheid in het tot stand komen en vorm geven van de ruilrelatie. Hoe geven werknemer
en werkgever invulling aan de arbeidsinhoud en de secundaire arbeidsvoorwaarden? In
welke mate geven werkgever en werknemer de arbeidsrelatie vorm als een economische
ruilrelatie?
Ik wil eerst en vooral laten zien wat er specifiek in economisch opzicht gebeurt op
de markt van huishoudelijk werk, alvorens naar het bredere sociale aspect van de
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arbeidsrelaties te kijken. In het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijf ik daartoe eerst enkele
theoretische economische en sociologische notities over arbeidsrelaties. Deel 6.2. gaat over
het gedrag van beide partijen in een economische ruilrelatie en geeft een antwoord op de
vraag: wat gebeurt er op de werkvloer als beide partijen elkaar gevonden hebben? In deel
6.3. ga ik tot slot specifiek in op de sociaal-emotionele aspecten van de arbeidsrelatie: hoe
voelen beide partijen zich in hun rol van werkgever dan wel schoonmaker?

6.1. Enkele theoretische noties van arbeidsrelaties
Ten aanzien van het theoretische concept ‘arbeidsrelaties’ zijn twee onderwerpen relevant
voor de markt van huishoudelijke diensten. Het eerste is het onderscheid tussen losse ruil
van goederen of diensten in een opdracht versus de ruil van goederen of diensten in een
arbeidsrelatie. Het tweede relevante onderwerp zijn de verschillende soorten bindingen die
arbeidsrelaties kunnen zijn.
In vorig hoofdstuk is beschreven dat er een onderscheid te maken is tussen een
taakcontract en een dienstbetrekking in de afspraken die werknemer en werkgever maken.
Dit onderscheid is ten aanzien van arbeidsrelaties verder uit te werken naar de mate van
institutionele inbedding van de ruilrelatie. Er kan in economische ruilrelaties enerzijds
sprake zijn van een losse relatie tussen twee marktpartijen, geregeld in een eenmalige
ruilovereenkomst of opdracht (taakopdracht) voor het ruilen van goederen en diensten.
Anderzijds kan arbeid geruild worden in een arbeidsrelatie (dienstbetrekking) tussen
werkgever en werknemer, deze ruil is meestal geregeld in een organisatie. Met uw garage
gaat u een losse ruilovereenkomst aan als u akkoord gaat met een offerte voor de reparatie
van uw auto, terwijl de automonteur in dienst van het bedrijf een arbeidsrelatie heeft met de
garage-eigenaar. Een arbeidsrelatie krijgt in de economische wetenschappen vooral betekenis
in de zin van georganiseerde, regelmatige transacties op de markt. Een centrale vraag hierbij
is wanneer werkgevers en werknemers afspraken over prijs en prestatie in losse
ruilovereenkomsten vervangen door afspraken in een arbeidscontract (Huiskamp 2003). Is
het goedkoper en efficiënter om steeds een nieuwe transactie aan te gaan of om een
arbeidsrelatie aan te gaan? In drukke tijden kan de garage-eigenaar een uitzendbureau bellen
voor een eenmalige losse ruilovereenkomst: het tijdelijk inkopen van extra personeel. Losse
overeenkomsten kennen meer risico’s en onzekerheden, de garage-eigenaar weet niet wat de
kwaliteit is van het door het uitzendbureau gezonden personeel. Wanneer drukke tijden
regelmatig terugkomen zou hij er voor kunnen kiezen zelf een extra automonteur in dienst te
nemen, maar een arbeidsrelatie brengt administratieve en organisatorische kosten en
verplichtingen met zich mee.
Het bijzondere aan betaald huishoudelijk werk is dat het een wekelijkse
ruilovereenkomst is zonder tussenkomst van een organisatie, een bedrijf of een
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uitzendbureau. Net als men de garage de opdracht geeft de auto te repareren, geven
werkgevers in feite elke week de opdracht het huis schoon te maken. Toch wil de particuliere
werkgever niet elke week een andere schoonmaakster zoeken en daar afspraken mee maken.
De transactiekosten, in de vorm van tijdsinvestering, worden dan te hoog. Hoewel er geen
schriftelijk contract is, en de afspraken niet geregeld worden in een organisatie, spreekt men
mondeling af dat men een relatie rondom arbeid aangaat, zo beschreef ik in hoofdstuk 5. Op
basis van deze mondelinge afspraken bezien bijvoorbeeld ook de FNV en het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)43 de relatie tussen schoonmakers en particuliere
opdrachtgevers als een arbeidsrelatie. SZW beziet degene die een schoonmaakster wekelijks
inhuurt zowel als werkgever (arbeidsrelatie) en als opdrachtgever (losse opdracht). Vanwege
de mondelinge afspraken is er echter wel degelijk sprake van een arbeidsovereenkomst. Het
onderscheid dat economen maken tussen losse contracten en arbeidsrelaties is voor
huishoudelijk werk zelfs door SZW moeilijk te maken.
Sociologen hebben bij de bestudering van arbeidsrelaties niet alleen oog voor de
expliciete aard van de ruil, maar ook voor de impliciete aspecten zoals verwachtingen, zo
stelt Huiskamp (2003). Verwachtingen worden noch in formele, schriftelijke
arbeidscontracten noch in informele, mondelinge afspraken expliciet vastgelegd.
Verwachtingen worden vastgelegd in ‘impliciete’ contracten (Akerlof, 1982). Deze
impliciete contracten hebben kenmerken van een giftrelatie waarin gunsten worden
uitgewisseld waarvoor op den duur een wedergunst wordt terugverwacht. Deze impliciete
verwachtingen spelen een grote rol in de economie van huishoudelijk werk. Zo verwacht
bijvoorbeeld de werkgever die de schoonmaakster de sleutels geeft, dat deze respectvol met
zijn of haar huis zal omgaan. Als wederdienst kan de werkgever vriendelijk zijn. Zulke
verwachtingen worden niet geëxpliciteerd in het eerste contact maar gaan een rol spelen in
de loop van de arbeidsrelatie.
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat arbeidsrelaties zich door verschillende
disciplines laten bestuderen, bijvoorbeeld door de sociologie en de economie. Dit komt
onder meer doordat arbeidsrelaties verschillende type bindingen omvatten. In hun studie naar
de nieuwe dynamiek op interne arbeidsmarkten onderscheiden arbeidssociologen Visser en
Van der Meer (2007) drie typen bindingen die een arbeidsrelatie kan bevatten: een juridische
binding, een economische binding en een psychologische binding. Op de markt van
huishoudelijke diensten zijn deze bindingen ook te onderscheiden. De eerste, juridische
binding, en dan vooral het ontbreken ervan, is het kader waarin de economische en
psychologische binding tot stand komen. In het Nederlandse arbeidsrecht is telkenmale een
uitzondering gemaakt voor huishoudelijk werk, van arbeidsbescherming is daardoor weinig
sprake. De werkgever mag een schoonmaakster inhuren zonder deze een vast contract aan te
bieden en zonder belastingen en premies te betalen. De juridische binding is daardoor
uitermate flexibel en individueel.
In dit hoofdstuk ga ik vooral in op de arbeidsrelatie als economische binding en als
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psychologische/sociale binding, alsook op het verband tussen beide typen bindingen. Deze
twee typen bindingen binnen een arbeidsrelatie zijn geen losse entiteiten, maar laten zich
juist goed samen bestuderen, zo getuigen ook twee sociologische studies die uitermate
relevant zijn voor de economie van huishoudelijk werk.
In zijn studie naar de relatie tussen arbeid en kapitaal in verschillende Europese
staten stelt Crouch (1994) dat alle sociale relaties een element van ruil bevatten, of het nu om
arbeid, vriendschap of liefde gaat. Crouch is een economisch socioloog met interesse voor
zowel bestuursstructuren als arbeidsmarkten en gezinsvraagstukken. Zijn werk leent zich
bijzonder goed voor de bestudering van de verschillende bindingen die arbeidsrelaties op de
markt van huishoudelijk diensten typeren. Zo ontwikkelde Crouch een continuüm van
sociale relaties, waartoe hij ook arbeidsrelaties rekent, op twee dimensies. Als eerste
dimensie van sociale relaties noemt Crouch de mate waarin actoren elkaar kennen. Dit kan
variëren van onbekend, niet vertrouwd en onbemind tot bekend, vertrouwd en bemind. De
tweede dimensie die Crouch onderscheidt is de mate waarin de relatie gebaseerd is op
berekening, variërend van volledige berekening en specificatie van afspraken tot geen
berekening en geen afspraken. Twee actoren die elkaar voor het eerst ontmoeten, hebben
meer behoefte aan berekening en specificatie omtrent de ruil binnen de relatie. Door
herhaalde interacties ontstaat er een wederzijds belang bij het in stand houden van de relatie.
Het is dan niet nodig telkens de ruil opnieuw te berekenen en te specificeren. Er ontstaat
vertrouwen. Hoe beter actoren elkaar kennen, hoe minder behoefte aan calculatie en
specificatie. Het continuüm van sociale relaties zoals door Crouch beschreven beweegt zich
tussen arbeidsrelaties gebaseerd op formele specificaties en berekening enerzijds, en
persoonlijke relaties gebaseerd op vriendschap en vertrouwen anderzijds. Dit continuüm is
relevant omdat juist in de persoonlijke dienstverlening zowel sociale als economische ruil in
de arbeidsrelatie plaatsheeft.
Dit blijkt ook uit een studie van Nievers (2003). Nievers onderzocht specifiek de
relatie tussen ouders en oppas, een arbeidsrelatie die veel overeenkomsten heeft met die
tussen schoonmaakster en werkgever. De arbeidsovereenkomst tussen oppas en ouders is
veelal mondeling vastgelegd en de arbeidsrelatie informeel georganiseerd. Het is een
arbeidsrelatie gebaseerd op vertrouwen, net zoals die tussen huishoudelijk werker en
opdrachtgever. De beide partijen zijn niet aan elkaar gebonden middels een formele
arbeidsovereenkomst en een organisatie. Ook Nievers onderschrijft het ontbreken van een
sterke juridische binding tussen beide partijen. Er is wel een economische binding, door
middel van een salaris in ruil voor de dienst. Ook investeren zowel oppas als werkgever in
de psychologische binding door middel van sociaal contact.
Nievers (2003) onderscheidt economische van sociale ruil op drie aspecten: 1. wat
er geruild wordt in de relatie, 2. het doel van communicatie tussen beide partijen en 3. de
wijze waarop men de andere partij beoordeelt. Bij economische ruil gaat het om het ruilen
van gelijkwaardige goederen of diensten, is de communicatie gericht op een doel buiten de
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relatie en beoordeelt men de andere partij naar de manier waarop deze zijn of haar rol
vervult, niet naar persoon. De relatie die ontstaat is te typeren als een zakelijke relatie. Bij
sociale ruil wordt er tijd en aandacht geruild waardoor er binding ontstaat, is communicatie
gericht op de relatie en wordt de ander op persoonlijke kenmerken beoordeeld. De relatie
waarin hoofdzakelijk sociale ruil plaatsvindt noemt Nievers (2003) een persoonlijke relatie.
In een zakelijke ruilrelatie zijn actoren makkelijk inwisselbaar, in een persoonlijke
niet. In het continuüm van Crouch (1994) zou het zakelijk vormgeven van een arbeidsrelatie
veel specificaties en berekening betekenen. Het persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie
houdt juist veel vertrouwen en weinig berekening in. De visie van Crouch (1994) is van
toegevoegde waarde vanwege het continuüm in arbeidsrelaties dat erin te ontdekken is:
arbeidsrelaties kunnen meer berekenend zijn of meer vertrouwd. Anders gezegd worden
arbeidsrelaties niet óf zakelijk óf persoonlijk vormgegeven maar juist met een mengeling van
beide.
Elke arbeidsrelatie bevindt zich ergens op het continuüm tussen een zakelijke en
persoonlijke relatie, tussen economische en sociale ruil, tussen berekening en vertrouwen. In
organisaties verzakelijkt men de arbeidsrelatie om deze te vergemakkelijken. Men maakt
impliciete verwachtingen expliciet en specificeert de ruil. Bij huishoudelijk werk lopen
persoonlijke en zakelijke aspecten door elkaar, veroorzaakt door de aard van het werk, de
privésfeer van de werkgever waar het werk plaatsvindt en het ongeorganiseerde karakter van
de markt. Juist deze sterke aanwezigheid van zowel economische binding als sociale
binding, en de afwezigheid van een juridische binding beïnvloeden de praktijk van betaald
huishoudelijk werk. In dit hoofdstuk zal ik gebruik maken van een continuüm tussen het
zakelijk en persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie.

6.2. De economie in het huishouden
Werkgever en werknemer hebben elkaar gevonden. Er heeft een eerste ontmoeting
plaatsgevonden en vanaf nu wordt het huis van de werkgever schoongehouden door de
huishoudelijk werker. Wat doen huishoudelijk werkers eigenlijk en hoe doen ze dat? En hoe
gaan werkgevers daarmee om? Kortom: hoe krijgen arbeidsrelaties vorm op de werkvloer
van het huishouden?
Ten aanzien van de praktijk op de werkvloer zijn er vier aspecten aan te merken die
voor zowel de werknemers als de werkgevers relevant zijn. Ten eerste de werkzaamheden en
werkwijze zelf. Als tweede zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van belang. De specifieke
spanning tussen de privésfeer van de werkgever en de werkplek van de schoonmaakster is
een derde aspect dat de praktijk kenmerkt. Tot slot is additionele communicatie tussen
huishoudelijk werker en werkgever een aspect dat de arbeidsrelaties kleurt. Op deze vier
aspecten van de praktijk van huishoudelijk werk is het continuüm tussen het zakelijk en
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persoonlijk vormgeven van relaties toepasbaar. In een tabel ziet de toepassing van de
theoretische noties op de praktijk van de werkvloer er als volgt uit:
Tabel 6.1. Vormgeven van de arbeidsrelatie

Zakelijk

Persoonlijk

Arbeidsinhoud

Gedefinieerd, berekenend,
expliciete verwachtingen

Ongedefinieerd,vertrouwdheid,
impliciete verwachtingen

Secundaire
arbeidsvoorwaarden

Gedefinieerd, specifiek,
expliciet

Ongedefinieerd, onbegrensd,
impliciet

Werkplek

Afgebakend, berekenend

Onbegrensd, vertrouwen

Additionele
communicatie

Onbekendheid, formeel,
communicatie over werk

Bekendheid, vriendschappelijk,
communicatie over elkaar.

Werknemers hebben een ander perspectief op de werkvloer dan werkgevers. Werkgevers
weten veel minder goed wat er gebeurt, zij zijn er immers dikwijls niet bij. Zij praten over
wat ze denken dat er gebeurt, over wat er gebeurde die ene keer dat zij thuis waren of over
het resultaat van de werkzaamheden. Een belangrijke leidende vraag bij de bespreking van
de arbeidsrelaties is daarom: hoe verschilt het werknemersperspectief van het
werkgeversperspectief over wat er op de werkvloer gebeurt? Een tweede vraag is: in welke
mate is er sprake van het zakelijk vormgeven van de arbeidsrelatie dan wel van persoonlijk
vormgeven?
6.2.1. Arbeidsinhoud
Met arbeidsinhoud wordt bedoeld: de werkzaamheden die verricht worden of waarvan de
werkgever verwacht dat deze verricht worden. Bij huishoudelijk werk gaat het dan om taken
en de manier waarop deze taken uitgevoerd worden.

Taken
Van elke werknemer of opdrachtaannemer wordt door de betalende partij verwacht dat de
werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Huishoudelijk betaald werk kent
daarbij een aantal monitoringsproblemen: het gebeurt vaak zonder toezicht en is tevens
moeilijk evalueerbaar.
In de gesprekken met huishoudelijk werkers in Amsterdam zijn er ten aanzien van
hun taken drie in het oog springende patronen te ontdekken. Allereerst weten de
huishoudelijk werkers zelf vrij nauwkeurig te beschrijven wat zij doen. Hun werkzaamheden
beschrijven zij in alle gevallen als een lijst van taken zoals bijvoorbeeld Janelle die geeft:
Wat voor werk verrichtte je zoal in die huizen?
Stofzuigen, afstoffen, strijken, kleren opvouwen, de was, bedden verschonen, wc
schoonmaken.
(Vrouw, 39 jaar, getrouwd, 4 kinderen, Filippijnen)
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Anders dan voor de loodgieter of de kapper bestaat huishoudelijk werk uit een groot aantal
verschillende taken, niet uit één klus die geklaard moet worden. Het takenpakket verschilt
bovendien bij de vele werkgevers die een huishoudelijk werker heeft. Algemene wekelijkse
taken die praktisch bij elke werkgever gedaan worden zijn: afstoffen, de keuken
schoonmaken, de badkamer en WC schoonmaken, meubels afnemen of uitzuigen, het huis
stofzuigen en/of de vloeren moppen. Werkzaamheden die bij slechts enkele werkgevers
wekelijks uitgevoerd dienen te worden zijn: de was doen en opvouwen, bed opmaken en
strijken. Een tweede opvallend patroon is de routine of werkvolgorde die de huishoudelijk
werkers in hun werkzaamheden aanbrengen. Camille zegt daar bijvoorbeeld over:
Ik doe alles stap voor stap, een voor een. Ik begin met stoffen, als dat helemaal klaar is doe ik
de badkamer, dan ga ik het hele huis stofzuigen en dan moppen.
En bedden opmaken?
Dat doe ik voor het zuigen
En strijken?
Dat is als laatste aan de beurt.
(Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)

Bijna alle huishoudelijk werkers vertellen net als Camille over een duidelijke werkvolgorde.
Routine in de werkzaamheden is belangrijk vanwege de vastgestelde tijd en prijs per huis.
Deze routine maakt ook dat huishoudelijk werkers liever zo min mogelijk van werkadressen
wisselen. Nieuwe werkadressen kosten meer tijd, in bekende huizen waar men een routine
heeft werkt het efficiënter.
Onder degenen die samenwerken tekent zich een derde patroon in de uitvoering van
het werk af dat samenhangt met routine: zij hebben een duidelijke taakverdeling. Deze is
gebaseerd op gender-specifieke kenmerken (of stereotypen) en/of lichamelijk kenmerken.
Claudia weet levendig verslag te doen van de taakverdeling met Bruno:
Als jullie met zijn tweeën naar een huis gaan, hoe werken jullie dan?
Claudia: Hij stofzuigt altijd, en dweilen, badkamer, en ik strijken, de keuken soppen,
afstoffen, een man kan niet afstoffen. (…) Het zware werk is voor hem, de rest is voor mij.
(Vrouw, 25 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

Een voorbeeld van een taakverdeling op basis van lichamelijke kenmerken is te lezen in het
fragment van Ieva die samen met haar zus werkt:
Mijn zus doet de badkamer, het toilet en de keuken. Omdat ik niet met rubbere handschoenen
kan werken. Toen ik alleen werkte en met water in de weer was, waren mijn handen heel
slecht. Dus mijn zus zei: jij doet het stofzuigen en afstoffen van alle kamers, het strijken en
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de ramen. Zij werkt met de chemische middelen, want zij kan wel met handschoenen werken.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Litouwen )

Alle werknemers zijn duidelijk en nauwkeurig over de wekelijkse of tweewekelijkse taken
bij hun vele werkadressen.
Werkgevers laten meer variatie zien in de mate waarin zij op de hoogte zijn van wat
er gedaan wordt in hun huis en de manier waarop zij daarover praten Enkelen van hen geven
een lijstje met werkzaamheden die volgens hen verricht worden. Zo zegt bijvoorbeeld Midas:
En wat doet ze allemaal in het huis?
Stofzuigen, keuken, keukenkastjes, de hele badkamer, spiegels, een beetje strijken, de tafel
opruimen, afwassen, een boekenplank opnieuw indelen, ja van alles.
(Man, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Midas’ toevoeging ‘van alles’ is opvallend. De meeste werkgevers zijn weinig nauwkeurig
over wat er eigenlijk gedaan wordt. Zo zijn er werkgevers die aangeven niet te weten wat er
gedaan wordt:
Wat doet ze allemaal hier?
Ik zou het eigenlijk niet weten (lacht). Okay, de wc’s, de badkamer, de keuken is altijd goed,
ze dweilt, en verder moet ze maar zien wat er moet gebeuren.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Met ‘en verder moet ze maar zien’ doelt Arwen op het eigen inschattingvermogen van de
schoonmaakster aangaande extra taken. Extra taken die veel genoemd worden zijn: ramen
lappen, boekenkast afstoffen, keukenkastjes van binnen schoonmaken, koelkast
schoonmaken, strijken en de was. Over deze extra taken bestaat er nog meer onduidelijkheid
tussen werkgever en werknemer dan over wekelijkse taken en er bestaan bij werkgevers veel
impliciete verwachtingen aangaande deze extra taken.

Extra taken
Werkgevers en werknemers hebben vaak weinig afgesproken over taken en vooral over de
extra taken. Wanneer de arbeidsverhouding van start is gegaan blijkt dat zij daarop
verschillende visies en impliciete verwachtingen hebben. De relatie van werkgeefster Suzie
met haar schoonmaakster is hier een goed voorbeeld van. Zij sprak vooraf niks af met haar inmiddels ontslagen - schoonmaakster. Zij ging uit van de expertise van de schoonmaakster,
maar was uiteindelijk erg ontevreden:
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Heb je in het begin iets met haar afgesproken wat je belangrijk vindt?
Nee niet echt. Ik had ik wel het idee van: nou laat haar maar gaan. Ze deed zich ook een
beetje voor als dat ze heel professioneel was, dus.
En wat deed ze allemaal hier in huis?
Ja, het liefste ging ze ramen lappen, wassen en strijken, dat vond ze het leukst, omdat dat het
meeste effect heeft. (…) Als ik zelf het hele huis zuig, dan ben ik al vier uur bezig.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Suzie had een schoonmaakster die zich vooral op de extra taken richtte en niet op wat Suzie
als basistaken ziet, maar Suzie expliciteerde haar verwachtingen niet en afspraken waren niet
specifiek. Er zijn meer werkgevers die zich ergeren aan een schoonmaakster die zich alleen
richt op extra taken. Een andere klacht is juist dat de extra taken niet of slecht gedaan
worden. Zo vertelt Leonie:
In de keuken is het heel simpel, maar daar moet je eigenlijk een lijstje al neerleggen van wat
ze moet doen. Het is elke keer zuigen, dweilen en aanrecht, en dan een omliggende klus.
Daarvoor heb ik een brief die getikt in hele makkelijke zinnen. Om de zoveel tijd: de kastjes,
de ramen of de kast met planken. (…) de keukenkastjes doen, zo eens in de paar maanden, dat
is een drama, dan wordt alles eruit getrokken, pannen, servies, alles, en na het schoonmaken,
wordt zonder te kijken wat uit welk kastje kwam, lukraak alles er weer in geduwd. Niets staat
meer op dezelfde plek, en als je dan een kastje opendoet vallen de pannen eruit. (lacht)
(Vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)

De manieren waarop huishoudelijk werkers met verzoeken over extra taken omgaan zijn
divers. Sommigen blijven langer en weten daarvoor extra betaald te krijgen, een enkeling
laat een basistaak vallen om de extra taak te doen, en de meesten doen het geheel aan
basistaken minder goed om de extra taken te kunnen doen.
Huishoudelijk werkers moeten de verhouding tussen tijd, prijs en taken in de gaten
houden. Omdat de werkgevers een tegenovergesteld belang hebben moeten deze soms
ingeperkt worden, zoals Andreia bijvoorbeeld over een van haar werkgevers zegt:
Maaike oooh. Maaike vraagt iedere week: Andreia, als je nog tijd hebt, kan je dan nog even..
(lacht) Maaike, het is alleen twee uurtjes, er is geen tijd voor, zeg ik dan.
(Vrouw, 22 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Brazilië)

Wanneer er vooraf is afgesproken dat er een extra taak gedaan wordt hebben huishoudelijk
werkers vaak een eigen systeem om deze uit te voeren. Bemoeienis van de werkgever kan dit
systeem verstoren:
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Sommige werkgevers zijn zo van: vandaag kun je de ramen wassen. Ik kan dan juist denken:
de ramen kunnen nog wachten, wat er juist vies is, is de radiator, dat moet echt vandaag
gedaan worden, dus voor de ramen heb ik geen tijd. Dan zegt zij: nee doe de ramen maar
vandaag en andere dingen later. Na een maand is de radiator zo vies dat het een dag kost deze
schoon te krijgen. Ik kijk altijd van: wat kan wachten en wat moet echt vandaag gebeuren.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Litouwen)

De wensen van werkgevers halen schoonmaaksters als Ieva uit hun routine. Zij is van
mening dat werkgevers op haar expertise zouden moeten vertrouwen: zij zal de ramen doen
wanneer zij dat nodig acht en dit in haar schema past. Werkgevers lijken weinig stil te staan
bij het routine van huishoudelijk werkers, zo vertelt Sophia over een van haar werkgeefsters:
Deze dame heeft een grote keuken, en elke week vraagt ze om iets anders: vandaag alleen het
houtwerk, volgende keer het glaswerk, volgende keer de vloer, volgende keer alleen stoffen.
Dat is heel vermoeiend, ik hou daar niet van, ik doe liever elke week hetzelfde.
(Vrouw, 23 jaar, getrouwd, geen kinderen, Venezuela)

Extra taken doorbreken de routine en rekken vaak de werktijd op voor de werknemers. Zorg
dragen voor het linnengoed is daarbij opvallend vaak onderwerp van discussie. Wassen,
strijken, kleding opvouwen en het bed verschonen zijn taken die hieronder vallen. Bijna alle
huishoudelijk werkers doen een of meer van deze taken, maar hebben er een uitgesproken
hekel aan. Het strijken van kleding is een tijdrovende aangelegenheid. Ervaren huishoudelijk
werkers weigeren daarom te strijken omdat ze anders niet aan schoonmaken toekomen.
Taakuitvoering
Werkgevers willen dat er in de tijd waar zij voor betalen zo veel mogelijk taken gedaan
worden. Huishoudelijk werkers moeten op hun beurt de verhouding tijd, geld en taken in de
gaten houden. Een manier om een te groot takenpakket binnen de betaalde tijd te doen is om
het geheel minder goed te doen. Dit is frustrerend zoals iedereen die onder tijdsdruk werkt
kan beamen. Zo vertelt Evan dat hetgeen hem het meeste frustreert de tijdsdruk is, het
rondrennen om alles gedaan te krijgen. De taakuitvoering, waarmee ik de manier waarop er
schoongemaakt wordt bedoel, is nog lastiger vast te leggen dan de taken zelf. Werkgevers
evalueren het resultaat, terwijl werknemers praten over de totstandkoming van het resultaat.
Dit verschil in perspectief leidt tot irritaties voor beide partijen.
De helft van de werkgevers heeft dergelijke irritaties over de manier van uitvoering.
Voorbeelden hiervan zijn: vloerkleden die verkeerd om liggen, meubels of spullen die anders
staan, afwassen in een schoonmaakemmer, spullen niet optillen om eronder af te stoffen, te
weinig water gebruiken bij het schoonmaken, te veel schoonmaakmiddel gebruiken, te veel
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water gebruiken bij het moppen van de houten vloer en schade aan spullen.
Werknemers hebben de volgende klachten over de manier van werken: chemische
schoonmaakmiddelen moeten gebruiken, geen rubberen handschoenen mogen gebruiken,
geen chemische middelen mogen gebruiken en moeten betalen in geval van schades.
Zakelijke of persoonlijke houding ten opzichte van de arbeidsinhoud?
Door geen duidelijke afspraken te maken van te voren ontstaan er in de arbeidsrelatie
problemen over het takenpakket, vooral over extra taken. Omdat het onduidelijk is wat een
gelijkwaardige ruil van diensten voor geld is, wordt een zakelijk vormgeving van de
arbeidsrelatie bemoeilijkt. De taken zijn ongedefinieerd, onbegrensd en onduidelijk
afgesproken door huishoudelijk werker en werkgever. Bovendien hebben werkgevers heel
persoonlijke impliciete verwachtingen over de taken en werkwijze, waar huishoudelijk
werkers maar ten dele aan kunnen voldoen. Huishoudelijk werkers zijn meer berekenend en
specifiek over de ruil van taken en geld. Ten aanzien van taakuitvoering geven huishoudelijk
werkers ook meer aan de zakelijke kant van het continuüm vorm aan de arbeidsrelatie,
terwijl werkgevers meer een persoonlijke invulling geven.

6.2.2. Secundaire arbeidvoorwaarden
Wie ooit in de dienstensector heeft gewerkt, bijvoorbeeld in de horeca, weet dat secundaire
arbeidsvoorwaarden hier weinig gestandaardiseerd zijn. Dat is voor huishoudelijk werk nog
meer het geval. Zaken als pauze, vakantie, betaling, giften, eten en drinken verschillen
enorm per werkgever en per werknemer.
Pauze
In de arbeidstijdenwet is een recht op onbetaalde pauze van een half uur na 5,5 uur werken
opgenomen. Er kunnen voor bepaalde sectoren specifieke afspraken vastgelegd zijn in een
CAO. Zelfs al zou huishoudelijke arbeid plaatshebben op de formele markt, dan nog zouden
werknemers geen recht hebben op pauze omdat zij bij de meeste werkgevers drie tot vier uur
werken. Werknemer en werkgever zouden hier afspraken over kunnen maken, zoals ook in
andere sectoren gebruikelijk is.
De huishoudelijk werkers vertellen dat wanneer zij maar kort op een werkadres zijn,
zij pauze hebben tussen de werkadressen door. Zij drinken en eten dan wat als ze onderweg
zijn. Dit geldt vooral voor degenen die samenwerken en een klein aantal uren (een à twee
uur) op elk werkadres zijn.
Bij werkadressen waar huishoudelijk werkers een groter aantal uren zijn (drie tot
zes uur) nemen ze pauze om iets te eten of te drinken. Over het nemen van pauze spraken
beide partijen vooraf niks af, wel bood de helft van de werkgevers aan dat de huishoudelijk
werkers drinken en eten mogen pakken. Dit vertellen zowel de huishoudelijk werkers als de
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werkgevers. Wanneer de werkgever niet thuis is, is dit voor beide partijen geen probleem.
Huishoudelijk werkers nemen dan kort pauze omdat zij anders niet uitkomen met de taken in
de betaalde uren en ze vaak ook weer naar een ander werkadres moeten.
Bij adressen waar de werkgever aanwezig is, is het moment van pauze meestal op
aanbod van de werkgever. Werkgevers ouder dan 65 zijn praktisch altijd thuis wanneer de
schoonmaakster komt en bieden de werkster wat te eten en drinken aan. Claudia en Bruno
hebben veel 65-plussers als klanten. Bruno vertelt bijvoorbeeld over een van hen:
Bert, Bert is heel oud en heel lief. Wanneer ik daar kom heeft hij de tafel gedekt, staat eten op
tafel, brood, cola, melk, ham, kaas. Bordjes, bestek, netjes gedekt, altijd.
Wij komen daar en dan moeten we eerst eten.
(Man 22 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië,)

Voor ouderen heeft de komst van de schoonmaakster ook een sociaal aspect zo vertellen
huishoudelijk werkers. Onder de werkgevers die ik sprak zijn geen ouderen. Wel is een derde
van hen aanwezig als de werkster komt, en drinkt wel eens koffie met de werkster.
Het koffiedrinken en kletsen met elkaar is voor zowel werkgevers als werknemers
in dit onderzoek geen onverdeeld genoegen. Er zijn werknemers die dit sociale aspect van
het werk en eten of drinken zeker waarderen, terwijl anderen zich juist weer ongemakkelijk
voelen bij het contact met de werkgever. Hier kom ik later op terug. De meeste huishoudelijk
werkers benadrukken vooral de zakelijke nadelen van kletsen en pauze. Ze hebben er
eigenlijk geen tijd voor: werkgevers verwachten al dat er veel taken verricht worden in de
uren waarvoor betaald wordt, daar kan niet ook nog een uitgebreide pauze bij. En langer
doorwerken om de pauze te compenseren is voor de meeste werknemers niet mogelijk, daar
zij direct door moeten naar het volgende adres. Bovendien is het onduidelijk of de pauze
doorbetaald wordt. Dit is net als het takenpakket een onuitgesproken, grijs gebied tussen
werknemer en werkgever. Ieva legt het helder uit:
De meeste werkgevers zijn niet thuis. Ze zeiden: als je hier bent kun je een kop koffie voor
jezelf maken. Dat is beter voor mij, ik heb maar weinig tijd, ik drink koffie en begin snel met
werken. Andere mensen die thuis zijn als ik kom, zijn vaak de hele dag alleen thuis en dan is
het van: alsjeblieft drink koffie met me. We drinken, we praten, ik zeg: ik moet werken, zij
zeggen: ja, ja en gaan door met praten. Na een half uur zeggen ze: je hebt koffie gedronken
een half uur, daar betaal ik niet voor of je moet een half uur langer werken. Dus de volgende
keer zei ik: nee dank u, ik wil geen koffie. Ik drink nu nooit meer koffie met werkgevers.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend 2 kinderen, Litouwen )

Voor werknemers is contact met werkgevers in sociaal opzicht niet per se onplezierig, maar
vooral in zakelijk opzicht nadelig. Als zij bij elke werkgever een half uur onbetaalde pauze
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zouden nemen zouden zij aan het einde van de dag een werkadres en dus inkomen moeten
missen. Aangeboden eten of drinken wordt door de huishoudelijk werkers als positief
ervaren. Over pauze nemen als de werkgever aanwezig is, is onduidelijkheid. Het is
onduidelijk op wiens rekening de pauze komt en wie er baat bij heeft. De helft van de
huishoudelijk werkers vermijdt daarom - net als Ieva - dit grijze gebied en neemt pauze
tussen werkadressen.
Voor werkgevers kan het koffiedrinken ook ongemakkelijk zijn, bijvoorbeeld
vanwege een sociale kloof. Het is voor veel werkgevers niet duidelijk wie de baas is over de
tijd van de huishoudelijk werker. Dat wil niet zeggen dat alle werkgevers vinden dat hun
schoonmaakster geen recht heeft op een (betaalde) pauze:
Ze wilden nooit zitten maar liever doorgaan. Mevrouw Lee maakte geloof ik wel een kopje
thee voor zichzelf maar die ging nooit zitten, die gewoon door. En Tjeng wou nooit wat,
alleen wat water, die sloeg alles af, ik bleef vragen als ik er was, maar nee hoefde niet. Van
mij hoeven ze niet drie uur achter elkaar te pezen, maar dat vonden ze blijkbaar prettiger. Ik
kan wel blijven vragen of ze wat willen drinken. Toen ik zelf alfahulp was moest ik zitten hè,
dat hoorde erbij, en soms heb je daar geen zin in. Ik had bij onze hulpen ook niet het idee dat
het uit tijdgebrek was, ja ik weet niet, misschien vonden ze het gewoon niet prettig.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Tweederde van de werkgevers is nooit aanwezig als de schoonmaakster komt, zij vinden het
prima als er drinken gepakt wordt. De werkgevers die er wel zijn bieden drinken aan, maar
niet per se pauze. Het nemen van pauze wordt net als de taken ad hoc en per werkadres
gecreëerd (of niet). Het is een samenspel tussen goodwill en zakelijkheid van werkgever en
huishoudelijk werker. Het is daarbij voor beide partijen dikwijls onduidelijk of er sprake is
van een dienstverband of van een opdracht, van werkgever-/werknemerschap of
opdrachtgever-/opdrachtnemerschap.
Dat het nemen van pauze en drinken ad hoc en onduidelijk geregeld is, is niet uniek.
Dat is in veel sectoren zo. Wat echter wel uniek is, is dat de huishoudelijk werkers zo veel
werkgevers hebben waarmee steeds opnieuw en verschillend gedacht wordt over pauzes.
Bovendien is de werkgever in de privésfeer, thuis, waar hij of zij altijd pauze kan nemen.
Werknemer en werkgever moeten hier samen uitkomen, de arbeidstijdenwet biedt geen
pasklaar antwoord.
Vakantie
Voor vakantie en vakantiegeld biedt de wet wel uitkomst. De FNV beschrijft in een
onderzoek naar huishoudelijk personeel dat zelfs als de schoonmaakster geen premies en
belasting afdraagt, de opdrachtgever toch een aantal plichten heeft, waaronder doorbetaling
bij vakantie en het recht op vakantie (Cremers & Holtmaat 2002). De FNV redeneert: dat de
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schoonmaakster wellicht zwart werkt, werkt naast een uitkering of ongedocumenteerd in
Nederland verblijft en werkt en daarmee niet aan wettelijke plichten voldoet, wil niet zeggen
dat de opdrachtgever dit niet hoeft te doen. Uit het onderzoek van de FNV blijkt dat veel
opdrachtgevers menen dat als er zwart uitbetaald wordt er ook geen recht op vakantiegeld en
vakantie is. Onjuist, legt de FNV uit (Cremers & Holtmaat 2002). Volgens de regeling
‘dienstverlening aan huis’ die sinds januari 2007 ingesteld is door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid44 hoeft een werkgever geen loonbelasting en sociale premies te
betalen voor huishoudelijk personeel dat maximaal drie dagen per week bij een particulier
werkt. De werkster moet wel haar inkomsten opgeven bij de belastingdienst. In het landelijk
onderzoek van de FNV bleken drie op de vijf werksters dit ook te doen, veel vaker dan de
werkgevers denken. Dit zal minder zijn in grootstedelijke gebieden waar meer
ongedocumenteerde werkers zijn. Maar veel werkgevers weten niet of de schoonmaakster
premies en belasting afdraagt, zo blijkt ook uit mijn onderzoek. Bovendien, of de werkster
nou wel of niet premies betaalt, de opdrachtgever heeft een gewone arbeidsrelatie met haar
en moet dus vakantiegeld betalen en doorbetalen bij vakantie en ziekte. De wet verplicht de
opdrachtgever de werkster die iedere week vijf uur werkt vier weken vakantie te verlenen en
dus twintig vakantie-uren door te betalen. De vakantie hoeft niet samen te vallen met die van
de werkgever. Hoe is dat in mijn onderzoeksgroep geregeld?
Om te beginnen is het handig om de rekensom te halveren. Gemiddeld werken de
schoonmaaksters namelijk 2,5 uur bij hun werkgevers en huren de werkgevers 2,5 uur een
werkster in. Er zou recht zijn op gemiddeld twee weken doorbetaalde vakantie en 10 uren
vakantiegeld.
De enige inwonende werkneemster, Ilonka de au pair, neemt vakantie als haar au
pair gezin ook op vakantie gaat en krijgt deze wel doorbetaald. De uitwonende huishoudelijk
werkers nemen zelf geen vakantie, noch krijgen ze die doorbetaald. Wel zijn de
zomermaanden rustige maanden voor hen omdat veel werkgevers dan op vakantie gaan. ‘Wij
hebben vakantie als onze baas met vakantie gaat’, zegt Bruno. Er zijn vier soorten
vakantieregelingen te ontdekken: De eerste is eenvoudig geen werk, geen geld. De tweede is
geen werk, half geld ter compensatie. De derde regeling is niet hoeven werken en wel
volledig betaald krijgen. De vierde variëteit is wel werken als de baas op vakantie is, en dus
ook betaald krijgen. De laatste twee regelingen zijn favoriet bij de huishoudelijk werkers
omdat deze hun inkomen op peil houdt. De eerste twee regelingen zorgen ervoor dat het in
de zomermaanden financieel vaak sappelen is voor hen.
Opvallend is de berustende en passieve houding die de huishoudelijk werkers
aannemen bij de vakantieregelingen waar ze geen of minder geld krijgen. Zo zegt Evan:
‘Het is niet eerlijk, maar het is nou eenmaal het soort werk: geen werk, geen betaling.’

Werkgevers die wel doorbetalen als zij op vakantie zijn worden als genereus, lief of attent
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betiteld. Doorbetaling bij de vakantie van de opdrachtgever is voor huishoudelijk werkers
geen recht, maar een gunst van de betreffende werkgever, wat bijvoorbeeld te lezen is in
hetgeen Claudia daar over vertelt:
‘Als Jeanette op vakantie gaat dan hoeven we niet te werken en betaalt ze toch.
Dat is heel leuk, heel lief.’

Elke huishoudelijk werker kent een of enkele werkgevers die uitbetalen tijdens hun vakantie,
terwijl er niet gewerkt hoeft te worden. Onder hun overige klantenbestand komen de overige
drie regelingen in gelijke mate voor, in ieder geval komen deze veel vaker voor dan
doorbetalen en niet hoeven werken. Dat betekent dat zij tijdens de zomermaanden fors aan
inkomen moeten inboeten. Twee huishoudelijk werkers ontvangen van een werkgever 100
euro vakantiegeld.
Onder de werkgevers die ik sprak komen de vakantieregelingen ‘geen werk, geen
geld’ of ‘geen werk, half geld’ niet voor. De werkgevers spreken weer van een andere
variant: half werken en half betaald. Een derde van de werkgevers hanteert deze variant, een
derde van hen laat de schoonmaakster doorwerken en betaalt dus door en een laatste derde
deel spreekt van vakantiegeld, wat bij doorvragen ‘geen werk, wel geld’ tijdens de vakantie
van de werkgever blijkt te zijn. Slechts een werkgever, die zijn schoonmaker minder laat
werken en minder betaalt tijdens zijn vakantie, geeft de schoonmaker daarnaast 250 euro
vakantiegeld. Terwijl de huishoudelijk werkers doorbetaling tijdens vakantie als gunst van de
werkgever zien en er zelf niet om vragen, geven werkgevers aan dat ze gewoon niet weten
hoe het moet:
Ik vraag mezelf wel af: hoe doe je dat, met een kerstpakket of met vakantiegeld. Ik weet dat
niet, en ik durf het ook niet aan haar te vragen (..) als we op vakantie gaan betalen we
gewoon door, en in december geef ik wat extra. (..) Zij heeft nooit ter sprake gebracht hoe dat
nou moet met de betaling tijdens vakantie. Omgekeerd is ze ook niet overdreven enthousiast
als ze iets krijgt. Ik krijg er niet zo’n hoogte van wat nou goed is.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Volgens de AbvakaboFNV heeft de opdrachtgever ook de plicht door te betalen bij ziekte
van de werkster (Cremers & Holtmaat 2002). Onder de werkgevers is er één die haar
schoonmaakster betaald zwangerschapsverlof gegeven heeft van vijf weken. Een andere
werkgeefster met een zwangere werkster deed dat niet. Doorbetaling bij ziekte gebeurt
nagenoeg niet. Werkgevers hanteren de regel: als ik zelf afbel dan betaal ik door, als de
schoonmaakster afbelt, betaal ik niet door. De huishoudelijk werkers vertellen over eenzelfde
regeling, maar een derde van hun klantenbestand betaalt ook niet door als zij zelf afbellen.
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Giften
Tot slot zouden onder secundaire arbeidsvoorwaarden een eindejaarsuitkering, kerstbonus of
andere giften kunnen vallen. De huishoudelijk werkers krijgen van bijna al hun klanten een
attentie met kerst, variërend van talloze kerstbroden en kaarsen tot een geldbedrag:
En geven ze wel eens een cadeautje met kerst?
C: Ja allemaal, behalve van Veronique.
En wat krijgen jullie dan?
B: chocola, wijn, kerstbrood.
C: Geld ook
B: Ja extra geld is normaal met kerst, van bijna iedereen krijgen we dat. Die broden met suiker
kregen we van iedereen met kerst. Heb je er al vier, krijg je er nog een. O nee, niet nog een.
(Vrouw en man, 25 en 22 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

De werkgevers vertellen ook dat zij hun schoonmaakster met kerst iets geven: cadeaubonnen
of geld. Dit lijkt men minder moeilijk te vinden dan de regelingen rondom vakantiegeld. In
de meeste bedrijven is het kerspakket of de kersattentie geïnstitutionaliseerd. Dat is voor
huishoudelijk werk niet het geval maar in de praktijk lijkt het wel gebruikelijk. De
waardering van huishoudelijk werkers is gelijk aan die van de gemiddelde Nederlandse
werknemer: etenswaren als cadeau is een beetje lachwekkend, maar geld of een cadeaubon is
welkom. Huishoudelijk werkers weten daarnaast net als Bruno precies wie er niets geeft.
Giften en gunsten zijn middelen om iemand aan zich te binden, en hebben ook een sterke
sociale kant. Zo werkt het ook in de praktijk van huishoudelijk werk. Denissa zegt
bijvoorbeeld:
In mijn land heeft huishoudelijk werk geen status, geen respect. Maar mensen hier
behandelen alle mensen met respect. Mensen hebben respect voor mij en ik vind dat mensen
heel genereus zijn naar me. In december gaven velen me een cadeau, ik dacht: mijn god.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)

Giften worden door huishoudelijk werkers als blijk van waardering of respect gezien. Giften
hebben daarmee ook een emotionele waarde in de arbeidsrelatie, waar ik later op terugkom.
Hier is van belang dat dit sociale aspect van de arbeidsrelatie voor beide partijen relatief
probleemloos verloopt, in tegenstelling tot de gang van zaken rond vakantie en pauze.

Zakelijk of persoonlijk vaststellen en vorm geven van de secundaire arbeidsvoorwaarden?
De secundaire arbeidsvoorwaarden worden net als de arbeidsinhoud weinig zakelijk
vastgesteld. Zowel vanuit de werknemers als de werkgevers worden arbeidsvoorwaarden als
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pauze, vakantie of giften nauwelijks gedefinieerd of expliciet gemaakt. Voor werknemers
zijn het extra’s die afhangen van de goodwill van elke specifieke werkgever en daarmee heel
persoonlijk. Werkgevers willen het gezellig houden, zijn hier ambivalent over en weten vaak
niet wat ‘goed’ is. Wel zien werknemers meer dan werkgevers de economische voor - en
nadelen van pauze,vakantie en giften.

6.2.3. De spanning privédomein-werkplek
Bij huishoudelijk werk is er een specifieke spanning tussen de woning als privédomein voor
de werkgever en diezelfde woning als werkplek van de werknemer. Twee onderwerpen
kenmerken deze spanning in het bijzonder. Ten eerste bestaat er een onderscheid tussen
werkadressen waar de werkgever aanwezig is en adressen waar de werkgever niet aanwezig
is en de schoonmakers de sleutel hebben. Ten tweede is er variatie in de mate waarin, en de
manier waarop, de werkgever het privédomein afschermt. Hoe wordt er op de werkvloer
feitelijk omgegaan met monitoren en vertrouwen? Welke mate van zakelijkheid laten beide
partijen hier zien?
Sleutels
Een derde van de werkgevers is soms of altijd aanwezig, twee derde is nooit thuis wanneer
de schoonmaakster komt. Van de zestien werkgevers hebben er twee hun sleutels niet aan de
werkster gegeven. De eerste wilde haar sleutels niet geven omdat die net als haar vorige
werksters meer malen spoorloos verdwenen zijn. Zij laat nu de schoonmaakster ’s ochtends
binnen, om direct daarna naar haar werk te gaan. Bij een andere werkgeefster komt de
schoonmaakster op haar vrije dag, deze schoonmaakster wil zelf geen sleutels omdat ze dat
zo’n zorg vindt. Zo arrangeert deze schoonmaakster bovendien contact met de werkgevers,
waar zij op gesteld is. De werkgeefster is minder op dit contact gesteld en verdwijnt na een
kopje koffie om boodschappen te doen.
De overige werkgevers gaven hun schoonmaakster of schoonmaker de sleutels van
hun huis. De sleutel van de werkgever en de betrouwbaarheid van de schoonmaakster zijn
nauw met elkaar verbonden. De meeste werkgevers hebben de sleutels na een eerste
kennismaking gegeven. Veel werkgevers hebben daar een - op hoop van zegen - houding bij
en zijn blij als kostbaarheden zoals sieraden en geld er nog liggen nadat de schoonmaakster
is geweest. Door het nemen van deze risico’s meent men de betrouwbaarheid van de
schoonmaakster vast te stellen. Het is daarbij vaak wel zo dat de netwerkinbedding van de
arbeidsrelatie sterk is: men kent de schoonmaakster via via.
Een paar werkgevers hebben enkele weken of maanden gewacht met het geven van
de sleutels, om eerst te kijken hoe het gaat, zoals zij dat zelf zeggen. De betrouwbaarheid
van de werkster wordt dan ook uit eigen observatie vastgesteld.
Huishoudelijk werkers zijn zich zeer bewust van de verhouding tussen de sleutels
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krijgen en vertrouwen. Het aandeel werkadressen waar men de sleutels van heeft varieert van
een derde tot het hebben van sleutels van alle werkadressen. Oudgedienden hebben van al
hun werkadressen de sleutels, nieuwkomers eerder van een minderheid. Evan spant de kroon
met 35 sleutelbossen, die hij in een groot blik laat zien. Hij weet daarbij feilloos van wie
welke bos is, terwijl er nergens een label aanhangt. Het krijgen van de sleutel wordt gezien
als een bewijs dat de werkgever hen vertrouwt en dat wordt erg gewaardeerd:
Gaven ze je de sleutels?
Ja de eerste keer al.
Wat vind je daarvan?
Ik voel me blij, omdat ze me vertrouwen vanaf de eerste keer.
(Vrouw, 39 jaargetrouwd, 4 kinderen, Filippijnen,)

Werkgevers waar men direct de sleutel krijgt zijn over het algemeen geliefd. Voor
werkgevers die het eerst een aantal keren aankijken alvorens de sleutels te geven hebben de
schoonmaaksters begrip, maar zij voelen zich bij deze werkgevers wel bekeken en
gecontroleerd:
In het begin zijn alle mensen een beetje voorzichtig. Nu is het makkelijker want ze
vertrouwen me meer, nu heb ik de sleutels van alle huizen. Ze zeggen: ik geef je later de
sleutels, eerst wil ik het aankijken. Dus de eerste keren zijn ze in het huis als ik kom en pas
daarna geven ze me de sleutel. De vrouw waar ik het net over had was erbij de hele tijd dat ik
er was de eerste keren, ik voelde me gecontroleerd door haar.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)

Werkgevers waar men de sleutels niet van krijgt zijn over het algemeen minder populair. Dit
heeft voor de schoonmaaksters te maken met het gebrek aan vertrouwen dat dit uitstraalt,
maar ook met praktische overwegingen. Zo legt Evan uit:
We weigeren werkgevers om een aantal redenen (…) ook het soort mensen dat de sleutels
niet aan ons wil geven weigeren we. Het is ons gebeurd, vier weken geleden, we hebben
buiten staan wachten, er deed niemand open. We hebben opgebeld: er zijn geen goede
afspraken over wie de deur voor ons open doet. We hebben gezegd: we willen niet meer voor
jullie werken vanwege dit. Dat is een reden om een werkgever te weigeren: de sleutels.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)

Dat het werken in de privésfeer van de werkgever een grote mate van vertrouwen en
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betrouwbaarheid vraagt is voor beide partijen duidelijk. Zoals werkgevers niet willen dat hun
vertrouwen geschonden wordt, zo willen werknemers niet dat hun betrouwbaarheid
betwijfeld wordt. Dat deze wel getest wordt is de huishoudelijk werkers bekend. De
gelijkenis van onderstaand citaat met dat van de dienstbode die ruim een eeuw geleden een
gulden onder de bedpoot vindt (zie hoofdstuk 2) is treffend:
Vanaf het moment dat ze ons de sleutels geven begint het vertrouwen. Als we het gevoel
hebben dat iemand ons niet vertrouwt, kunnen we elk moment de sleutel teruggeven. Het is
een heel belangrijk ingrediënt van deze werknemer-werkgeverrelatie: vertrouwen. Het is
allemaal gebaseerd op vertrouwen.
En merk je dat alleen aan de sleutel of zijn er ook andere dingen?
Er zijn ook andere dingen, want we zien vaak geld rondslingeren in het huis, belangrijke
zaken zoals juwelen. En ik denk dat dat een soort test is ook, als je eenmaal iets van dat geld
meepakt en zij zien dat weet ik zeker dat de relatie over is: het vertrouwen is dan weg.
(Man, 43 jaar, Filippijnen, samenwonend, twee kinderen)

Opruimen voor de werkster komt
Werkgevers die geld en juwelen laten liggen als de schoonmaakster komt schermen hun
privédomein qua kostbaarheden niet erg af. Kostbaarheden laten slingeren kan duiden op
vertrouwen, onverschilligheid of een test van de werkgever. Een tweede kenmerk van de
spanning tussen privésfeer en werkplek is de mate waarin de werkgever de privésfeer
afschermt en de werknemer deze betreedt. Het gaat hierbij wederom om vertrouwen en
bescherming tegen opportunistisch gedrag. Neemt de schoonmaakster geen kostbaarheden
mee? Neust ze rond in zaken die de werkgever als privé beschouwt? Gebruikt ze de
telefoon? Gooit ze dingen weg die de werkgever niet als afval beschouwt? Het gaat naast de
bescherming tegen opportunistisch gedrag ook om wat De Swaan (1991) intimiteitsbeperking
noemde. In het essay ‘Werkloosheid als sociale verkwisting’ beschrijft De Swaan hoe intiem
huishoudelijk werk is. Deze intimiteit is alleen draaglijk als al te intieme taferelen uit het
blikveld van de werkster blijven. Door op te ruimen voor de werkster komt wordt de
intimiteit begrensd en daarmee draaglijk voor werkster en werkgever, zo beschrijft
De Swaan. Gelden er algemene regels voor intimiteitsbeperking onder de werkgevers?
Of zijn er verschillen? En wat zijn de ervaringen van de huishoudelijk werkers hiermee?
Ik ruimde wel op voordat ze kwam, wel een beetje gehaast, als er mensen komen eten heb ik
dat ook, dan ontzettend opruimen, moppen, even doekje, en dat is ook wel prettig want dan
heb je dat ook weer eens gedaan. Dat doen we ook samen hoor, opruimen. Het is wel prettig
maar er zit ook een druk op, als zij kwamen dan moest het wel gebeuren.
(Vrouw, 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen)
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Alle werkgevers vertellen net als Jet dat zij de avond voordat de werkster komt opruimen.
Jet beschrijft precies hoe intimiteitsbeperking werkt: net zoals men alle sporen van intimiteit
uitwist wanneer er visite komt, zo doen werkgevers dat ook als de werkster komt. Niet elke
werkgever pakt het zo grondig aan als Jet, toch ervaart een derde wel druk of stress bij het
wekelijks terugkerende opruimen.
De werkgevers noemen verschillende motieven om op te ruimen. Er zijn er drie te
herkennen en Helen is de enige werkgever die ze alle drie noemt:
Ik zorg ook altijd dat het huis opgeruimd is. In de eerste plaats omdat me dat prettiger lijkt
schoonmaken voor haar, en als je het haar laat doen loop je het risico dat je zelf niet meer
weet waar je spullen liggen. En het kost haar ook veel tijd. Het emmertje in de badkamer, met
de maandverbanden, altijd leeghalen voordat ze komt, altijd. Dat lijkt mij zo ranzig als zij dat
moet doen. Ik hou daar rekening mee, je moet wel respectvol met de mensen omgaan.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen )

Het is duidelijk dat werkgeefster Helen de intimiteit van huishoudelijk werk probeert te
beperken door al te intieme zaken zoals maandverbanden op te ruimen vóór de werkster
komt. Intimiteitsbeperking is een eerste motief om op te ruimen, maar niet het belangrijkste.
Zoals Helen aangeeft is het prettiger en efficiënter schoonmaken voor de werkster als er
opgeruimd is. Verreweg het meest genoemde motief voor opruimen is dat de werkster komt
om schoon te maken en niet om op te ruimen.

Als je kleding rond laat slingeren is dat vervelend voor de werkster want dan moet zij ook
nog kleren oppakken. Je moet wel zorgen dat je huis er zo bij ligt dat de mensen er aan de
slag kunnen. Dit is ook in je eigen belang, want anders maken ze minder goed schoon.
(Man, 35 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Door op te ruimen maken werkgevers van hun privéplek een werkplek voor de
schoonmaakster, en verminderen zo de spanningen daartussen. Dit doen zij deels uit respect
voor de huishoudelijk werker maar ook om zelf waar voor hun geld te krijgen. Hier
demonstreert zich dat huishoudelijk werk niet alleen intiem is, maar ook een economische
ruil. Het opruimen dient beiden te vergemakkelijken.
Tot slot zijn er een paar werkgevers die een derde motief noemen voor het opruimen
zoals Helen. In bovenstaand fragment noemt zij dat het zelf opruimen ook beter is omdat zij
anders niet meer weet waar haar spullen liggen. Opruimen is ook een manier om de
privésfeer te beschermen tegen onkunde, bemoeizucht of goed bedoelde opruimwoede van
de werkster.
De huishoudelijk werkers kennen in hun klantenbestand toch allemaal wel een
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aantal werkgevers die niet erg opruimen. Zij komen twee soorten rommel tegen. Ten eerste
zaken die zij te intiem, te lijfelijk of gewoon te vies vinden. Ten tweede rommel die ze eerst
moeten opruimen voordat ze kunnen schoonmaken: werkgevers die niet zoals
bovengenoemde werkgevers een werkplek voor hen creëren.
Hoe meer lijfelijk arbeid is, hoe ondraaglijker de intimiteit kan zijn, schrijft
De Swaan (1991). Overduidelijk bovenaan het lijstje van te vieze zaken staan voor de
huishoudelijk werkers viezigheden in de wc en het vuilnisemmertje in de wc, vooral als er
geen pedaalemmerzakje in zit. Het eerste komt volgens hen vooral voor bij alleenwonende
mannen (zoals ook De Swaan dat vermoedde). Het tweede komt vooral voor bij gezinnen
met pubermeiden. De huishoudelijk werkers vinden niet dat zij dit zouden moeten opruimen:

Wat ik denk dat ik niet hoef schoon te maken, wat heel privé is, is bijvoorbeeld als ik het
toilet schoonmaak en ik kijk in het toilet en er zitten dan nog allemaal resten in. Ik denk dan:
dat zou je zelf moeten schoonmaken. Ik vind dat ik dat niet zo moeten hoeven doen, ik zou
dat nooit van een ander vragen persoonlijk.
(Vrouw, 43 jaar samenwonend 2 kinderen, Litouwen )

Ook het verschonen van het bed wordt eigenlijk als te intiem gezien, maar wel gedaan.
Daarnaast worden oude beschimmelde etensresten, vuilnisbakken die veel te vol zitten en
gebruikte zakdoekjes in het te verschonen bed genoemd als te vies en respectloos.
Evenzo vervelend zijn huizen waar het zo’n rommel is dat er eerst van alles
opgeruimd moet worden. Speelgoed van kleine kinderen, puberkamers, keukens vol afwas en
rondslingerende kleding zijn zaken die genoemd worden.
Haaks op het opruimen voor de werkster komt staat de indruk die de huishoudelijk
werkers hebben van sommige werkgevers, dat deze denken: ‘O laat maar liggen voor de
schoonmaker. ‘
De week daarop is de spiegel weer vies. Ik denk dan: kan je dat er nou niet zelf afvegen nadat
je je tanden gepoetst hebt. In plaats daarvan laten ze het zitten. (…) Soms voelde ik me wel
misbruikt: O Jesse komt, laat het maar voor hem liggen. Soms voelde ik me wel beledigd ook.
(Man, 38 jaar, ongetrouwd, geen kinderen, Indonesië)

Ook in dit fragment gaat het om intimiteit, lijfelijkheid, die achtergelaten wordt voor de
schoonmaker. Hoewel alle werkgevers aangeven in meer of mindere mate op te ruimen de
avond voor de werkster komt, doet maar een klein deel van de werkgevers structureel aan
intimiteitsbeperking, door het verwijderen van al te intieme zaken en viezigheid. Werkgevers
creëren juist vooral een werkplek voor de schoonmaker, ze ruimen vooral op zodat de
schoonmaakster goed kan werken. Daar heeft de werkster baat bij en de werkgever ook.
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Huishoudelijk werkers komen bij een deel, weliswaar een minderheid van hun werkgevers
zowel rommel als viezigheid tegen. Beiden ervaren zij als een belediging, maar intieme
restanten moeten schoonmaken is erger dan opruimen.

Schending van de privésfeer?
Als het verwijderen van al te intieme zaken respect voor de werkster toont, is omgekeerd de
vraag: in hoeverre respecteren huishoudelijk werkers de privésfeer van de werkgever?
Net zoals werkgevers niet openlijk zullen vertellen over vuil dat ze laten liggen voor de
schoonmaakster, zullen huishoudelijk werkers niet direct vertellen dat zij in de spullen van
werkgevers snuffelen. Zelf deed ik dat als poetsvrouw wel, zij het in beperkte mate. Ik
speelde op de piano van een van mijn werkgeefsters en paste soms haar schoenen. Dit kost
echter tijd en zoals ik in het vorige hoofdstuk uiteenzette hebben de meeste huishoudelijk
werkers die niet. De meubels van de werkgevers zijn toch vooral werkobjecten. Dingen die
schoongemaakt moeten worden.
Welke gedragingen van huishoudelijk werkers schenden de privésfeer van de
werkgevers, zij het onbedoeld? Hier gaat het in de eerste plaats om gedrag dat met het werk
te maken heeft. De manier waarop de schoonmaakster haar werk uitvoert kan weinig
respectvol voor de privésfeer van de werkgever zijn. Voorbeelden hiervan zijn de eerder
genoemde opruimwoede: spullen die ongevraagd en/of onvindbaar opgeborgen worden,
persoonlijke zaken die weggegooid worden zoals kindertekeningen of bonnetjes en het
schade toebrengen aan spullen in het huis door het verkeerd schoon te maken. Ook het
anders terugzetten van spullen schendt in meer of mindere mate de privésfeer van de
werkgever. Veel genoemd zijn schilderijtjes die in plaats van schuin recht gezet worden of
vice versa. Hoewel werkgevers zich hier in verschillende mate aan ergeren, wordt dit veel
genoemd. Midas zegt bijvoorbeeld:
Ze heeft een soort hypernetheid. Dat ze bijvoorbeeld alle flesjes opnieuw indeelt of de
boeken in de kast opnieuw indeelt van hoog naar laag. Ja dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ze heeft een soort voorkeur om alles symmetrisch in te delen. Terwijl ik dan denk, tja, maar
ook dat kan me geen hol schelen.
(Man, 34 jaar, samenwonend,1 kind)

Midas registreert dat zijn werkster zich taken toe-eigent die hij niet als de hare ziet maar
heeft daar een onverschillige houding bij. Suzie daarentegen raakte werkelijk geïrriteerd van
de manier waarop haar schoonmaakster haar privésfeer aantastte:
Ik wil het gewoon hebben zoals ik het achterlaat of zoals ik het heb opgeruimd. Zij ging
bijvoorbeeld ook alle fotolijstjes en dingen schuin neerzetten, niet zoals het stond maar dan
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ging ze het zelf stylen…(lacht) Zij ging het hier echt een beetje haar eigen maken. Het kwam
wel erg dichtbij, het wekte erg veel irritatie, het is MIJN huis.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Ook Helen - die dezelfde schoonmaakster - heeft is het opgevallen dat deze spullen
ongevraagd ordent maar toont daarbij begrip voor de schoonmaakster:
Ze zet alles symmetrisch terug, ze zet altijd alles net ietsje anders terug. Bij de kinderen zet
ze al het speelgoed netjes neer. Ze haalt ook wel eens grapjes uit, dan legt ze een pop in het
bed van een van de kinderen. Dat zal voor haar ook de lol van het werk zijn.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

De meeste werkgevers maken geen halszaak van het verplaatsen of herschikken van spullen,
maar vinden het wel irritant. Zodra zij thuis zijn zetten ze alle spullen weer op hun plek, de
goede bedoelingen van de werkster ten spijt. Want zoals Helen terecht opmerkt; voor
sommige huishoudelijk werkers kan het inderdaad de lol van het werk zijn om een beetje te
restylen. Zo zegt bijvoorbeeld Ieva:
Ja ik doe alles dat ik doe in mijn eigen huis. Ik zie wat nodig is en ik doe het zoals ik het in
mijn eigen huis doe: brandschoon. En ik wil het niet alleen schoon, ik wil het prettig ook.
Verander dingetjes een beetje: meubels, bloemen, zodat het er leuk uitziet. Het is niet alleen
poetsen en wegwezen. Het moet er leuk en prettig uitzien als ze thuiskomen.
(Vrouw, 43, jaar, samenwonend 2 kinderen, Litouwen)

Werkgevers en schoonmakers kunnen verschillende opvattingen hebben over taken en
uitvoering. Bovendien verschillen werkgevers onderling in de mate waarin zij een probleem
maken van verplaatste spullen. Er bestaan geen duidelijk regels over respect in de
arbeidsrelatie tussen huishoudelijk werker en werkgever. Voor huishoudelijk werkers zou die
jegens werkgevers zijn: ruim je remsporen en vieze zakdoekjes zelf op. Voor werkgevers zou
die zijn: zet mijn spullen weer terug zoals je ze aantrof.
Tot slot, en daar begon ik deze paragraaf over de privésfeer ook mee, brengt het
geven van de huissleutels aan een buitenstaander ook risico’s van opportunistisch gedrag met
zich mee. Ofwel men doet het werk niet naar behoren, ofwel de privésfeer van de werkgever
wordt geschonden door gedrag dat niets met het huishoudelijk werk te maken heeft. Anders
dan bij taakuitvoerend gedrag weten zowel werkster als werkgever beiden dat dit gedrag de
privésfeer schendt. Het gaat dan om het snuffelen in spullen, het meenemen van spullen en
het gebruiken van het huis van de werkgever voor zaken die niets met het werk te maken
heeft. Voorbeelden hiervan zijn het nemen van een bad, seks hebben in het huis van de
werkgever of telefoneren op de vaste lijn van de werkgever. Deze voorbeelden hebben de
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werkgevers in dit onderzoek uitsluitend van horen zeggen. Er is één werkgever die werkelijk
te maken had met opportunistisch gedrag en dat is Pascal:
En heb je ook wel eens iemand ontslagen?
Ik denk wel een man of 150 in mijn leven. Maar op huishoudelijk gebied, twee keer. Ik heb
iemand gehad die pikte. En ik heb een keer meegemaakt dat een meisje dat bij mij werkte,
terwijl ik een week op vakantie was maar bij tegenvallend weer snel het vliegtuig terug had
genomen, lag met een vriendje in mijn bed. Die had gewoon haar intrek genomen voor een
paar dagen. En die troffen wij aan toen we ‘s avonds om half tien aankwamen. Ja heftig hè,
zij stond in de badkamer achter een muurtje zich heel snel aan te kleden. Ja ik zag de humor
er ook wel van in, maar zij geneerde zich zo, ze zijn hals over kop zonder iets te zeggen, met
onduidelijk gestuntel zijn ze het huis uit gerend en ik heb ze ook nooit meer terug gezien.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Op een dergelijke schending van de privésfeer van de werkgever volgt evident ontslag. Dat
weten ook de huishoudelijk werkers, het betreffende meisje blijft dan ook maar gewoon weg.

Zakelijk en persoonlijk vormgeven van arbeidsrelaties in de privésfeer
De spanning tussen de privésfeer van de werkgever die de werksfeer van de schoonmaakster
wordt, is evenzo ingewikkeld als fascinerend. De privésfeer van de werkgever dient
gerespecteerd te worden, deze impliciete verwachting is bij zowel werkgevers als
werknemers bekend. Deze verwachting wordt echter niet expliciet gemaakt, en is daarmee
toch persoonlijk. Neem het meisje dat haar intrek had genomen tijdens de vakantie van
Pascal. Pascal heeft niet van tevoren gezegd: ik verwacht van je dat je niet in mijn huis zult
zijn als je er niet werkt. Aan haar reactie is wel te merken dat ze wel aanneemt dat Pascal die
verwachting heeft.
De toegang tot de privésfeer wordt door de meeste werkgevers vrij snel onbegrensd
gegeven door middel van de sleutel en bijbehorend vertrouwen. Ook huishoudelijk werkers
hebben de sleutel het liefst meteen, en worden graag vertrouwd. Tegelijkertijd begrenzen de
werkgevers de privésfeer door op te ruimen voor de werkster komt en een werkvloer te
creëren. Men geeft toegang (met de sleutel) en bakent ook weer af (door op te ruimen). Ook
dit hebben de huishoudelijk werkers graag zo, rommel en viezigheid worden gezien als al te
persoonlijk.
In de onbegrensde toegang tot de privésfeer en bijbehorend vertrouwen heeft de
arbeidsrelatie persoonlijke kenmerken. Beide partijen verzakelijken en begrenzen deze
vervolgens: de werkgevers door op te ruimen, de werknemers door de privésfeer niet te
schaden. Dat is de ruil. De werknemers zijn hier wel in een zwakkere ruilpositie: als de
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werkgever al te persoonlijke sporen achterlaat doen zij toch hun werk. Als de werknemer
echter de privésfeer van de werkgever schaadt, volgt vrijwel onmiddellijk ontslag.

6.2.4. Aanwezigheid van de werkgever en additionele communicatie
Huishoudelijk betaald werk is enerzijds intiem, anderzijds is het ook vaak anoniem omdat
een meerderheid van de werkgevers niet aanwezig is als de werkster komt. Het contact
tussen werkgever en schoonmaker die elkaar niet of nauwelijks zien verloopt vaak via
briefjes.
In deze laatste paragraaf over de praktijk van de werkvloer beschrijf ik hoe het
contact in de arbeidsrelatie tussen huishoudelijk werker en werkgever verloopt. Tot slot rest
mij in dit deel te beschrijven hoe een dienstverband wordt beëindigd.

Contact met elkaar op de werkvloer
Een kwart van de werkgevers die ik sprak is thuis wanneer de schoonmaakster komt. De
huishoudelijk werkers kennen een soortgelijk deel van werkgevers die er zijn als ze komen.
De aanwezigheid van de werkgever in zijn algemeenheid, los van eventueel
aangeboden koffie of pauze, wordt door slechts twee huishoudelijk werkers gewaardeerd; het
geeft hun werk een sociale kant die zij prettig vinden. Voor de overige huishoudelijk werkers
geldt: een klein praatje is leuk maar dan moet er gewerkt worden, en dan hebben zij het
werkterrein graag voor zichzelf. Dit heeft enerzijds te maken met de relatie; men voelt zich
gecontroleerd, anderzijds met de werkuitvoering: dit gaat beter als er niemand is, zo
verwoordt bijvoorbeeld Laura het:
Wat vindt je fijner: als de mensen thuis zijn of als ze niet thuis zijn?
Als ze niet thuis zijn is dat beter, dan voel ik me meer vrij. Het is rustiger aan mijn hoofd,
geen gepraat. Als ze er wel zijn kijken ze misschien of ik het wel goed doe.
(Vrouw, 21 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

Huishoudelijk werkers voelen zich vrijer als de werkgever er niet is, en het werk gaat
bovendien beter. Zo haalt een aanwezige werkgever de schoonmaker uit zijn of haar routine.
Bovendien, zo zegt Ieva, als mensen thuis zijn willen ze dat het stil is, en dat kan niet bij
schoonmaken, dat werkt lastig. Jesse vindt dat het resultaat van zijn werk minder goed te
beoordelen is als de werkgever aanwezig is:
Ik heb liever dat er niemand thuis is. Als ik mop en niemand loopt erover, kan het mooi
drogen. Wat ze doen met de vloer als ik weg ben is hun zaak, ik heb mijn werk dan goed
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gedaan. Maar als ze er zijn lopen ze erdoor en zeggen dan: hé het is niet schoon, en dan moet
ik het nog een keer doen.
( Man, 38 jaar, ongetrouwd, geen kinderen, Indonesië )

Alle huishoudelijk werkers zijn het erover eens dat het ergerlijk is wanneer een aanwezige
werkgever zich herhaaldelijk met het werk gaat bemoeien.
Ook werkgevers die thuis zijn ruimen zo snel mogelijk het veld, door bijvoorbeeld
boodschappen te gaan doen. Men doet de deur open en vertrekt. Niet alleen omdat de
werkster dan haar werk beter kan doen maar omdat men zich ongemakkelijk voelt als
werkgever in de eigen privésfeer.

Briefjes
In de documentaire The houses of Hristina ( Raes, 2007) meent Hristina dat werkgevers die
schrijven: ‘hoe gaat het met je?’ zich niet echt voor het antwoord interesseren. Daarom
schrijft ze weleens terug dat het heel slecht met haar gaat. Menigeen met een
schoonmaakster die deze documentaire zag, vroeg mij nadien verward: ‘een briefje schrijven
is toch leuk? Ik wil echt weten hoe het met mijn werkster gaat’. In mijn onderzoeksgroep
zijn er huishoudelijk werkers die geïnteresseerde vragen in briefjes van werkgevers wel
degelijk waarderen. Wederom blijkt dat de arbeidsrelaties op de markt van betaald
huishoudelijk werk weinig gestandaardiseerd zijn, eerder zijn zij heel persoonlijk en
individueel. Ook de briefjes tussen werkgever en werknemer kunnen meer persoonlijk of
meer zakelijk zijn; werkgevers kunnen interesse tonen en/of meer over het werk schrijven.
Briefjes van werkgevers waar interesse uit spreekt worden zeker gewaardeerd door
huishoudelijk werkers. Zo zegt bijvoorbeeld Molly:
Briefjes die ik leuk vind zijn die vragen naar hoe het met me gaat. Dat maakt me gelukkig dat
ze echt begaan zijn met me. Voor mij is dat een troost.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen)

Geïnteresseerde, prijzende of dankende opmerkingen in de briefjes geven huishoudelijk
werkers een goed gevoel over hun werk:
Ze schrijft een briefje: we waarderen heel erg wat je doet en de buren zijn ook heel tevreden
met wat je doet in hun huis. Dat is zo leuk een briefje als dat te krijgen.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)
Ze schrijven: Dank je. Briefjes met die twee woorden zijn zeer, zeer belangrijk voor ons. In
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een huis met zo’n briefje werken we toch harder en met meer plezier.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend 2 kinderen, Litouwen)

Briefjes kunnen naast het tonen van waardering, ook een middel zijn om over het werk te
communiceren. Wanneer werkgerelateerde opmerking gecombineerd worden met interesse
worden ook deze briefjes door de meeste huishoudelijk werkers positief gewaardeerd:
Ze schrijven een briefje: hoe gaat het met je? Fijn weekend. Weet je wat je moet doen? Als je
tijd hebt zou je dan de koelkast kunnen schoonmaken. Dat zijn fijne briefjes
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)
Ze schrijft bijvoorbeeld dat ze niet vandaag kan betalen en het volgende keer zal doen. Maar
nooit kritiek, aardige briefjes: hoe gaat het? Dat schrijft ze.
(Man en vrouw, 21 en 23 jaargetrouwd, geen kinderen, Brazilië)

Werkinhoudelijk opmerkingen die de huishoudelijk werkers niet storen zijn: incidenteel
betaling vergeten, op vakantie gaan, één extra taak of aandachtspunt. De toon lijkt veel uit te
maken. Maar de grens is vaag en persoonlijk. Denissa heeft er een rationele kijk op:
Als ze schrijven: de keuken heeft speciale aandacht nodig, weet ik genoeg (…) Het is hun
goed recht te schrijven wat ze graag gedaan willen hebben (…) Nederlandse mensen zijn erg
voorzichtig in hoe ze communiceren. Het briefje is nooit van: je moet dit schoonmaken, ze
zijn nooit boos. Als dat wel zo was, zou ik zeggen: Bye bye. Dat zou me echt irriteren. Als ze
me willen corrigeren kunnen ze beter met me praten over de telefoon.
(Vrouw, 33 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Colombia)

Denissa heeft er geen moeite mee als een werkgever een verzoek doet op een briefje, maar
wel als de toon bevelend zou zijn. Alle huishoudelijk werkers zijn duidelijk over briefjes van
het ergste soort: briefjes zonder interesse maar met kritiek of zeer veel verzoeken.
Ze had deze lange brief achtergelaten, ik moest dit, dit en dat doen. De vuilnisbak legen en
schoonmaken, de bloemen weggooien. Hier: het beddengoed strijken, dat is toch vreselijk (…
) het is frustrerend want we proberen alles te doen (…) en ze betaalt maar 23 euro voor drie
uur. Als ze zulke brieven blijft schrijven stop ik met werken voor haar.
(Man, 43 jaar, samenwonend, twee kinderen, Filippijnen)
Viola is vervelend. Ze is nooit thuis maar er ligt altijd een grote brief op tafel. Het is een
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groot huis, heel vies en maar drie uur betaald. Zij wil dat werk van zes uur in drie uur gedaan
wordt, nog even strijken schrijft ze dan. Doe dit en doe dat. Ik schrijf terug: geen tijd. Schrijft
zij: ik vind dat daar wel tijd voor is.
(Vrouw en man, 25 en 22 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)

Via briefjes wordt er met sommige werkgevers stevig onderhandeld over de verhouding
tijd/geld/taken. Brieven met veel verzoeken, veel kritiek van werkgevers die het onderste uit
de kan willen halen, daar hebben alle huishoudelijk werkers wel voorbeelden van. Zodra het
mogelijk is stopt men met werken bij deze werkgevers.
Huishoudelijk werkers schrijven ook een briefje terug. Soms begrenzend op
verzoeken van werkgevers zoals Claudia in het voorbeeld hierboven. Soms gewoon terug
‘kletsend’. Ook werkgerelateerde zaken als schoonmaakmiddelen die op zijn, wisselgeld dat
niet betaald kan worden of een werkdag die verplaatst moet worden communiceren
huishoudelijk werkers meestal per briefje.
Wat betekenen de briefjes aan de kant van de werkgevers voor de praktijk van de
werkvloer? Wanneer ik naar het schrijven van briefjes vraag, beginnen slechts enkele
werkgevers over het tonen van - al dan niet gemeende - interesse. Veel werkgevers zien het
schrijven van briefjes als aansturings - of onderhandelingsmiddel. Wanneer een werkster
goed werkt levert, zien sommige werkgevers geen belang in het schrijven van briefjes:
We schrijven nu geen briefjes meer, in het begin wel, maar ze doet veel uit zichzelf, altijd een
extra projectje, de kastjes uitsoppen ofzo en dat schrijft zij dan op. En zij schrijft ook op wat
voor schoonmaakmiddel we moeten halen. Maar ik schrijf geen briefjes aan haar, ik heb
persoonlijk ook niks met haar, alleen met haar werk en dat doet ze goed.
(Man, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Een paar werkgevers schrijven een zakelijk briefje met aandachtspunten of verzoeken, en dat
lijkt weinig problemen op te leveren:
We leggen steeds briefjes neer, dat werkt het beste als je steeds schrijft wat je wilt dat er
gedaan wordt, vooral voor extra dingetjes. En zij schrijft dan terug wat ze allemaal gedaan
heeft. Heel weinig contact verder.
(Man en vrouw, allebei 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Veel werkgevers vinden de noodzaak tot het schrijven van een aansturend briefje met taken
of aandachtspunten vervelend of ongemakkelijk.
Ik heb toen een keer een lijst getikt. Anders moest ik telkens zo’n kinderachtig lijstje
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neerleggen. Wat een gedoe: jij als werkgever denkt dat die schoonmaakster denkt: god weer
zo’n kinderachtig lijstje, en waarschijnlijk is dat niet waar: denkt zij niet: weer zo’n lijstje. En
ik krijg het bijna niet voor elkaar zo’n lijstje, ik vind dat zo tuttig.
(Vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)

Helen meent ook dat takenlijsten niet prettig zijn voor haar schoonmaakster en houdt daar
rekening mee.
Ik schrijf zo min mogelijk op wat ze moet doen, of het moet iets specifieks zijn zoals de
koelkast uitruimen. Ik heb gemerkt dat ze het niet prettig vindt als je schrijft wat ze moet
doen. Zij heeft zoiets van: dat verzin ik zelf wel. (…) dus als ik haar dingen vraag doe ik dat
heel voorzichtig. De briefjes gaan vooral over wat we doen, hoe het met de kinderen gaat. En
dan krijgen we een heel kletsverhaal terug.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Onderhandelen over het takenpakket via briefjes wordt door huishoudelijk werkers weinig
gewaardeerd, daar zijn ook de werkgevers die ik sprak zich bewust van. Wanneer een
werkgever brieven blijft schrijven waarin deze telkenmale veel eisen heeft en weinig respect
zal een huishoudelijk werker het dienstverband met deze werkgever beëindigen.
Beëindiging van het dienstverband
Tot slot rest mij ten aanzien van de praktijk van de werkvloer nog om de redenen voor, en
wijzen van beëindiging van het dienstverband te bespreken. De meest voorkomende redenen
voor beëindiging passeerden al de revue.
Huishoudelijk werkers zullen bij slechte werkadressen het dienstverband beëindigen
wanneer zij dit zich kunnen permitteren. Hiermee bedoel ik dat zij zo veel werkadressen
hebben dat zij er wel één kunnen missen qua inkomen of dat zij het slechte werkadres
kunnen ruilen voor een betere. Ik besprak dit marktmechanisme reeds in hoofdstuk 5, ook
gaf ik hier kenmerken van minder goede werkadressen.
Op de werkvloer toont zich opnieuw de flexibiliteit van de markt van huishoudelijke
diensten. In voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat het de huishoudelijk werkers
steeds gaat om balans in de verhouding tussen taken, tijd en geld. Wanneer het geld er
telkens niet ligt, wanneer er brieven zijn met overmatig veel kritiek of eisen, wanneer een
werkgever meer eist dan waar hij of zij voor betaalt, dan beëindigen huishoudelijk werkers
dit dienstverband. De economische ruil is dan te veel uit balans.
Er kunnen daarbij ook persoonlijke, emotionele redenen aan beëindiging ten
grondslag liggen, en het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke vormgeving van de
arbeidsrelatie is in dezen kunstmatig. Immers, wanneer een arbeidsrelatie zakelijk niet goed
is voelt men zich er ook niet goed over. Zeker de helft van de huishoudelijk werkers
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beschrijft een dergelijk gevoel als aanleiding voor het beëindigen van dit dienstverband:
Voor sommige mensen is het nooit genoeg, ze willen altijd meer en klagen overal over. Je legt
uit dat het niet mogelijk is, ze willen toch nog meer, ze begrijpen het niet. Voor mij is het dan
makkelijker om te stoppen, anders voel ik me elke keer boos. En als ik me boos voel kan ik
niet werken voor iemand, ik moet me op mijn gemak voelen bij iemand.
(Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)

Ze is altijd van: vergeet dit of dat niet, al voordat ik ben begonnen met werken. Ik moest wel
stoppen. Voor mij is het beter om wakker te worden en te denken: ok, vandaag ga ik daarheen
en die mensen zijn leuk dan: o nee ik moet daarheen en ik mag haar niet.
(Vrouw, 26 jaar, samenwonend, geen kinderen, Oekraïne)

De schoonmaaksters werken niet graag voor structureel ontevreden werkgevers. Ook niet
voor bemoeizuchtige werkgevers. Wanneer onderhandelingen over taken, tijden en lonen
vastlopen in wederzijds onbegrip beroepen huishoudsters zich op hun trots.
Het is niet goed als een werkgever niet tevreden is. Ik probeer het, is iemand nog niet
tevreden dan stop ik, ik doe mijn werk met liefde. Ook al ben ik maar schoonmaakster.
Ik hou van mijn baan, wan het is MIJN baan.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen)

De huishoudelijk werkers vertellen allen dat zij netjes het dienstverband opzeggen bij de
werkgever waar zij niet langer werken, meestal per telefoon. De meesten vertellen hierbij
ook de reden van vertrek namelijk de werkgevers ontevredenheid of een slechte chemie
tussen beiden. Een enkeling geeft aan dit met een smoes te doen: ik heb het te druk, ik kan
niet meer komen.
Dit strookt niet met de ervaring van de werkgevers in dit onderzoek. Zij vertellen
dat schoonmakers ‘gewoon niet meer kwamen opdagen’ of dat ze de sleutels op tafel vonden.
Meestal voel je het wel aankomen, dan voel je wel erg veel stof overal op en onder, de
betrokkenheid neemt af, de communicatie verandert en dan op een gegeven moment liggen
de sleutels op tafel en denk je: O. (…) Lafbekken zijn het, ze zeggen nooit: ik heb lekker bij
je gewerkt al die jaren, of ik ga wat anders doen of ik heb er geen zin in, nee ze gaan altijd
met de noorderzon weg. (…) en als je jezelf irriteert werk je iemand met een smoes de deur
uit, dat de oude werkster terug komt of zo. Dan ga je staan liegen.
(Man, 43 jaar, samenwonend, geen kinderen)
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In enkele gevallen gaf een schoonmaakster wel haar vertrek aan, omdat zij ander werk had,
het te druk had of omdat zij terug zou keren naar het land van herkomst. Wanneer
werkgevers zelf het dienstverband beëindigen is dit vanwege stuklopende onderhandelingen
over taken, uren en prijzen of vanwege een beschadigd vertrouwen.
Er achter komen dat de werkster veel minder tijd werkzaam is dan waar ze voor
betaald krijgt, dat er gestolen wordt of het huis van de werkgever gebruikt wordt voor andere
doelen dan werken zijn redenen voor ontslag, die meestal ook als zodanig aan de werkster
worden medegedeeld. Bij sluimerende ontevredenheid wordt het dienstverband door
werkgevers beëindigd met een smoes. Pascal hierboven heeft het al over liegen en ook
Leonie noemt de smoes:
Het is gewoon niet goed genoeg wat ze doet. Ik ben toch te slap om dat te zeggen, dus de
smoes is, ja ik ga toch weer een smoes aannemen: we gaan het zelf doen. Maar we gaan het
helemaal niet zelf doen.
(Vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)

Het huishouden zelf weer gaan doen of een gebrek aan geld worden door de werkgevers als
smoes gebruikt om een dienstverband te beëindigen. Of de werkster nou het dienstverband
beëindigt of de werkgever zelf, voor de werkgevers is die beëindiging met veel vaagheid
omgeven.

Zakelijke of persoonlijke omgangsvormen op de werkvloer?
Op basis van de gesprekken met werkgevers heeft Hristina uit de documentaire gelijk: de
meeste werkgevers interesseert het niet hoe het met de schoonmaakster of schoonmaker gaat.
Toch zit er voor de huishoudelijk werkers zeker verschil in briefjes van verschillende
werkgevers, en stellen zij interesse en vriendelijkheid op prijs.
Huishoudelijk werkers hebben zowel een persoonlijke als een zakelijke houding ten
opzichte van de briefjes. Omgangsvormen en aandacht zijn belangrijk, alsook het in balans
houden van de ruil. Ten aanzien van aanwezigheid van werkgevers stellen ze zich vooral
zakelijk op: het werk gaat beter als er niemand is.
Voor werkgevers is het precies andersom: in het directe contact voelen zij zich zo
ongemakkelijk dat zij dit voornamelijk vermijden. Het lukt hun dan niet de arbeidsrelatie
zakelijk vorm te geven. In het indirecte contact van het schrijven van briefjes geven de meeste werkgevers de arbeidsrelatie juist wel zakelijk vorm, en schrijven zij vooral over het werk.
In het beëindigen van het dienstverband zijn noch werknemers noch werkgevers erg
zakelijk, maar de werknemers net iets meer dan de werkgevers. Het beëindigen van het
dienstverband gebeurt vaker op het initiatief van de werknemer dan op dat van de werkgever.
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6.2.5. Zakelijk of persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie?
In dit deel heb ik de praktijk op de werkvloer van huishoudelijke arbeid beschreven op vier
aspecten: de arbeidsinhoud, de secundaire arbeidsvoorwaarden, het spanningsveld tussen
privésfeer en werkplek en het contact tussen beide partijen. Leidende vragen daarbij waren:
hoe verschilt het werknemersperspectief van het werkgeversperspectief op wat er op de
werkvloer gebeurt? Op welke wijze sprake is er van zakelijk dan wel persoonlijk vorm geven
van de arbeidsrelatie?
Ik heb in dit deel steeds beschreven op welk punt op het continuüm tussen het
zakelijk en persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie zowel werknemers als werkgevers
zich bevinden. In onderstaand schema komen mijn bevindingen tot uitdrukking.
Tabel 6.2. Vormgeven van de arbeidsrelatie

werkvloer

Zakelijk
Taken

Arbeidsinhoud

Extra taken
Uitvoering

Secundaire
arbeidsvoorwaarden

Pauze

Persoonlijk

Schoonmakers

Werkgevers

Schoonmakers

Werkgevers

Schoonmakers

Werkgevers

Schoonmakers

Vakantie

Schoonmakers

Giften

Schoonmakers

Sleutel
Werkplek

Opruimen
Privésfeer

Additioneel
contact

Aanwezigheid
werkgever
Briefjes
Beëindiging

Werkgevers
Werkgevers
Werkgevers

Schoonmakers
Werkgevers

Schoonmakers
Schoonmakers
Werkgevers

Werkgevers

Schoonmakers
Werkgevers

Werkgevers

Schoonmakers

Schoonmakers

Werkgevers

Een eerste opvallend patroon is dat de huishoudelijk werkers in bijna alle opzichten meer op
een zakelijke manier vorm geven aan de arbeidsrelatie dan de werkgevers. Ten tweede zien
we globaal een patroon dat hoe verder een aspect van de arbeidsrelatie van de kerntaken
afstaat, hoe minder zakelijk beide partijen worden. In het schema is ook te lezen dat
werkgevers en werknemers vooral wat betreft de arbeidsinhoud onderling verschillend vorm
geven aan de arbeidsrelatie. Hier zijn de werknemers veel zakelijker dan de werkgevers. Op
dit onderwerp ontstaan dan ook de meeste irritaties en conflicten. In termen van Crouch
(1984) zijn de werknemers ten aanzien van de arbeidsinhoud begrenzend en calculerend,
terwijl werkgevers onbegrensd en weinig specifiek zijn. Impliciete verwachtingen over de
arbeidsinhoud spelen met name aan de kant van de werkgevers een grote rol.
Ten aanzien van de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn beide partijen weinig
specifiek en impliciet. Er is hier eerder sprake van sociale ruil dan van economische ruil
(verg. Nievers, 2003), er wordt tijd en aandacht geruild en rechten als doorbetaalde vakantie
worden toegeschreven aan de goedheid van de werkgever in persoon. Ook ten aanzien van
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de werkplek is de arbeidsrelatie onbegrensd, gebaseerd op vertrouwen en er wordt weinig
expliciet gemaakt. De enige twee aspecten op de werkvloer waar de werkgevers het
persoonlijke dienstverband weten te verzakelijken is door op te ruimen voor de werkster
komt en door het schrijven van briefjes met taken. In het indirecte contact ervaren zij
autonomie en vrijheid om werkelijk werkgever te zijn. Het continuüm van sociale relaties is
bijzonder handzaam om de arbeidsrelaties in de economie van het huishouden te duiden. Er
is geen sprake van of zakelijk of persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie, het is juist een
mengeling van beide. Hierbij nemen beide partijen bovendien op verschillende aspecten van
de arbeidsrelatie verschillende posities in.
Omdat huishoudelijk werkers veel werkgevers hebben en de werkgevers maar één
schoonmaker, hebben de huishoudelijk werkers relatief meer autonomie en macht. Het
hebben van veel werkgevers maakt het mogelijk meer zakelijk vorm te geven aan de
arbeidsrelaties, ze zijn er minder afhankelijk van dan wanneer zij maar één werkgevers
hebben. Dit wordt versterkt door de ervaren schaarste op de markt door de werkgevers. Door
de behoefte aan sterke netwerkinbedding bij de werving, de hoge transactiekosten bij
wisseling van werkster, hebben zij het idee niet eenvoudig aan een nieuwe werkster te
komen, zij voelen zich afhankelijk. Om dit verschil in mate van zakelijkheid te duiden is het
nodig te beschrijven hoe beiden partijen zich voelen, als respectievelijk werknemer en
werkgever, zoals ik in het volgende deel zal doen.
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6.3. Afstand en nabijheid in het huishouden
De bruiloft in Brazilië was een droombruiloft, met alles erop en eraan. Bruno en Claudia
bekostigden die bruiloft met betaald huishoudelijk werk in Nederland. Trots laten ze me de
foto’s zien, een avondvullend programma. In de woonkamer de officiële trouwfoto in een
gouden lijst. Als ik wegga pak ik deze op en zeg dat ze er zo prachtig uitzien. Waarop Bruno
zegt: “Ja niet slecht hè, voor een stelletje schoonmakers.”

Deze notitie over een van de ontmoetingen die ik had met Bruno en Claudia demonstreert
twee paradoxale aspecten van betaald huishoudelijk werk. Enerzijds geeft Bruno voor het
eerst tegenover mij te kennen zich bewust te zijn van de lage status die schoonmakers
hebben. Daarnaast biedt het schoonmaakwerk ook kansen, zoals te sparen voor een
droombruiloft.
In het vorige deel werd duidelijk dat werknemers zich op veel aspecten van de
arbeidsrelatie zakelijker gedragen of verhouden dan de werkgevers. Maar het fragment
hierboven toont aan dat huishoudelijk werkers evenwel ook ambivalent zijn over de rol van
schoonmaker en de lage status van het werk. Aan de kant van de werkgevers zijn het
uitbesteden van huishoudelijk werk en de rol van werkgever tevens met ambivalentie en
ongemak omgeven.
Om tot een volledige beschrijving van oorzaken, verschijningsvormen en gevolgen
van de informele arbeidsrelaties te komen, ga ik in dit laatste deel in op de verschillende
manieren waarop beide partijen omgaan met de sociaal-emotionele conflicten die het
uitbesteden van huishoudelijk werk oproept. Hoe vertolken zij de rol van werknemer dan wel
werkgever?
Zoals ik in de inleiding van dit hoofdstuk al aangaf besteden veel onderzoekers naar
betaald huishoudelijk werk aandacht aan de emotionele kant en de ongelijkheid van het
werk. Zo beschrijft bijvoorbeeld Anderson (2000) het proces van ‘otherization’: binnen de
grenzen van de privésfeer moet de ander als ‘anders’ bezien worden om zo onderscheid te
maken tussen de huishoudelijk werker en de vrouw des huizes. Om als werkgever superieur
te zijn moet er verschil worden aangebracht met de huishoudelijk werker die als exotische
ander, de gevaarlijke ander of de slachtoffer-ander wordt bezien. Lan (2003a) bestudeerde
Filippijnse inwonende huishoudelijk werkers in Taiwan ook vanuit dit perspectief, maar
voegde daar ook het definiëren van zichzelf aan toe. Mensen definiëren wie zij zijn door te
markeren hoe zij als individu verschillen van en gelijk zij aan andere individuen, en dat is bij
inwonend huishoudelijk werk belangrijk. Romero (2002) stelde dat werkgevers hun eigen
status en klasse bevestigen, door vrouwen in te huren die als sociaal inferieur worden gezien.
Dergelijke studies demonstreren hoe werkgevers omgaan met hun macht, en in welke mate
werknemers zich daartegen (kunnen) verzetten. Uit deze studies komen typologieën van
werkgevers naar voren, bijvoorbeeld naar de mate waarin zij verschil benadrukken (Lan,
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2003a) of hoe zij als werkgever denken over het uitbesteden van huishoudelijk werk
(Romero, 2002).
In dit onderzoek naar de organisatie van de markt van huishoudelijke diensten in
Amsterdam is vooral gekeken naar de mate van zakelijkheid in het tot stand komen en vorm
geven van de arbeidsrelatie. De emoties die daarbij onherroepelijk ook aan de orde komen
zal ik relateren aan een aantal specifieke kenmerken van het werk zelf. Ook in mijn
onderzoek komen daarbij typologieën naar voren, van zowel werknemers als werkgevers.
Deze typologieën baseer ik op de mate waarin werknemer en werkgever gehoor geven aan de
conflicten die betaald huishoudelijk werk oproept. Hoe ziet elke partij zijn eigen rol in de
arbeidsrelatie? Ook hier is het continuüm van sociale relaties van nut. Men kan als
huishoudelijk werker en als werkgever ten aanzien van de eigen rol meer de nadruk leggen
op vertrouwen, onbegrensd en onberekenend zijn of juist meer de nadruk leggen op
afbakenend, begrenzend en berekend zijn. Ook in de mate waarin werknemer en werkgever
gehoor geven aan sociaal-emotionele conflicten nemen zij verschillende posities in op het
continuüm. Met andere woorden: men kan een zakelijker of juist persoonlijker houding
hebben ten opzichte van de eigen rol als werknemer of werkgever.
In dit deel over de sociaal-emotionele aspecten van het uitbesteden van
huishoudelijk werk bespreek ik eerst drie specifieke kenmerken van het werk die bij beide
partijen conflicten oproepen. Daarna zal ik eerst voor de werknemers en dan voor de
werkgevers beschrijven hoe ze over die kenmerken denken en hoe ze ermee om gaan. Tot
slot zal ik beide partijen met elkaar vergelijken en terugkomen op het continuüm van sociale
relaties.

6.3.1. Drie kenmerken van de persoonlijke dienstverlening
Lage status
‘Niet slecht hè voor een stelletje schoonmakers’, zegt Bruno over hun mooie trouwfoto.
Huishoudelijk werk heeft een lage status, vanwege het ongeschoolde, fysieke karakter.
Anders dan andere vormen van dienstverlening bij mensen thuis, zoals bijvoorbeeld de
loodgieter of de schoorsteenveger, vereist huishoudelijk werk geen specifieke kennis, kunde
of materieel. De werkgever zou het ook zelf kunnen doen, maar wil het niet. Dit eerste
kenmerk brengt een aantal ambivalenties met zich mee. Aan de werknemerskant gaat het dan
om de houding die zij ten opzichte van het werk hebben en hoe zij zichzelf als schoonmaker
bezien. Het gaat daarbij vooral om de vraag of zij een gebrek aan kansen ervaren. Aan de
werkgeverskant gaat het om het omgaan met het gegeven dat men een ander werk laat doen
waar men zelf zo’n hekel aan heeft, of indien men er zelf geen hekel aan heeft maar een
gebrek aan tijd of energie, om het uit handen kunnen geven ervan.
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Privésfeer
Om huishoudelijke arbeid uit te besteden moet men een ander in zijn of haar privésfeer
kunnen vertrouwen en verdragen. De privésfeer is in Nederland zo afgebakend dat men niet
makkelijk derden toelaat, al helemaal niet als het om intimiteit en lijfelijkheid gaat. Dat
persoonlijke dienstverlening meer als meer oneervol wordt ervaren naarmate deze meer
intiem is geldt voor zowel werknemers als werkgevers (De Swaan 1991).
Intimiteitsbeperking, bijvoorbeeld door het opruimen van het huis en het uitwissen
van intieme sporen voordat de schoonmaakster komt, is hier een sociale oplossing voor. De
privésfeer als werkterrein is een dermate kenmerkend onderdeel van betaald huishoudelijk
werk dat het bij de werving en de arbeidsvoorwaarden een grote rol speelt, zoals ik in
voorgaande delen beschreef. Het speelt ook in de manier waarop beide partijen zich als
schoonmaker dan wel werkgever voelen een rol. Voor de werknemers gaat het dan om
thema’s als zich gerespecteerd voelen in de privésfeer van de werkgever en de mate van
onafhankelijkheid. Voor de werkgevers is het de vraag in hoeverre zij de schoonmaakster
toelaten in hun privésfeer en hoe zij zich daarbij voelen.
Historie van dienstbaarheid en ongelijkheid
Arbeidsrelaties op de markt van huishoudelijk werk worden van oudsher gekenmerkt door
sociale ongelijkheid, dienstbaarheid en ondergeschiktheid. Er zijn huishoudelijk werkers die
specifiek over de kwestie van (mondiale) ongelijkheid gevoelens van ongenoegen uiten,
maar er zijn er ook die juist voldoening in het werk uiten in termen van dienstbaarheid.
Werkgevers zijn zich er op hun beurt van bewust dat het dienstverband ten behoeve
van huishoudelijke arbeid er historisch een van ondergeschiktheid is. De meid die de restjes
van mevrouw te eten kreeg, de krappe dienstbodenvertrekken, de macht van de werkgever,
dat past niet meer in het huidige ‘egalitaire’ Nederland. Werkgevers proberen elk vergelijk
met het verleden te vermijden, bijvoorbeeld door wat De Swaan (1991) omschrijft als het
kiezen van een omgangsvorm ‘als tussen gelijken’. Waar vroeger sociale afstand de
arbeidsverhoudingen kleurden, weet men tegenwoordig niet hoe je werkgever moet zijn in je
eigen huis. Het gelijkwaardigheidsprincipe en het werkgever zijn in eigen huis is een
moeizame combinatie. Al helemaal als de huishoudelijk werker een ongedocumenteerde
migrante is, die misschien net zo hoog opgeleid is als de werkgever.
Ongelijkheid als kenmerk van betaald huishoudelijk werk speelt een grote in rol in
hoe men zich als werkgever dan wel werknemer voelt. Voor de werknemers is daarbij de
leidende vraag of zij autonomie en zelfbeschikking ervaren of gebukt gaan onder de
ongelijkheid. Voor werkgevers is de mate waarin zij zich schamen voor de ongelijkheid, dan
wel een ‘baas’ durven zijn bepalend.
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6.3.2. De rol van huishoudelijk werker
Huishoudelijk werk is fysiek zwaar, routine-matig en geestdodend werk, dat bovendien geen
blijvend of tasbaar produkt om trots op te zijn oplevert. Het is werk waar de werkgevers
liever niet hun tijd aan besteden. Het is bovendien werk met een slecht imago, met een lage
status. Betaald huishoudelijk werk wordt ook wel bezien als ‘dead-end job’ (Sassen 1994).
Het is werk dat geen kansen zou bieden, waar niets anders te halen valt dan geld. Is dat zo?
Driekwart van de huishoudelijk werkers die ik interviewde komen van elders en
wisten toen zij hun herkomstland verlieten dat zij ongedocumenteerd in Nederland zouden
verblijven en huishoudelijk werk zouden doen. De kans die huishoudelijk werk biedt,
namelijk geld, meer geld dan in zij in het land van herkomst verdienden, is voor hen de
belangrijkste reden geweest om naar Nederland te komen. Zij hebben de aard van de ruil;
arbeid voor geld, helder voor ogen.
Ik vind het gewoon, het is niet zo leuk maar niet zo moeilijk ook. Wanneer de mensen
vervelend zijn, vind ik het niet zo leuk. Maar voor het geld is het heel goed.
(Vrouw, 25 jaar, getrouwd, geen kinderen, Brazilië)
Wat vind je van de mensen waar je voor werkt?
Nou zij of hij is mijn werkgever. Ik doe mijn werk, ik ben klaar, zij zijn blij, hun huis is
schoon en ik heb mijn geld. Dat is de relatie.
(Man, 38 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Indonesië )

Enerzijds is betaald huishoudelijk werk op te vatten als een gebrek aan kansen en
mogelijkheden vanwege illegaliteit, een slechte economie in het land van herkomst of
beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Anderzijds biedt het werk ook kansen op een
verbetering van de financiële situatie, zowel voor ongedocumenteerde migranten als legaal
in Nederland verblijvenden. De markt van huishoudelijk werk is laagdrempelig en flexibel
en men is als uitwonende werkster eigen baas. Romero (2002) stuitte ook op de paradox dat
huishoudelijk werk enerzijds een lage status heeft en als zodanig vernederend is, maar
anderzijds ook meer inkomsten, meer autonomie en meer eigenwaarde kan verschaffen dan
andere lage statusbanen. Hoe is dat voor de huishoudelijk werkers in mijn onderzoek?
Er zijn verschillende houdingen ten opzichte van het werk en de rol van
schoonmaker te ontdekken. De een kan meer de nadruk leggen op het vernederende aspect
van huishoudelijk werk, de ander meer op de autonomie of eigenwaarde. Ik herken drie
typen reacties op het huishoudelijk werker zijn. Deze typen onderscheiden zich door de mate
waarin huishoudelijk werkers in conflict zijn met drie specifieke kenmerken van
huishoudelijk werk. Hebben ze last van de lage status van het werk? Voelen zij zich
afhankelijk van de werkgevers? Accepteren, vermijden of ontkennen zij de ongelijkheid van
het persoonlijke dienstverband?
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Instrumenteel en autonoom
Een eerste reactiepatroon op de rol van schoonmaker is door deze vooral in termen van
autonomie en kansen te ervaren.
Maar financieel, ik heb twee zonen, en als ik op een booreiland zou werken zou ik minder
geld krijgen en niet aan mijn zoons kunnen geven wat ze willen en nodig hebben. Het is gods
wil dat ik dit werk doe. Eerst kon ik het niet accepteren, ik ben niet geboren om te
schoonmaken, ik was teleurgesteld, depressief. Maar na een tijd van nadenken bedacht ik:
ik kan mijn situatie maar beter accepteren dan me te verzetten. Het is geld en het is een kans,
dus waarom neem ik het niet.
(Man, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Filippijnen)

Het werken in de huishouding als gevolg van beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt
voor ongedocumenteerde migranten, is deprimerend. Toch blijft het geld een kans, zoals ook
Evan beschrijft. Alle ongedocumenteerde huishoudelijk werkers vinden in de beleving van
het werk hun illegale status bezwaarlijk. Voor mensen die al langer in Nederland als
huishoudelijk werker werkzaam zijn komt hier een groeiend gevoel van een gebrek aan
mogelijkheden bij. Voor jongere huishoudelijk werkers, die hier korter zijn, is het geld en het
in Nederland zijn datgene wat men terugkrijgt voor het werk en de illegaliteit:
En in het algemeen, wat zijn slechte kanten van het werk volgens jou?
Nee, ik zou niet iets slechts kunnen zeggen over het werk. Slecht is de situatie, dat je illegaal in
een land verblijft en dat ik niet naar huis kan naar mijn ouders. Daar heb ik echt een hekel aan.
Heb je het daar weleens over met je vrienden uit Oekraïne, hoe je je voelt over het werk?
Ja, we praten daar wel met elkaar over. Soms zijn we van streek dat we illegaal hier zijn,
maar dan zeggen we: Hé, het is beter om illegaal in Nederland te zijn dan in Oekraïne.
We kunnen erop uit gaan en dingen kopen, mensen ontmoeten. En als je meer geld hebt kun
je ook meer delen.
(Vrouw, 26 jaarsamenwonend, geen kinderen, Oekraïne)

Kenmerkend voor dit reactiepatroon op de rol van huishoudelijk werker is dat men de
ongelijkheid niet ontkent, maar deze accepteert. Het is nu eenmaal zo, zoals Jesse goed weet
te verwoorden:
Denk je weleens dat het oneerlijk is dat jij hun vuil moet schoonmaken, en dat jij zelf gewoon
je eigen vuil schoonmaakt?
Ik zie het zo: misschien hebben ze er geen tijd voor. Nu ja, sommigen zijn de hele dag thuis
ja, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. We hebben het nu over schoonmaken, maar

238

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 239

werken in een hotel, als receptionist, we werken toch voor de rijken, waarom? Het is gewoon
zo tussen werkgever en werknemer.
(Man, 38 jaar, ongetrouwd, geen kinderen, Indonesië)

Jesse signaleert de ongelijkheid en legt zich erbij neer. Schoonmaken is nou eenmaal werk
met een lage status. Huishoudelijk werkers van dit type benadrukken in hun beleving van de
rol van schoonmaker het eigen baas zijn en de vrijheid die dat biedt. De lage status van het
werk bezien zij in het kader van de financiële kansen en autonomie die het biedt. Zij voelen
zich onafhankelijk van de werkgevers. Men kan de eigen tijd en taken redelijk zelfstandig
plannen. Zo zegt Molly:
Voor mij is het beter nu. Ik heb vrije tijd, als ik wil rusten, kan ik rusten. Als ik iets anders te
doen heb, kan ik tegen mijn schoonmaakadres zeggen: kan ik een andere dag komen? Ik heb
mijn eigen sleutels, ze vertrouwen me.
(Vrouw, 49 jaar, getrouwd, 3 kinderen, Filippijnen)

En Larysa:
Het is beter om schoon te maken voor meerdere mensen. Niet voor een baas, want dan moet
ik altijd doen wat hij zegt. Nu ben ik eigen baas, als ik wil gaan, ga ik. En niemand zegt: O,
dit mag je niet doen of doe dat. (…) Ik kan mijn eigen tijd plannen. Als ik me niet lekker voel
dan kan ik bellen en dan maken we een nieuwe afspraak.
(Vrouw, 26 jaar, samenwonend, geen kinderen, Oekraïne)

Molly werkte in het verleden als inwonende dienstbode op Cyprus voor één werkgever en
Lilya werkte toen zij net in Nederland was voor een bemiddelaar in de schoonmaak. Voor
hen is de vergroting van hun autonomie en vrijheid door als zelfstandig uitwonend werkster
aan de slag te gaan het duidelijkst. In totaal benadrukt de helft van de huishoudelijk werkers
de autonomie, vrijheid en financiële voordelen die het werk biedt. Zij hebben wat ik noem
een autonome, instrumentele reactie op de lage status van het werk en de kwestie van
ongelijkheid.
In de omgang met de werkgevers zijn schoonmaaksters en schoonmakers met dit
type reactiepatroon instrumenteel en zakelijk; ze nemen pauze tussen twee adressen, kletsen
weinig en weten werkgevers die te veel willen in te weinig tijd af te remmen of te verlaten.
Dit type huishoudelijk werker ervaart het werk het meeste aan de zakelijk kant van de
dichotomie van sociale relaties en gedraagt zich ook zo: berekenend, afbakenend en
begrensd. Deze instrumentele autonome houding komt met name voor onder de
respondenten die al enige tijd werkzaam zijn in schoonmaak en onder de mannelijke
huishoudelijk werkers.
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Distantiërend en egalitair
Een tweede reactiepatroon op de specifieke kenmerken van huishoudelijk werk: is gericht op
het vermijden van de ongelijkheid. Men distantieert zich van de eigen positie als
schoonmaker of van de ongelijkheid die daarmee verbonden is door het herkomstland als
referentiekader te gebruiken. Huishoudster zijn in rijke westerse landen is een stuk beter dan
huishoudster, winkelbediende, kapster of serveerster zijn in landen als Colombia, Venezuela,
Brazilië, de Filippijnen of Indonesië. ‘Het is relatief’, zoals een van de respondenten zegt.
Met andere woorden het laagste segment van de arbeidsmarkt in Nederland is in status,
verdienste en arbeidsomstandigheden veel hoger dan het lage segment in bovengenoemde
landen. Mensen relateren de eerlijkheid van hun situatie aan de eerlijkheid van de
behandeling van referentiegroepen (Akerlof, 1982). Door huishoudelijk werkers in het land
van herkomst als referentiegroep te gebruiken, en niet bijvoorbeeld de werkgevers in
Nederland, wordt hun eigen situatie eerlijker:
Nee, in Brazilië is het anders. De schoonmaakster is verschillend, de mensen zeggen: o jee
schoonmaakster. Ik weet niet waarom de mensen zo denken, het is normaal werk. Maar in
Brazilië heb je een probleem als je dit werk doet.
En hoe is dat hier in Nederland?
Hier is dat heel anders dan in Brazilië. Hier hebben mensen geen vooroordeel daarover.
(Vrouw, 22 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Brazilië)

Huishoudelijk werkers met dit type reactiepatroon op hun rol als schoonmaker gebruiken het
land van herkomst als referentiekader om hun huidige rol in het arbeidsleven op te
waarderen. Dit draagt bij tot een positieve waardering van de huidige eigen situatie. Bijna
alle huishoudelijk werkers geven aan dat zij nooit in eigen land schoonmaakster zouden
willen zijn, vanwege de lage status ervan. Degenen onder hen die ik indeel bij het
vermijdende, egalitaire type benadrukken in de beleving van hun rol van schoonmaakster
expliciet het egalitaire klimaat in Nederland, zoals bijvoorbeeld Sophia:
We vinden de mensen hier prettig. In mijn land is het echt laag als je als babysitter werkt, je
bent niets, je bent een dienstbode, mensen behandelen je als bediende. Je bent niet van
dezelfde klasse. Dus ik houd erg van de mensen hier, zij behandelen je als gelijke. Weet je
waarom? Omdat zij hetzelfde werk deden toen zij student waren. En in Venezuela hebben de
mensen die babysitten of schoonmaken juist geen studie gedaan. Toen ik mijn familie
vertelde dat ik schoonmaakte, begonnen ze te gillen, mijn oma was echt van streek. Ik mijn
land heb je klassen, als je zulk werk doet ben je echt niets, ik zou dit werk echt niet in mijn
land kunnen doen. Maar Nederlandse mensen zijn anders. Ze zeggen: zij maakt schoon’, niet:
‘zij is de schoonmaakster’. Het is je beroep, niet je persoon, dat begrijpt men hier.
(Vrouw, 23 jaar, samenwonend, geen kinderen, Venezuela)
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In de omgang met de werkgevers benadrukken huishoudelijk werkers met dit reactiepatroon
niet hun autonomie maar vooral de gelijkwaardigheid. Zij zijn gevoelig voor briefjes van de
werkgever met de juiste egalitaire toon en voor attenties. Een kwart van de huishoudelijk
werkers heeft dit reactiepatroon op de rol van schoonmaker, waarin men de
ongelijkwaardigheid en lage status van het werk vermijdt door de gelijkwaardigheid in
Nederland te benadrukken.
Dienstbaar en familiair
Een derde reactiepatroon op de rol van schoonmaakster is er een waarbij men de eigen
dienstbaarheid benadrukt. Het dienstbare karakter van betaald huishoudelijk werk dat als
denigrerend ervaren kan worden, wordt door deze schoonmaaksters juist als positief ervaren.
Dienstbaarheid geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. Zo zegt Lia:
Wat was het aantrekkelijke van het schoonmaakwerk voor u?
Ze hebben me nodig. Ja ze hebben me nodig, er zijn toch nog mensen die me nodig hebben,
dat doet me heel veel.
Meer dan het geld?
Ja, dat doet me veel, ik ben nog nodig. Ik voelde mij er lekker bij, ik dacht, ze hebben het
gewoon nodig, als ze mij niet zouden hebben wordt het echt een puinhoop in die gezinnen.
(Vrouw, 61 jaar, getrouwd, vier kinderen, Duitsland)

Huishoudelijk werksters met dit reactiepatroon ontkennen de ongelijkheid en de lage status
van het werk door de voldoening van dienstbaarheid te benadrukken. Werkgevers moeten
respectvol met hen omgaan en deze vrouwen zien hun eigen rol vooral als behulpzaam:
Alles schoonmaken ja. Daar was ik hard nodig(…) ik vind het gewoon leuk om met mensen
om te gaan, iets voor een ander te doen.
(Vrouw, 51 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Suriname)

Grace verwijst net als Lia naar het nodig zijn. Zo ontkennen zij de ongelijkheid en lage
status van het werk. Ze bezien de werkgever als afhankelijk van hen, in plaats van andersom.
Dit type schoonmaakster ontleent eigenwaarde aan het dienstbaar zijn en complimenten van
de werkgever zijn daarom belangrijk. De werkgever moet waardering tonen, zo zegt
bijvoorbeeld Ieva:
Het is niet het geld dat het werk goed maakt, het is: ‘dank je wel’ en een glimlach. Dat is wat
me blij maakt. Ik heb mijn werk goed gedaan en zij zeggen: je hebt je werk goed gedaan. Ik
ben blij als zij blij zijn met wat ik gedaan heb.
(Vrouw, 43 jaar, samenwonend, 2 kinderen, Litouwen)
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In de omgang met de werkgevers benadrukken huishoudelijk werkers met dit reactiepatroon
niet hun autonomie of de gelijkwaardigheid maar eerder vriendschappelijkheid.
Ik voel me fijn bij mijn schoonmaakbanen. Ik help mensen graag. Zij helpen mij en ik help
hen. Ik help hen, soms vragen ze ook of ik even op de kinderen kan passen zodat zij kunnen
gaan winkelen. Dat voelt voor mij alsof we vrienden zijn.
(Vrouw, 30 jaar, alleenstaand, geen kinderen, Ghana)

Een klein kwart van de huishoudelijk werkers beziet haar rol als schoonmaakster in termen
van dienstbaarheid en familiariteit. Dit zijn allemaal vrouwen, onder hen de drie legaal in
Nederland verblijvende vrouwen. Dit type waardeert het koffiedrinken met werkgevers en
contact buiten het dienstverband. Van de drie reactiepatronen, betreden schoonmaaksters met
het dienstbare/familiaire reactiepatroon het meest de privésfeer van de werkgever. Vanwege
de dienstbaarheid is de privésfeer van de werkgever hun terrein, waar zij het beste weten wat
er moet gebeuren, waar zij ook ‘restylen’. ‘Ik doe het zoals ik het in mijn eigen huis doe en
verander ook dingen zodat het er leuk uitziet’, zei bijvoorbeeld Ieva. Op het continuüm van
sociale relaties bevinden deze vrouwen zich in hun beleving van hun rol als schoonmaakster
meer aan de persoonlijke kant. Omdat ze zich nodig voelen en vriendschappelijk met de
werkgever zijn, zijn zij onbegrensd en niet afgebakend in de privésfeer van de werkgever en
in de ruilrelatie.

6.3.3. De rol van werkgever
‘Het is zulk raar werk. Het is zoiets raars. Kijk ik ben niet invalide, niet oud, niet heel druk,
heb geen kinderen, het is gewoon werk dat ik niet wil doen. Dus moet een ander het doen.
Dat is zo gênant, dat ik het liefste heb dat die ander dat onzichtbaar doet.’
(Werkgeefster Leonie, vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)

Het uitbesteden van huishoudelijk werk is aan de kant van de werkgevers met emoties en
ambivalentie omgeven. In deze laatste paragraaf staat de vraag centraal hoe de werkgevers
met ongelijkheden in de arbeidsrelatie en het ongeregelde karakter ervan omgaan.
Onder de werkgevers is er een zeer ambivalente beleving van het gegeven dat men
dit werk door een ander laat verrichten, zoals Leonie hierboven uitspreekt. De specifieke
kenmerken - de lage status, de privésfeer en de ongelijkheid - van betaald huishoudelijk
werk zorgen aan de kant van de werkgevers voor gevoelens van ongemak en schaamte. De
mate waarin werkgevers gehoor geven aan de eigen gevoelens van schaamte bepaalt in grote
mate hoe men omgaat met de rol van werkgever. Onder de werkgevers zijn er drie
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werkgeversstijlen te ontdekken, die zich onderscheiden naar de mate waarin men met
schaamtegevoelens over het persoonlijke dienstverband worstelt. Geeft men het
huishoudelijk werk makkelijk uit handen? Hoe gaat men ermee om een ander vies werk te
laten doen waar men zelf een hekel aan heeft? In welke mate weten werkgevers hun
privésfeer af te bakenen? Hoe gaan zij om met de ongelijkheid van het persoonlijk
dienstverband: accepterend, ontkennend of vermijdend?

Zakelijkheid
Degenen die het minste schaamte ventileren zijn het meest zakelijk over het dienstverband.
Dit zijn de meest bemiddelden, die de meeste uren huishoudelijk werk inkopen. Ze eisen
veel, maar betalen ook veel, voor een ruim aantal uren. Een kerstbonus, doorbetaling tijdens
de vakantie van de werkgever, een fiets of een vervoersvergoeding en eten en drinken horen
bij de secundaire arbeidsvoorwaarden. Als iemand na een proeftijd zijn of haar werk niet
goed doet, dan wordt hij of zij ontslagen. Men is soms wel en soms niet aanwezig als de
schoonmaakster komt. Er wordt weinig gesproken met de huishoudelijk werker, ieder doet
zijn of haar werk. In de zakelijke werkgeverstijl heeft men geen moeite met het uit handen
geven van huishoudelijk werk, weet men de privésfeer goed af te bakenen door duidelijke
afspraken te maken en door afstand te bewaren tussen zichzelf en de huishoudelijk werker.
Dat men hierdoor minder aan het Nederlandse gelijkheidsideaal voldoet, daar is dit type
werkgever niet mee bezig, zoals Melvin:
Heb je nooit gedacht dat jij het werk dat jij niet wilt doen, je persoonlijke rommel opruimen,
dat je dat een ander laat doen?
Dat vind ik een uitstekende verdeling van welvaart. Er zit een filosofie achter. Ik ben voor
migranten. Dat is niet populair in de politiek. Maar de wereld zoals die is, met al die mensen
die fokken als konijnen, dan is het handig als ze te vreten hebben, daar komt het op neer.
Maar op een persoonlijk niveau, voel je je er nooit ongemakkelijk bij?
Integendeel, ik doe die mensen een groot genoegen denk ik. Het gaat er ook om hoe je met de
mensen omgaat. De grootste klacht van mensen die poetsen is dat mensen geen geld
neerleggen. Ja dat is heel irritant als je weinig geld hebt. Ik was laatst bij een collega, en toen
zag ik het briefje van de werkster liggen: je hebt geen geld achtergelaten voor de tweede keer.
En zij haalde toen zo haar schouders op, zei ze dat ze niet genoeg schoonmaakte, dan krijg je
al die onuitgesproken ongenoegens, ja dat moet je gewoon zeggen. Ik doe niet zo aan
onuitgesproken dingen.
(Man, 35 jaar, samenwonend, geen kinderen)

Hij of zij erkent de ongelijkheid van het persoonlijke dienstverband, maar schaamt zich daar
niet persoonlijk voor. Men geniet van de luxe van gemaksdiensten die men zich kan
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permitteren en treedt op als werkgever indien nodig.
Deze manier van omgaan met de werkgeversrol komt overeen met de autonoom
instrumentele houding van huishoudelijk werkers. Waar de helft van de huishoudelijk
werkers instrumenteel met de rol van schoonmaker omgaat, hebben slechts enkele
werkgevers, uitsluitend mannen, een zakelijke stijl en houding ten opzichte van het
werkgeverschap.

Familialisme
Er zijn ook werkgevers die een familiaire werkgeversstijl hanteren. Dan kleurt juist het
gelijkheidsideaal het dienstverband, probeert men de ongelijkheid te verkleinen en bakent de
werkgever de privésfeer nauwelijks af. De werkgever met deze stijl ruimt op voordat de
schoonmaakster komt of werkt zelf mee. ‘Als de schoonmaakster er is, ben ik zelf ook
actiever. Dan denk ik: ik doe een beetje mee, anders voel ik me zo lui. Ik ga dan bijvoorbeeld
staan strijken’. In deze werkgeversstijl past de omgangsvorm ‘als tussen gelijken’. Afspraken
over taken worden er nauwelijks gemaakt, wel wordt er koffie met elkaar gedronken of
worden briefjes naar elkaar geschreven. Verjaardagen van beide partijen gaan niet ongemerkt
voorbij en met kerst geeft men elkaar een attentie. Werkgevers met deze stijl investeren in
een persoonlijke band van vertrouwen met de huishoudelijk werker. Helen is een werkgever
met deze houding en ze vertelt over de omgang met haar schoonmaakster:
Ik schrijf ook altijd op mijn briefjes, fijn dat je er weer bent, vind ik ook echt, maar zij is ook
absoluut iemand die heel erg die waardering nodig heeft. (..) Ook heel belangrijk is dat je op
respectvolle wijze met elkaar omgaat, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.
(Vrouw, 36 jaar, getrouwd, 2 kinderen )

Dat het persoonlijke dienstverband evenwel ook een zakelijke verhouding is, is voor zowel
werkgevers met deze stijl als hun schoonmaakster verwarrend. Zo is het bijvoorbeeld
moeilijker voor een schoonmaakster om te vragen om een loonsverhoging bij een werkgever
met deze stijl. Deze werkgeversstijl wordt gehanteerd door werkgevers die zich enigszins
schamen voor de intimiteit en ongelijkheid, maar dit direct oplossen middels wat De Swaan
(1991) noemt ‘egalitaire intimiteitsbeperking’. Deze stijl komt bij een kwart van de
werkgevers voor, dit zijn uitsluitend vrouwen. Deze stijl van werkgeverschap vertoont
overeenkomsten met zowel het familiaire als egalitaire reactiepatroon van werknemers op
hun rol van schoonmakers. Op het continuüm aan sociale relaties geven werkgevers met deze
houding meer aan de persoonlijk kant vorm aan de ruilrelatie.
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Vermijding
De meeste werkgevers hebben geen van deze beide werkgeversstijlen, maar kiezen voor een
stijl van vermijding. Werkgevers met deze stijl willen eigenlijk niet weten wat de
huishoudelijk werker in de privésfeer doet of ziet, zoals Leonie in het fragment waar ik deze
paragraaf mee begon. Men worstelt ermee dat een ander het werk doet dat juist door de
werkgever zelf als een vervelende klus wordt ervaren. Degenen met deze werkgeversstijl
willen niet thuis zijn als de werkster komt, zij spreken soms zelfs van ‘het huis ontvluchten’.
Gevoelens van schaamte en ongemak spelen bij deze werkgevers een grote rol in de omgang
met het huishoudelijk personeel. Zij willen eigenlijk geen werkgever in de eigen privésfeer
zijn en daarom vermijden ze het. Werkgevers die zeggen ‘hele makkelijke mensen’ te zijn,
vermijden bijvoorbeeld het werkgever zijn. Zo’n werkgever is Arwen die zegt:

Ik hoef ze ook niet zo goed te leren kennen hoor. Als ze komt dan is het even: hello, how are
you? Fine. Even vragen of ze nog wat nodig heeft, of alles goed gaat. En als ik thuis kom ga
ik echt niet met mijn vingers langs de plinten, ik ben al lang blij dat ze bij ons dit werk doet.
De ramen lappen doet ze ook, maar het bovenste raampje helemaal niet, nou ja daar kan ze
denk ik ook helemaal niet bij. Dan heb ik zoiets: laat maar, daar ben ik makkelijk in.
(Vrouw, 42 jaar, getrouwd, 2 kinderen)

Werkgevers met een vermijdende stijl spreken van ’koloniale schuldgevoelens’ of ‘een
onoverbrugbare wereld van verschil’ als ze het hebben over de omgang met hun
huishoudelijk personeel. Zo legt Midas uit:
‘Ik zou nooit thuis willen zijn als de schoonmaakster komt. Dan voel ik me echt zo koloniaal,
het is natuurlijk ook koloniaal, ik kan het gewoon niet. Ik wil het niet zien dat zij dat moet
doen van mij, voor mij, ik wil dat eigenlijk niet weten’.
(Man, 34 jaar, samenwonend, 1 kind)

Wie deze werkgeversstijl hanteert maakt geen duidelijke afspraken met de huishoudelijk
werker, weet niet goed of giften nou aardig zijn of juist paternalistisch en wil zo min
mogelijk contact met de huishoudelijk werker. De wensen worden niet of krampachtig
duidelijk gemaakt, met irritaties blijft men lang lopen en ontslaan doet men met een smoes.
Dat verwoordt Leonie mooi:
Ik word een draaikont van dat koloniale gevoel, ik ben niet eerlijk, ik draai eromheen. Ik los
het wel op, maar altijd met een smoes.
(Vrouw, 46 jaar, alleenwonend, geen kinderen)
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Deze werkgevers voelen zich erg ongemakkelijk bij de intimiteit en de ongelijke
machtsverhoudingen in de arbeidsrelatie. Zij weten niet goed hoe ze daarmee om moeten
gaan en daarom vermijden ze hun werkgeversrol. De vermijdende werkgeversstijl met
gevoelens van schaamte komt bij driekwart van de werkgevers voor. Een ruime meerderheid
geeft vanwege deze schaamtegevoelens de ruilrelatie nauwelijks zakelijk vorm. In feite
vermijdt dit type werkgever ook een persoonlijk ruilrelatie, echter vanwege het onbegrensde,
niet specifieke en niet afgebakende handelen van deze werkgevers bevinden zij zich aan de
persoonlijke kant van het continuüm van sociale relaties.

6.3.4. Werknemers en werkgevers: instrumentaliteit en ongemak
Huishoudelijk werk heeft een lage status, vindt plaats in de privé-sfeer van de werkgever en
kent een historie van dienstbaarheid en ongelijkheid. Hoewel in het vorige deel bleek dat de
huishoudelijk werkers zich hoofdzakelijk zakelijk gedragen op werkvloer, is in dit deel
beschreven dat ongelijkheid in hun beleving van het werk wel degelijk een rol speelt. De rol
van schoonmaker roept innerlijke conflicten op waar huishoudelijk werkers op verschillende
manieren mee omgaan. Ik onderscheid er drie. Een ruime helft van de huishoudelijk werkers
heeft een autonome en instrumentele reactie op de rol van schoonmaker/-maakster. Dit type
accepteert de lage status van het werk en benadrukt de financiële kansen die het werk biedt.
Dit type stelt zich autonoom op ten opzichte van de werkgever en benadert diens privésfeer
vooral instrumenteel. Als dit reactiepatroon op de rol van huishoudelijk werker geplaatst
wordt op het continuüm van sociale relaties, dan geven deze huishoudelijk werkers de
arbeidsrelatie vooral zakelijk vorm.
Het tweede type heb ik egalitair en distantiërend genoemd. Huishoudelijk werkers
met dit reactiepatroon distantiëren zich van de ongelijkheid en de lage status van het werk
door het land van herkomst als referentiekader te gebruiken. Zij benadrukken het egalitaire
klimaat in Nederland.
Het laatste type beziet de historie van dienstbaarheid juist positief en ervaart
zichzelf als ‘nodig’ voor de werkgevers. Dit type benadrukt het vriendschappelijke karakter
van de arbeidsrelaties en betreedt de privésfeer van de werkgevers het meest van de drie
typen. Schoonmaaksters die zichzelf als dienstbaar beschouwen geven op een persoonlijke
manier vorm aan de ruil.
Een ruime helft van de huishoudelijk werkers heeft een instrumentele, zakelijke
houding ten opzichte van zichzelf als schoonmaakster, terwijl een kwart zich juist familiair
en dienstbaar voelt. Dat moet maar net passen bij de werkgevers. Als beiden een familiare
houding ten opzichte van de relatie hebben, kunnen zij deze ruilrelatie allebei persoonlijk
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vormgeven. Wanneer echter de ene partij een zakelijke houding heeft en de ander juist meer
familiair is kunnen er problemen ontstaan.
Werkgevers zijn noch in hun gedrag op de werkvloer noch in hun emoties ten
opzichte van de rol van werkgever zakelijk. Het beeld van slavernij lijkt eerder te leven
onder werkgevers dan onder huishoudelijk werkers. Vanwege koloniale schuldgevoelens
hebben veel werkgevers een vermijdende werkgeversstijl. Door niet op te treden als
werkgever wordt de arbeidsrelatie echter nog meer diffuus dan dat deze vanwege de aard van
het werk toch al is. Hoewel onder huishoudelijk werkers een ‘distantiërende en egalitaire’
stijl voorkomt, vertoont de vermijdende stijl van werkgevers maar in beperkte mate
overeenkomsten hiermee. Beide groepen vermijden de ongelijkheid van het persoonlijk
dienstverband. Maar waar werkgevers die ongelijkheid en gene kunnen ontvluchten, kunnen
huishoudelijk werkers dat niet. Huishoudelijk werkers hebben innerlijke strategieën om
ambivalentie op te heffen, zoals het land van herkomst als referentiekader gebruikten maar
optreden als schoonmaker doen en moeten ze wel. Werkgevers met een vermijdende stijl
laten het juist na op te treden als werkgever. Het ongemak bij het uitbesteden van
huishoudelijk werk dat deze werkgevers hiermee willen vermijden, wordt hierdoor juist
groter. De vermijdende werkgeversstijl past namelijk bij geen van de manieren waarop
huishoudelijk werkers de ruilrelatie vormgeven.
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6.4. Conclusies over de werkvloer
De arbeidsrelatie tussen werkgever en schoonmaakster is een bijzondere en in
juridische zin zeer zwak vorm gegeven. De arbeidswet is niet van toepassing op
huishoudelijk werk, er is een aparte regeling voor persoonlijke dienstverlening aan huis en er
zijn nauwelijks organisaties actief op deze markt. Werkgever en werknemer moeten daardoor
de arbeidsrelatie zelf vormgeven. In dit hoofdstuk heb ik beschreven hoe zij dat doen.
Specifiek vroeg ik mij daarbij af in welke mate beide partijen de arbeidsrelatie vorm geven
als economische ruilrelatie.
De term persoonlijke dienstverlening is misleidend. Deze verhult dat het bij betaald
huishoudelijk werk om werk gaat en pretendeert dat de arbeidsrelaties uitsluitend persoonlijk
zijn. De arbeidsrelatie is echter ook economisch, er wordt wel degelijk ruilhandel bedreven.
Arbeidsrelaties zijn niet óf zakelijk, óf persoonlijk, ze zijn het allebei
In het eerste deel van dit hoofdstuk haal ik enkele theoretische noties aan om het
continuüm tussen zakelijke en persoonlijke ruilrelaties te demonstreren. In het tweede deel
stel ik mij de vraag hoe de arbeidsrelatie vorm krijgt in de economie van het huishouden.
Huishoudelijk werkers geven over het algemeen zakelijker invulling aan de arbeidsrelaties
dan werkgevers. Ik onderscheid in dit hoofdstuk ook verschillende facetten van de
arbeidsrelatie. Huishoudelijk werkers geven vooral ten aanzien van de arbeidsinhoud de
ruilrelatie zakelijk vorm. Ten aanzien van de secundaire arbeidsvoorwaarden, de privésfeer
als werkplek en het contact zijn de schoonmakers weliswaar zakelijker dan de werkgevers,
maar beide partijen zijn op een aantal facetten persoonlijk. Beide partijen laten het
bijvoorbeeld na duidelijke afspraken te maken over de secundaire arbeidsvoorwaarden en
over het creëren van een goede werkplek.
Aan de kant van de werkgevers bleken Akerlofs (1982) inzichten over impliciete
verwachtingen bijzonder relevant. Doordat werkgevers hun verwachtingen ten aanzien van
de arbeidsrelatie niet expliciteren ergeren zij zich nogal eens aan het werk van de
schoonmaakster. De impliciete verwachtingen van de werkgevers kunnen ook aan de
werknemerskant tot irritaties leiden.
De arbeidsrelatie tussen werkgever en schoonmaakster bevat zowel elementen van
sociale ruil als economische ruil. Iets dergelijks vond Nievers (2003) ook voor de
arbeidsrelaties tussen oppassen en hun werkgevers. Dit maakt de arbeidsverhoudingen in het
huishouden bijzonder diffuus, vooral voor de werkgevers. Beide partijen hebben bovendien
ook verschillende perspectieven op de arbeidsrelatie en geven daar verschillend invulling
aan. Een werkgever kan de arbeidsrelatie persoonlijk vormgeven, terwijl diens schoonmaker
deze juist zakelijk vorm wil geven. Werknemer en werkgever geven dan op een andere wijze
invulling aan dezelfde arbeidsrelatie wat tot conflicten kan leiden.
De verschillen tussen werknemer en werkgever, alsmede de mengeling van het
zakelijk en persoonlijk vorm geven aan de arbeidsrelatie, laten zich voor een groot deel
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verklaren door de specifieke kenmerken van het werk. Huishoudelijk werk heeft een lage
status, vindt plaats in de privésfeer van de werkgever en kent een historie van dienstbaarheid
en ongelijkheid. Hierdoor laat het werk zich moeilijk in een juridische of economische vorm
legitimeren. Dat roept emotionele conflicten op waar beide partijen eigen oplossingen voor
hebben.
Onder de huishoudelijk werkers onderscheid ik respectievelijk een instrumentele,
een distantiërende en een familiaire beleving van zichzelf en de arbeidsrelatie. Belangrijkste
onderscheidende kenmerk is daarbij hoe zij met de ongelijkheid van huishoudelijk werk
omgaan. Een ruime helft van de schoonmakers accepteert de ongelijkheid en heeft een
instrumentele en autonome opvatting over het werk en zichzelf. Een kwart heeft een
distantiërende en egalitaire houding en vermijdt juist de ongelijkheid, bijvoorbeeld door het
land van herkomst als referentiekader te gebruiken. Een klein kwart van de schoonmaaksters
heeft een reactiepatroon dat ik als dienstbaar en familiair omschreef. Dit type ontkent de
ongelijkheid van het werk en beziet zichzelf als manager van het huishouden van de
werkgever.
Onder de werkgevers blijkt de mate van schaamte over het uitbesteden van
huishoudelijk werk het belangrijkste onderscheidende kenmerk in de wijze waarop zij zich
als werkgever opstellen. De zakelijke werkgever schaamt zich allerminst, de familiaire
werkgever een beetje maar lost dit op met egalitaire omgangsvormen en de vermijdende
werkgever schaamt zich zozeer dat deze vlucht voor het werkgeverschap. Verreweg de
meeste werkgevers hebben deze laatste stijl. Door het vermijden van het werkgeverschap
geven deze werkgevers de arbeidsrelatie weinig zakelijk vorm. Dit verklaart ook waarom
netwerkinbedding zo belangrijk is bij de werving, zoals in het vorige hoofdstuk bleek.
Werkgevers willen niet alleen een schoonmaakster die ze kunnen vertrouwen omdat deze
zich al betrouwbaar heeft getoond bij de buren, ze willen ook een schoonmaakster waarbij ze
het werkgeverschap kunnen vermijden. De buren zijn al werkgever en hebben al afspraken
gemaakt, dus kan de betreffende werkgever het nalaten.
Zowel werknemers als werkgevers zijn op hun eigen manier bezig de schade van de
ongelijkheid en schaamte die betaald huishoudelijk werk oproept te beperken. Opvallend is
dat onder zowel werknemers als onder werkgevers een minderheid een egalitaire stijl
hanteert om de schade te beperken. De omgangsvorm als tussen gelijken zoals De Swaan
(1991) beschrijft, als oplossing voor de vernederende aspecten van de persoonlijke
dienstverlening, komt zeker voor zij het in een minderheid van de gevallen. Aan
werknemerszijde heeft een meerderheid juist een instrumentele manier om de schade te
beperken, terwijl dit aan werkgeverszijde maar bij een enkeling voorkomt. Aan de
werkgeverszijde heeft juist een grote meerderheid een vermijdende stijl om met de
ongelijkheid om te gaan, terwijl maar een kwart van de werknemers een stijl heeft die hierop
lijkt. De arbeidsrelaties op de markt van huishoudelijk werk zijn niet alleen moeizaam
vanwege de specifieke aard van het werk maar ook omdat de manier waarop beide partijen
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de ruilrelatie vorm geven dikwijls sterk verschilt.
In de omgangsvormen met elkaar is er een gebrek aan zakelijkheid, vooral aan de
kant van de werkgevers. In deze informele organisatie van de markt van huishoudelijke
diensten worden conflicten nagenoeg niet opgelost: bij ontevredenheid verbreekt een van de
partijen de arbeidsrelatie, en vaak ook nog indirect. De werknemer komt ineens niet meer, de
werkgever verbreekt de arbeidsrelatie met een smoes. Hierdoor bestendigen beide partijen
juist het informele karakter van huishoudelijke diensten en daarmee de lage status van het
werk, waar ze zich beiden juist ongemakkelijk bij voelen. De informele organisatie van deze
markt is zo een zichzelf in stand houdend mechanisme.
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Hoofdstuk 7. Autonomie en zakelijkheid in huishoudelijk werk

Inleiding
Er is over het fenomeen van huishoudelijk personeel wereldwijd veel geschreven, en een
deel van deze studies passeerde in voorgaande hoofdstukken de revue. De economische kant
van de verhouding tussen particuliere schoonmakers en werkgevers wordt in onderzoek
dikwijls onderbelicht. In prachtige omschrijvingen van de emotionele aspecten van het werk
ontbreekt het bijvoorbeeld aan systematische beschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden en
inhoud van het werk. In dit onderzoek staat juist de economische relatie tussen huishoudelijk
werkers en werkgevers centraal.
Betaald huishoudelijk werk is in de meeste gevallen een dienst tussen twee
particulieren zonder tussenkomst van een organisatie en in de praktijk niet formeel geregeld.
Anders dan in het geval van de loodgieter of de serveerster is degene die gebruikmaakt van
huishoudelijke diensten zowel opdrachtgever als werkgever en degene die de diensten
aanbiedt zowel opdrachtnemer als werknemer. Bovendien is het huis voor de werkster een
werkplek, terwijl het voor de werkgever de privésfeer is. Vanwege de huiselijke setting en
het directe dienstverband tussen twee particulieren zijn de arbeidsverhoudingen weinig
gestandaardiseerd en heel persoonlijk. Dit leidde tot de vraag: hoe is de tegenwoordige markt
van betaald huishoudelijk werk in Amsterdam georganiseerd?
In de bestudering van de huidige markt van betaald huishoudelijk werk dringt zich
een vergelijking met het verleden op. Rond 1900 floreerde deze markt ook al, toen in de
huishouding van de gegoede burgerij dienstboden niet mochten ontbreken. Waar vroeger
jonge meisjes van het platteland naar de stad reisden om daar als dienstje aan de slag te gaan
is de trek tegenwoordig van een mondiale schaal. Uit onderzoek naar de recente
verschijningsvormen blijkt dat het werken in de huishouding meer en meer een zaak voor
ongedocumenteerde migranten is geworden. Dat zijn veelal vrouwen, maar het kunnen ook
mannen zijn. Zij kunnen laaggeschoold zijn, maar het betreft niet zelden midden - tot
hooggeschoolden die slechte economische omstandigheden in het land van herkomst
ontvluchten. Een groot deel van deze huishoudelijke diensten vindt voorts plaats in de zwarte
of grijze economische sfeer. Waar de ‘dienstbodekwestie’ vroeger voortkwam uit de
verschillen tussen klassen op nationaal niveau zijn de huidige huishoudelijk werkers te zien
als lokale expressies van een mondiale economische ongelijkheid. Dat levert nieuwe
kwesties in de omgang tussen werkgever en schoonmaakster op.
De populatie huishoudelijk werkers in dit onderzoek is redelijk hoogopgeleid, kent
door een groot aantal werkadressen enige autonomie en ervaart niet alleen op het financiële
vlak een verbetering van de levenssituatie. De sociale afstand tussen werkgever en
werknemer is kleiner dan een eeuw geleden. Dat het persoonlijk dienstverband er evenwel
nog steeds een is van ongelijkheid speelt in de houding van zowel de huishoudelijk werkers
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als van de werkgevers een rol. Het is opvallend dat het vooral de werkgevers zijn die
worstelen met ongelijkheid in het dienstverband.
In Nederland is inwonend huishoudpersoneel tegenwoordig zeldzaam, terwijl dit in
landen als Italië en Griekenland wel veel voorkomt (Anderson 2000). Er zijn in Nederland
wel au pairs, maar het is omstreden of deze wel of geen huishoudelijk personeel zijn. De
inwonende dienstbode is in Nederland na het huisvrouwenmodel verruild voor een parttime
ingehuurde uitwonende huishoudelijke werker. In de volksmond spreken we niet meer van
dienstmeisje maar van de ‘hulp’, ‘werkster’ of ‘schoonmaakster’. In dit onderzoek wordt ook
de term ‘huishoudelijk werker’ gehanteerd omdat het zowel mannen als vrouwen betreft en
het werk meer dan alleen schoonmaken behelst, maar ook bijvoorbeeld strijkwerk.
Anders dan in de jaren ’50 en ’60, toen het huisvrouwenmodel regeerde, is
huishoudelijk werk heden ten dage een bezigheid geworden waar men nauwelijks voldoening
uit haalt en waar men zo min mogelijk tijd aan besteedt. Het huishouden bestieren is
tegenwoordig werk dat weinig maatschappelijke glans heeft. Tegelijkertijd bestaan er over de
betaalde kracht die in de privésfeer huishoudelijke werkzaamheden verricht, heel wat
mystificaties en romantische beelden. Het dienstmeisje komt als hoofdpersonage regelmatig
voor in boeken en films, wat bijdraagt aan de romantisering ervan. De film ‘Girl with a Pearl
Earring’ laat bijvoorbeeld zien hoe de schilder Vermeer het dienstmeisje adoreerde en haar
als model gebruikte. ‘Love Actually’ is een moderne variant waarin een Engelse schrijver
hopeloos verliefd wordt op een Portugese schoonmaakster. De schoonmaakster wordt
geportretteerd als underdog, die uit deze positie gered wordt door een nobele rijke
mannelijke werkgever. Klassenverschillen worden overbrugd door grootmoedige leden van
de elite. Dergelijke films dragen bij aan de mystificatie van de werkster als slachtoffer, van
huishoudelijk werk als het mindere werk en van de werkgever die een bevoorrechte positie
heeft, maar deze openstelt voor de lagere klasse.
In dit onderzoek heb ik betaald huishoudelijk werk van zoveel mogelijk
mystificaties ontdaan door mij te richten op de organisatie van de markt en de mate van
zakelijkheid in het gedrag van werkgevers en huishoudelijk werkers. Voor de huishoudelijk
werkers is daarnaast specifiek de mate van autonomie van belang.
De onderzoeksvraag over de organisatie van de markt van betaald huishoudelijk
werk in Amsterdam is onderverdeeld in vijf deelvragen die corresponderen met de vijf
hoofdstukken in dit boek: welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen de huidige
markt van huishoudelijke diensten en die van een eeuw geleden? Wie zijn de aanbieders op
de markt? Wie zijn de vragers op de markt? Hoe vinden beide partijen elkaar en hoe stellen
zij de arbeidsvoorwaarden vast? Hoe gedragen beide partijen zich op de werkvloer?
Voor de beantwoording van de eerste vraag heb ik gebruik gemaakt van secundaire
literatuur over het huishouden. In de beantwoording van de overige vier vragen stond mijn
eigen empirische onderzoek onder huishoudelijk werkers en werkgevers in Amsterdam
centraal. Dit empirische materiaal heb ik geïnterpreteerd door gebruik te maken van
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theoretische inzichten uit de sociologie, arbeidssociologie en economie. Om een antwoord te
geven op de vijf onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk de belangrijkste bevindingen
beschreven. Daarna plaats ik de bevindingen in een breder sociaalwetenschappelijk kader,
beantwoord ik de hoofdvraag en doe ik enkele suggesties voor beleid en nader onderzoek.

7.1.1. De ontwikkeling van uitbesteden: van status naar noodzaak?
De arbeidsverhoudingen in de persoonlijke dienstverlening worden van oudsher gekenmerkt
door ondergeschiktheid, dienstbaarheid en ongeregeldheid. De klassenkwestie van de tijd
van de diensboden is tegenwoordig grotendeels vervangen door mondiale economische
ongelijkheid, hoewel migratie ten behoeve van huishoudelijk werk niet nieuw is. Al rond
1900 migreerden Duitse vrouwen om in Nederland als dienstje aan het werk te gaan. De
tegenwoordige migratie bestrijkt langere afstanden. Sociale afstand tussen werkgever en
werknemer heeft daardoor een andere kleur gekregen. Tegenwoordig bestaat het nog wel dat
vrouwen van een lagere sociaaleconomische klasse schoonmaken bij huishoudens van een
hogere klasse, maar in grote steden zijn het vooral etniciteit en burgerschapsstatus die de
maatschappelijke ongelijkheden definiëren.
Ook de status van huishoudelijk werk is in Nederland bijna altijd laag geweest. In
de tijd van diensboden was het huishouden het mindere werk en verhoogde uitbesteding
ervan de status van het gezin. Tegenwoordig heeft men andere prioriteiten zoals
arbeidsparticipatie en kwaliteitstijd met de kinderen. Er is een vreemde breuk te herkennen
in de lage status van huishoudelijk werk, namelijk tijdens het kostwinnersmodel toen
vrouwen in Nederland voltijds huisvrouw waren. In de jaren zestig konden huisvrouwen
eigenwaarde ontlenen aan een goed lopend huishouden. Tegenwoordig zijn vrouwen
enerzijds niet helemaal losgekomen van de huisvrouwenideologie en willen ze nog steeds
alles tegelijk doen: werk, huishouden en de kinderen. Anderzijds ontbreekt heden ten dage
een sterke eenduidige maatschappelijke ideologie over hoe het huishouden gerund moet
worden, zoals dat in de dienstbodetijd en ten tijde van het huisvrouwenmodel wel het geval
was. Dit leidt tot een poldermodel van het huishouden, men doet het een beetje zelf en
besteedt het een beetje uit.
De hernieuwde toename van het uitbesteden van huishoudelijk werk is op te vatten
als een gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarbij speelt de
mislukte herverdeling van huishoudelijke taken tussen man en vrouw uiteraard ook een rol.
Door het verband tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen en het uitbesteden van
huishoudelijk werk wordt uitbesteding tegenwoordig vooral opgevat als noodzaak uit
tijdgebrek. Dit zou een belangrijk verschil zijn met het verleden: rond 1900 verhoogde
uitbesteding vooral de status van het huishouden. In dit onderzoek wordt aangetoond dat ook
tegenwoordig uitbesteding van het huishouden statusbevestigende elementen bevat.
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Deze statusbevestiging en zichtbaarheid van mondiale ongelijkheden die het
uitbesteden van huishoudelijk werk met zich meebrengt, passen moeizaam in het egalitaire
zelfbeeld dat veel mensen hebben in Nederland. Het benadrukken van sociale verschillen en
het neerkijken op iemand wordt in veel kringen als ongepast ervaren. Dat maakt de
omgangsvormen tussen huishoudelijk werker en werkgever nog onduidelijker dan in de tijd
van de diensbodes. Ook de inhoud van huishoudelijk werk is al ruim een eeuw
ongedefinieerd en onduidelijk. Waar houdt het op en waar begint het? Deze grenzeloosheid
van betaald huishoudelijk werk wordt versterkt door het ontbreken van een wettelijk kader.
Toen aan het begin van de vorige eeuw de overheid beschermende arbeidswetgeving
ging ontwikkelen werd daarin structureel uitzondering gemaakt voor de diensbodes. Ook
tegenwoordig zijn uitzonderingen voor betaald huishoudelijk werk zoals bijvoorbeeld de
regeling Dienstverlening aan huis (DAH) voorschrijft: een werkgever mag drie dagen in de
week iemand in dienst nemen voor klussen in huis zonder loonbelasting of premies af te
dragen. De huishoudelijk werker is daardoor niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of
de gevolgen van ouderdom. Wel is er binnen deze regeling recht op minimumloon,
vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte, maar in de praktijk is deze regeling bij weinig
werkgevers bekend. Zij menen dat het werk zwart is, wat niet noodzakelijkerwijs het geval
is. De huishoudelijk werker is degene die de inkomsten moet opgeven bij de belastingdienst,
als zij dit niet doet is het werk ‘zwart’. Veel werkgevers weten niet of de schoonmaakster
premies en belasting afdraagt en legaal in Nederland verblijft en willen het ook niet weten.
Pogingen de markt te witten door langdurig werklozen gesubsidieerd en gereguleerd
via schoonmaakbedrijven te laten werken bij particulieren zijn mislukt. De juridische
binding tussen werkgever en huishoudelijk werker is uitermate zwak, zij moeten elkaar op
informele wijzen vinden en afspraken met elkaar maken. Het aanbod op de markt van
huishoudelijke diensten bestaat in grote steden bovendien in toenemende mate uit migranten,
die binnen het Nederlandse migratiebeleid geen werk - en verblijfsvergunning kunnen
krijgen als huishoudelijk werker. Dit type aanbieders bevindt zich niet alleen buiten het
arbeidsrechtelijke kader maar heeft ook geen verblijfsrechten in Nederland.

7.1.2. Huishoudelijk werkers: autonomie of afhankelijkheid?
Ongedocumenteerde migranten werkzaam als huishoudelijk werker hebben een kwetsbare
positie. Uit onderzoek naar huishoudelijk werkers elders ter wereld blijkt dat vooral
inwonende huishoudelijk werkers in situaties met een gebrek aan autonomie terecht kunnen
komen (Anderson 2000, Parrenas 2003, Lan 2003a, Yeoh 2007). Legale inwonende
huishoudelijk werkers zijn voor hun woon - en werkvergunning geheel afhankelijk van één
werkgever, en het risico op misbruik is daardoor groot. Inwonende werkers zonder geldige
papieren zijn onzichtbaar in de privésfeer van degene die hen inhuurt en enorm afhankelijk
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van de werkgever wanneer deze bijvoorbeeld haar paspoort inneemt. Omdat het risico op
misbruik in de arbeidsrelatie zo groot is zijn in dit onderzoek de mate van autonomie van
huishoudelijk werkers en de voorwaarden daarvoor onderzocht.
Voor de aanbodzijde wordt wel aangenomen, bijvoorbeeld door de overheid, dat
deze bestaat uit autochtone vrouwen voor wie het werk bijverdienste is. In dit onderzoek in
Amsterdam bestaat het aanbod geheel uit migranten waarvan het merendeel
ongedocumenteerd in Nederland verblijft. Zij werken een groot aantal uren in de
huishouding, de inkomsten voorzien in hun levensonderhoud. Zij zijn daardoor afhankelijker
van het werk dan autochtone vrouwen voor wie het werk bijverdienste is. Hierbij dient
overigens wel opgemerkt te worden dat inkomsten van vrouwen in het algemeen al snel als
bijverdienste worden gezien (De Regt, 1993).
In een internationale vergelijking hebben de huishoudelijk werkers in dit onderzoek
relatief veel autonomie. Zo migreerden zij op eigen initiatief, zij het met hulp van
familieleden of vrienden. Dit in tegenstelling tot gedwongen migratie en werk in de
huishouding of migratie geregeld door bemiddelingsbureaus die onredelijk hoge tarieven
vragen. Huishoudelijk werkers elders ter wereld hebben te kampen met dergelijke
uitbuitende praktijken. De huishoudelijk werkers in dit onderzoek zijn allen uitwonend en
hebben meer werkgevers, waardoor zij veel meer autonomie hebben dan inwonende
huishoudelijk werkers. In een internationale vergelijking gaat het ook vaak om vrouwen die
hun kinderen achterlaten om elders te werken en te zorgen voor andermans kinderen. Dit
concept van ‘ketens van zorg’ komt onder een minderheid van de huishoudelijk werkers in
dit onderzoek voor. De huishoudelijk werkers zijn ook jongeren zonder kinderen die hier
werken voor hun eigen toekomst; voor een studie of een eigen zaak in het land van herkomst.
Er zijn bovendien ook mannen die werkzaam zijn in de huishouding.
De huishoudelijk werkers migreerden grotendeels op geregisseerde wijze naar
Nederland: met een duidelijk plan op basis van informatie en met hulp van familieleden of
vrienden die hen voorgingen. Deze pioniers zijn ook belangrijk voor onderdak en de eerste
werkadressen. Zij werken in de huishouding in de hoop de eigen situatie of die van de
kinderen te verbeteren, en soms lukt dat ook.
In de motieven voor en waardering van het verblijf en werk in Nederland, speelt
niet alleen een verbetering van de financiële situatie een rol. Er zijn bijvoorbeeld
huishoudelijk werkers die ook het liberale en tolerante klimaat in Nederland noemen als
reden om hier te wonen en te werken. Betaald huishoudelijk werk heeft een lage status maar
biedt in de uitwonende vorm ook voordelen, zoals de vrijheid van het eigen baas zijn, je
eigen tijd kunnen indelen, met niemand iets te maken hebben of juist het ontmoeten van
mensen.
Een ongedocumenteerde status beperkt de autonomie van huishoudelijk werkers wel
sterk. Deze belemmert hen werkelijk opgenomen te worden in de Nederlandse samenleving
en een proces van sociale mobiliteit door te kunnen maken. De sociale stijging kan
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plaatsvinden in het land van herkomst bij de daar achtergebleven familie of indien men
daarnaar terug weet te keren met een hier gespaard kapitaal.

7.1.3. Werkgevers: calvinisten en luxepaarden
Om de arbeidsverhoudingen op de markt van huishoudelijk werk zo breed mogelijk te
beschrijven is ook de vraagkant onderzocht. Juist de gezamenlijke bestudering van zowel
huishoudelijk werkers als werkgevers toont onderlinge aansluiting en verschillen wat betreft
de arbeidsrelaties. Het merendeel van de werkgevers in dit onderzoek betreft
anderhalfverdienende stellen, met één of twee jonge kinderen. Ook tweeverdienende stellen
en werkende alleenstaanden komen in dit onderzoek voor als uitbesteders van huishoudelijk
werk. Naar opleidingsniveau behoren de werkgevers van huishoudelijk personeel tot de
bovenlaag: zij zijn allen geschoold op HBO - of academisch niveau. Wat betreft inkomen
zijn zij de meer bemiddelde inwoners van Amsterdam. Op een paar alleenwonenden na
hebben zij allen een bovenmodaal inkomen. Degenen die huishoudelijke taken uitbesteden
zijn net als vroeger de rijkere bewoners van de stad en behoren als zodanig tot de stedelijke
bovenlaag. Er is wel veel variatie in de bovenmodale inkomens van de particuliere
werkgevers. Huishoudelijk personeel is niet meer uitsluitend voor de allerrijksten in de
samenleving weggelegd, maar ook voor de hogere middenklasse. Zij zijn werkzaam in de
tertiaire sector, waar zij lange werkdagen kennen en flexibele werktijden. Het is een
kenmerkende groep aan de bovenkant van de stedelijke arbeidsmarkt die huishoudelijk werk
uitbesteedt.
Wie meer werkt, heeft in de regel meer geld, een groter huis om schoon te maken en
minder vrije tijd. Arbeidsmarktparticipatie, inkomen, wonen en het uitbesteden van
huishoudelijke taken zijn op die manier logisch met elkaar verbonden. Waar een eeuw
geleden de vrouw des huizes niet werkte, en toch het huishoudelijk werk uitbesteedde, was
status vooral het motief voor die uitbesteding. Tegenwoordig zou uitbesteding vooral een
tijdsbesparende strategie zijn en daarmee weinig statusbevestigend, maar dit is slechts ten
dele waar.
Een aantal andere motieven voor uitbesteding van huishoudelijk werk komt in dit
onderzoek naar voren. Aan alle verschillende redenen voor het uitbesteden ligt de
impopulariteit van het huishouden ten grondslag. Wanneer bijvoorbeeld tijdgebrek
aangedragen wordt als reden voor het uitbesteden van huishoudelijk werk, dan blijkt het
vooral te gaan om prioriteiten. Zeker anderhalfverdieners hebben wel vrije tijd maar zij
besteden die liever aan de kinderen of aan plezierige bezigheden, en het huishouden is dat
voor velen niet. De reproducerende taken van het gezin zijn afgelopen twintig jaar meer
gericht op affectieve bindingen dan op consumptieve taken in het huishouden. Dit heeft alles
te maken met de arbeidsparticipatie van vrouwen, net als de mislukte herverdeling van
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huishoudelijke taken tussen man en vrouw. Ook hier geldt weer dat gezinnen niet overgegaan
zijn tot uitbesteding omdat de volwassen gezinsleden geen tijd hebben voor het huishouden,
maar omdat ze geen zin meer hebben in de strijd erover. Het uitbesteden van conflicten
tussen partners over het huishouden komt in dit onderzoek ook veel voor, een motief dat
voortkomt uit de impopulariteit van het huishouden en de (on)balans tussen de seksen dan uit
tijdgebrek. Men besteedt dan niet alleen de huishoudelijke taken uit, maar ook de strijd
erover.
Naast deze veranderingen in het gezinsleven die tot uitbesteding van huishoudelijke
taken leiden, is op basis van historisch onderzoek ook de vraag te stellen in hoeverre het
verhogen van de status van werkgevers een rol speelt bij het inhuren van een huishoudelijk
werker. Onder de zeer bemiddelde werkgevers zonder kinderen is het bestendigen van een
luxe levensstijl als motief om het huishouden uit te besteden waar te nemen. Onpraktisch
ingerichte woonhuizen tonen bijvoorbeeld aan dat de bewoners geen concessies hoeven te
doen. Ditzelfde gaat eigenlijk op voor de anderhalfverdieners die hun vrije tijd liever aan iets
anders besteden dan het huishouden. Ook zij willen geen concessies doen, ze willen èn
drukke, veeleisende, uitdagende banen èn kinderen èn vrije tijd. Ook voor hen bestendigt
uitbesteding van huishoudelijk werk een bepaalde levensstijl en status. Deze
statusbevestiging onder anderhalfverdieners met kinderen betreft vooral de status van ‘doing
it all’ (Ehrenreich & Hochschild 2003). Deze werkgevers willen zichzelf niet portretteren als
luxepaarden en benadrukken dat ze zelf ook nog veel in het huishouden doen. Zij voelen zich
eerder wat gegeneerd voor het feit dat ze een schoonmaakster in dienst hebben. Voor hen is
statusbevestiging door huishoudelijk personeel en het gegeven dat ze werk dat ze zelf
vervelend vinden door een ander laten doen een ongemakkelijk aspect dat gevoelens van
schaamte oproept.
Deze calvinistische inslag laat zich ook zien in de manier waarop men huishoudelijk
werk uitbesteedt: men koopt precies in wat men nodig heeft, een beperkt aantal uren per
week voor de basistaken. De zeer bemiddelde werkgevers die geen moeite hebben met de
status en ongelijkheid van het uitbesteden van huishoudelijk werk doen dit anders, zij laten
de huishoudelijk werker meerdere malen per week komen voor praktisch alle huishoudelijke
taken.
Het statusbevestigende aspect van het uitbesteden van huishoudelijk werk dat in dit
onderzoek naar voren komt relativeert het motief van tijdgebrek. Uitbesteding van het
huishouden uit noodzaak komt in dit onderzoek eigenlijk alleen naar voren bij ziekte en
ouderdom. Wanneer stellen huishoudelijk taken uitbesteden om conflicten erover te
voorkomen is uitbesteding ook op te vatten als noodzaak, zij het een andere noodzaak dan
het motief van tijdgebrek.
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7.1.4. Vertrouwen, netwerken en flexibiliteit
De markt van huishoudelijk werk is informeel georganiseerd, dat wil zeggen zonder
tussenkomst van een bedrijf of de overheid. De werkgevers zijn daarnaast in de
veronderstelling dat het inhuren van een particuliere huishoudelijk werker zwart is en de
huishoudelijk werkers zijn op hun beurt grotendeels ongedocumenteerd. Hoe krijgt men
informatie over de betrouwbaarheid van de andere partij? Hoe kunnen zij de risico’s
beperken? Hoe vinden zij elkaar? Hoe stellen zij de arbeidsvoorwaarden vast?
Betaald huishoudelijk werk is georganiseerd rondom vertrouwen en netwerken.
Aan de kant van de werkgevers gaat het om het toe kunnen vertrouwen van de privésfeer aan
een buitenstaander en het kunnen vertrouwen dat de schoonmaakster het werk zonder
toezicht behoorlijk uitvoert. Huishoudelijk werkers moeten er op hun beurt op kunnen
vertrouwen dat iemand een ‘goede’ werkgever is, die bijvoorbeeld altijd het geld neerlegt.
Ongedocumenteerde migranten moeten er daarnaast op kunnen vertrouwen dat de werkgever
zorgvuldig en integer met die ongedocumenteerde status omgaat.
Netwerkinbedding van de arbeidsrelatie is een goedkope en flexibele manier om het
vertrouwen in de andere partij te vergroten. In de zoektocht naar elkaar onderscheid ik
netwerkstrategieën van autonome strategieën waarbij men juist geen gebruik maakt van
netwerken maar geheel zelfstandig direct in contact komt met elkaar, bijvoorbeeld door
adverteren. Werkgevers die op zoek zijn naar één werkster zoeken en vinden deze vooral
door het gebruik van netwerken. In de eigen kring van mensen die huishoudelijk werk
uitbesteden vragen zij of deze nog een goede werkster weet. Of men vraagt aan de
vertrekkende werkster of deze iemand kent die het werk wil overnemen. Huishoudelijk
werkers zoeken naast betrouwbaarheid ook een behoorlijk bestaansinkomen. Zij combineren
daarom vooral bij de start netwerkstrategieën met autonome strategieën om zo snel mogelijk
zo veel mogelijk werkadressen te vinden.
Door inbedding van de arbeidsrelatie in sociale netwerken hebben werknemer en
werkgever snel informatie over de betrouwbaarheid van de andere partij, waardoor de
transactiekosten laag blijven. Er hoeft geen tijd en energie meer gestoken te worden in het
inwinnen van informatie. De transactiekosten blijven ook laag wat betreft het vaststellen van
de arbeidsvoorwaarden door terug te vallen op wat er al bekend is; de arbeidsvoorwaarden
worden overgenomen van de referentie. Werkgevers kunnen hierdoor vermijden om als
werkgever op te moeten treden. Zij maken geen afspraken over taken, uren en prijs, dat heeft
de referentie al gedaan. In feite gaan zij geen dienstverband met de huishoudelijk werker
aan, maar zij kopen een losse opdracht in: maak mijn huis schoon net zoals bij de buren.
Deze netwerkinbedding van de arbeidsvoorwaarden heeft ook een keerzijde. Het
zorgt voor een trage prijsontwikkeling op de markt van huishoudelijke diensten: als de
werkster bij een werkgever 10 euro krijgt, zal de buurvrouw die haar ook in dienst neemt ook
10 euro betalen. Deze ‘keerzijde van bekendheid’ beperkt de onderhandelingsruimte, vooral
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voor huishoudelijk werkers.
Door het belang dat werkgevers hechten aan het via via werven omdat ze iemand in
huis willen die ze kunnen vertrouwen, is de markt van huishoudelijke diensten ook uiterst
flexibel. Dat wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd in het doorschuifsysteem van
werkadressen. Huishoudelijk werkers dragen soms hun hele klantenbestand over aan een
familielid of landgenoot, bijvoorbeeld als ze zelf terugkeren naar het land van herkomst. Of
ze staan enkele slechte werkadressen af aan startende landgenoten. Werkgevers op hun beurt
accepteren dit vanwege de ‘bekendheid’ met de vertrekkende werkster en omdat ze zelf geen
tijd en energie willen steken in het vinden van een nieuwe werkster. Dit laatste demonstreert
opnieuw de lage waardering voor huishoudelijk werk, alsook het belang van netwerken voor
deze markt.
In netwerktheorieën wordt een onderscheid gemaakt tussen netwerken van zwakke
en van sterke bindingen (Granovetter 1984). Sterke bindingen zoals familie en vrienden
zorgen voor steun. Zwakke bindingen zijn met name van nut voor informatie over
bijvoorbeeld werk en het vergroten van het netwerk. Voor het werven van huishoudelijk
personeel zou men het gebruik van zwakke bindingen verwachten. Maar werkgevers voor
wie het kunnen vertrouwen van iemand in de privésfeer zo belangrijk is, zoeken eerder juist
in hun nabije omgeving onder familie en vrienden naar een werkster. Onder de werknemers
toont dit onderzoek ook het belang van sterke bindingen wat betreft kwaliteit aan:
familieleden en vrienden geven belangrijke informatie en hulp bij het vinden van goede
werkadressen. De slechtste baantjes krijgen huishoudelijk werkers juist van mensen met wie
zij een zwakke binding hebben: van land - of kerkgenoten die nog wel een adresje over
hebben.
Huishoudelijk werkers gebruiken zwakke bindingen wel voor het aanbrengen van
kwaliteit in hun klantenbestand. Door via de ene goede werkgever een nieuwe goede
werkgever te vinden kan men slechte werkadressen laten vallen. Door deze
sneeuwbalmethode ontwikkelen huishoudelijk werkers met de jaren een steeds beter
klantenbestand naar bijvoorbeeld locatie, tijden en prijs.

7.1.5. De mate van zakelijkheid in werknemerschap en werkgeverschap
De laatste vraag in dit onderzoek betreft die naar houding en gedrag van beide partijen op de
werkvloer. Om de economische relatie tussen huishoudelijk werkers en werkgevers te duiden
is daarbij vooral gekeken naar de mate van zakelijkheid in het vormgeven van de
arbeidsrelatie, het werknemerschap of werkgeverschap.
Huishoudelijk werkers weten feilloos uit te leggen wat slechte en goede
werkadressen zijn. Hierin laten zij een soort zakelijk ondernemerschap zien. Zij zijn
juridisch gezien geen ondernemers maar werknemers, maar door het grote aantal werkgevers
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dat zij hebben kunnen zij zich - na het eerste jaar - als ondernemers opstellen. Slechte
werkadressen zijn adressen die een lange reistijd vergen om er te komen of die waar het werk
op onhandige tijdstippen verricht moet worden. Ook adressen waar de werkgever meer werk
eist dan afgesproken, waar afspraken steeds veranderen, waar het loon niet neergelegd wordt,
waar de werkgever wantrouwend is of zeurt en waar de werkgever gierig is worden
aangemerkt als slechte werkadressen. De beste werkadressen zijn die met veel
aaneengesloten uren, te combineren met andere werkadressen in de buurt, waarbij er
voldoende tijd is voor de gevraagde taken, waar duidelijkheid is over de invulling van de
taken, waar er doorbetaald wordt met vakantie en waar er extra betaald wordt met
bijvoorbeeld feestdagen. Slechte werkadressen worden verruild voor betere zodra de
mogelijkheid zich voordoet. Wanneer het echt niet klikt met een werkgever, verbreken de
huishoudelijk werkers het dienstverband zodra de omvang van hun werkgeversbestand dit
toestaat. De huishoudelijk werkers beleven het persoonlijke dienstverband in feite als de
gemiddelde werknemer: het dienstverband moet voldoende opleveren en als het daarnaast
persoonlijk ook klikt, is dat mooi meegenomen.
Werkgevers hebben een meer ambivalente houding ten opzichte van het betaalde
huishoudelijk werk. Men besteedt huishoudelijk werk uit omdat men dit zelf geen leuke
bezigheid vindt, andere prioriteiten heeft of de conflicten met de partner wil vermijden. Het
gaat niet iedereen even goed af om een ander het werk te laten doen waar men zelf een hekel
aan heeft. Werkgevers maken vaak hun verwachtingen niet expliciet, zij laten veel aan het
eigen inzicht van de werkster over en weten niet goed hoe zij de secundaire
arbeidsvoorwaarden als vakantiegeld en pauze moeten regelen. Het beëindigen van de
arbeidsrelatie, bijvoorbeeld omdat zij ontevreden zijn over het werk, doen zij met een smoes.
Huishoudelijk werkers en werkgevers sluiten over het algemeen slecht op elkaar aan
wat betreft het perspectief op de werkvloer. De meeste huishoudelijk werkers zijn bezig met
de ruil in het dienstverband: geld voor arbeid, terwijl veel werkgevers bezig zijn met het
resultaat, met sluimerende ongenoegens en gevoelens van ongemak. De onduidelijkheid over
verwachtingen en verantwoordelijkheden zorgt voor ergernissen en conflicten, vooral wat
betreft taken en uitvoering. Het verschil in de mate van zakelijkheid tussen beide partijen
toont zich niet alleen op de werkvloer maar ook in de manieren waarop zij zich verhouden
tot de rol van huishoudelijk werker en werkgever.
Voor huishoudelijk werkers is het zo dat zij enerzijds werk doen dat een lage status
heeft en dat vernederend kan zijn maar dat anderzijds ook autonomie en vrijheid verschaft.
Zij hebben over het algemeen een meer zakelijke houding ten opzichte van het werk dan de
werkgevers, maar hoe gaan zij om met de ongelijkheid van het persoonlijke dienstverband?
Er zijn in dit onderzoek drie typen reacties te onderscheiden. De helft van de huishoudelijk
werkers heeft een instrumentele, autonome houding over het werk: deze accepteert de
ongelijkheid ervan en benadrukt de financiële kansen en vrijheid. Een kwart van de
huishoudelijk werkers heeft een egalitair reactiepatroon op de rol van schoonmaakster, dezen
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vermijden de ongelijkheid door de status van schoonmakers in het land van herkomst als
referentiekader te nemen en de gelijkwaardigheid van het dienstverband in Nederland te
benadrukken. Een derde type stelt zich dienstbaar op in de rol van huishoudelijk werker.
Dienstbaarheid geeft hun het gevoel nodig te zijn. In dit ‘nodig zijn’ ontkennen zij de
ongelijkheid.
Werkgevers zijn zich ervan bewust dat het dienstverband ten behoeve van
huishoudelijke arbeid er historisch een van ondergeschiktheid is. Waar vroeger sociale
afstand de arbeidsverhoudingen kleurden, weet men tegenwoordig niet hoe je werkgever
moet zijn in je eigen huis. Gelijkwaardigheidsprincipes en werkgever zijn in eigen huis zijn,
vormen een moeizame combinatie. De mate waarin werkgevers gehoor geven aan gevoelens
van schaamte of ongemak kleurt ook de manier waarop men omgaat met het huishoudelijk
personeel.
In een zakelijke werkgeversstijl, die maar bij enkele werkgevers voorkomt, schaamt
men zich nauwelijks voor de ongelijkheid van het persoonlijke dienstverband, geniet men
van de luxe en regelt het zakelijk voor beide partijen goed. Werkgevers met een familiaire
stijl schamen zich een beetje en lossen dit op met egalitaire omgangsvormen om de
ongelijkheid te verkleinen. Deze stijl komt onder een kwart van de werkgevers voor en leidt
tot onduidelijke praktijken op de werkvloer zoals het samen schoonmaken. De meeste
werkgevers vermijden het werkgeverschap en de ongelijkheid van het persoonlijk
dienstverband. Zij schamen zich zozeer voor het feit dat ze het vuile werk door een ander
laten doen, dat zij er niet bij willen zijn, geen afspraken durven maken en er niet over na
willen denken. Onder deze werkgevers is zakelijkheid in het dienstverband ver te zoeken.
Het gebrek aan zakelijkheid, vooral onder de werkgevers, versterkt eigenlijk de lage
status van het werk. Als de arbeidsvoorwaarden en de verwachtingen bijvoorbeeld helder
geregeld zijn, is het dienstverband minder ongelijk. Juist door het vermijden van het
werkgeverschap nemen werkgevers de huishoudelijk werkers en hun werk niet serieus. Wat
de ongelijkheid van het dienstverband alleen maar vergroot, het aspect van uitbesteding dat
werkgevers juist als ongemakkelijk ervaren. Het gebrek aan zakelijkheid, vooral aan de
werkgeverszijde is zo een zichzelf in stand houdend mechanisme, dat de emancipatie van de
markt van huishoudelijk werk niet ten goede komt.

261

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 262

7.2. Contextualisering van de onderzoeksbevindingen
In dit onderzoek is het fenomeen van betaald huishoudelijk werk in een specifieke stad onder
kenmerkende stedelijke groepen onderzocht. Hoe verhouden de bevindingen zich tot ander
onderzoek naar het fenomeen?
De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar huishoudelijk werkers in
een groot aantal andere landen zoals de Verenigde Staten, Engeland, Canada, Taiwan,
Indonesië, Jemen, Italië, Griekenland en Duitsland, of in specifieke steden zoals Singapore,
New York, Boston, Londen en Parijs. Ook is het fenomeen onderzocht vanuit zendende
landen zoals de Filippijnen en Mexico. Onderzoek in Nederland naar betaald huishoudelijk
werk is schaars en bovendien niet gericht op de typische grootstedelijke verschijningsvorm.
Dit onderzoek voorziet in die kennisleemte wat betreft de grootstedelijke organisatie van
betaald huishoudelijk werk in Nederland.
Enerzijds sluiten mijn bevindingen aan bij de internationale literatuur naar
migranten werkzaam in de persoonlijke dienstensector, die juist in grote steden groeiende is,
zoals bijvoorbeeld uit het werk van Sassen (2003) en Anderson (2000) blijkt. Het zijn met
name ongedocumenteerde migranten die in Amsterdam kansen zien in betaald huishoudelijk
werk, zoals dat ook voor steden als London en Parijs is aangetoond. Feministische
onderzoekers bezien het grote aantal vrouwelijke migranten werkzaam in deze sector als
voorbeeld van nieuwe gender-ongelijkheid, waarbij de Westerse vrouw zich emancipeert
door een migrantenvrouw op te zadelen met het huishoudelijk werk (Parrenas 2000, Rollins
1995, Romero 2002). In feite bevestigen deze onderzoekers met zo’n analyse de lage status
van betaald huishoudelijk werk. Bovendien wordt de arbeidsrelatie tussen huishoudelijk
werker en werkgever in dergelijke onderzoeken bezien als een die per definitie
onderdrukking of uitbuiting betekent. Mijn onderzoek beschrijft dat ongelijkheid en
uitbuiting in betaald huishoudelijk werk geen statisch, overal en altijd geldend gegeven is.
De maatschappelijke en juridische context van ontvangende landen is bijvoorbeeld bepalend
voor de mate van autonomie of uitbuiting van huishoudelijk werkers.
In landen waar het gebruikelijk is om huishoudelijk werkers inwonend in dienst te
hebben, is de ongelijkheid tussen werknemers en werkgever groot, alsook de kans op
uitbuiting. De aanname dat het persoonlijke dienstverband er altijd een is van onderdrukking
en uitbuiting dient genuanceerd te worden. In Nederland is het juist gebruikelijk een
werkster voor enkele uren per week in te huren, juridische mogelijkheden voor het inhuren
voor een inwonende huishoudelijk werker uit het buitenland zijn er bovendien niet. In een
economische benadering van het fenomeen blijkt uit dit onderzoek dat uitwonende
huishoudelijk werkers in Amsterdam zich eerder als ‘eigen baas’ gedragen en het werk ook
als zodanig benaderen. Deze uitwonende huishoudelijk werkers met een groot aantal
werkadressen, hebben een redelijke mate van autonomie, zeker op een markt waar de vraag
groter is dan het aanbod. De huishoudelijk werkers in dit onderzoek zijn daarbij ook
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innovatief en hebben een duidelijk doel: zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld verdienen.
Door telkenmale te verwijzen naar mondiale ongelijkheden verliezen bovengenoemde
feministische onderzoekers de economische motieven en strategieën van huishoudelijk
werkers uit het oog. In dit onderzoek laten huishoudelijk werkers juist ook hun drijfveren
zien. Zo beschrijf ik bijvoorbeeld de verschillende startersstrategieën als adverteren, briefjes
verspreiden in ‘betere buurten’ en goed werk verrichten voor goede referenties. Hierin zijn
de huishoudelijk werkers geen hulpeloze slachtoffers van mondiale ongelijkheid maar juist
ook actief handelende individuen die persoonlijke doelen nastreven. Die doelen kunnen
bijvoorbeeld zijn: privéscholing van de kinderen, een eigen opleiding, een huis of een bedrijf
in het land van herkomst. Ook weten zij hun klantenbestand te verbeteren met de tijd en
houden zij steeds de balans in de ruil van arbeid voor geld in de gaten.
Door aandacht te hebben voor de economische aspecten van betaald huishoudelijk
werk ontdekte ik ook moeizame aspecten van de manier waarop de markt georganiseerd is.
Door het belang dat beide partijen hechten aan netwerkinbedding ontwikkelen de prijzen
voor huishoudelijk werk zich bijvoorbeeld traag. Bovendien hebben werkgevers moeite met
het vervullen van een werkgeverrol in de privésfeer. Iets dergelijks vond Cox (2006) in haar
onderzoek naar betaald huishoudelijk werk in London. Zelfs in een economische benadering
van huishoudelijk werk dringen de emotionele aspecten ervan zich op, vooral aan de kant
van de werkgevers. Cox (2000) beschrijft deze als schuldgevoelens: over het werk niet zelf
doen, over iemand anders ervoor inhuren en over het inhuren van een vrouw. In mijn
onderzoek beschrijf ik gevoelens van schaamte en ongemak over het inhuren van een ander
voor werk dat men niet zelf wil doen, wat niet past bij het egalitaire zelfbeeld van
Nederlandse werkgevers. Net als Cox concludeer ik dat deze gevoelens en het vermijden van
het werkgeverschap de emancipatie van de sector als volwaardig werk in de weg staan.
Dat laatste geldt ook voor het beeld van de markt van huishoudelijke diensten zoals
dat in Nederlands beleidsonderzoek naar voren komt. In dit type onderzoek over de
persoonlijke diensten op nationaal niveau in plaats van stedelijk niveau wordt namelijk maar
een deel van het aanbod beschreven. Het beeld van de autochtone laagopgeleide vrouw die
enkele uren per week schoonmaakt als bijverdienste dat uit dit soort studies naar voren komt
dient genuanceerd te worden. Dit gaat namelijk niet op in grootstedelijke gebieden waar het
aanbod uit redelijk opgeleide (ongedocumenteerde) migranten bestaat die voltijds werken in
de huishouding, zoals in mijn onderzoek beschreven wordt. In de benadering van
schoonmaakwerk als bijverdienste bevestigt beleidsonderzoek opnieuw dat dit werk niet
volwaardig is en daarmee tevens de lage status ervan. Vermoedelijk grote groepen mensen
die - hoofdzakelijk in steden - een volwaardig bestaansinkomen verdienen in de persoonlijke
diensten worden over het hoofd gezien, onder meer door de gekozen onderzoeksmethodiek
van het enquêteren. Juist in een intensieve kwalitatieve benadering van het fenomeen worden
deze groepen wel bereikt en komen persoonlijke drijfveren en strategieën van huishoudelijk
werkers en werkgevers naar voren.
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7.3. Slotbeschouwing: gemak of ongemak van betaald huishoudelijk werk
Bij aanvang van dit proefschrift werd de lezer - waarvan de verwachting is dat deze eerder
tot de kring van werkgevers dan tot die van werknemers behoort - gevraagd zich een aantal
situaties voor te stellen. Het gevoel van ongemak bij een werkgever die onverwacht contact
moet maken met de werkster is in dit onderzoek beschreven en geduid. Terwijl in films
werkgevers zich ontpoppen als nobele redders van de poetsende onderklasse is op basis van
dit onderzoek de vraag te stellen of de huishoudelijk werkers wel degenen zijn die gered
moeten worden.
Dit kwalitatieve onderzoek onder zowel werkgevers als werknemers naar de
verschillende aspecten van de arbeidsrelatie toont hoe gedrag en houding van beide partijen
conflicteren. Waar het merendeel van de huishoudelijk werkers de ongelijke hiërarchie van
het persoonlijke dienstverband accepteert en zich als werknemer èn ondernemer gedraagt,
zijn werkgevers bezig de ongelijkheid en het werkgeverschap te vermijden. Het gevoel van
ongemak bij deze gemaksdienst ontkent dat het beide partijen ook iets biedt: voor
werkgevers de luxe van een schoon huis, voor werknemers een inkomen. Deze ontkenning
vergroot de onduidelijkheid, houdt de informele organisatie in stand alsook de ongelijkheid
en beperkt huishoudelijk werkers in hun zakelijke ondernemerszin. Zo is het bijvoorbeeld
moeilijk onderhandelen over een prijsverhoging met een werkgever met een familiaire of
vermijdende stijl. Door gevoelens van schaamte en onwetendheid houden werkgevers de
arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelatie vaag, waardoor ze de huishoudelijk werker niet als
werknemer erkennen en waarderen. Een zakelijke werkgeversstijl waarbij men het gemak en
de luxe van de dienst erkent, de voorwaarden duidelijk vaststelt en reële eisen heeft wat
betreft uren en prijs, is voor beide partijen een bevredigender stijl dan de vermijdende.
De informele economische organisatie van de markt heeft niet alleen economische
oorzaken zoals een te hoge belastingdruk. Deze wordt ook veroorzaakt door de historie van
dienstbaarheid, het soort aanbieders namelijk ongedocumenteerde migranten, door het
belang dat de werkgevers hechten aan netwerkinbedding en doordat zij het werkgeverschap
vermijden. Dat is geenszins nieuw: betaald huishoudelijk werk is altijd informeel
georganiseerd en juridisch niet erkend als arbeid. In de tijd dat huishoudelijk personeel
‘diensbodes’ heette werd het werk al als niet volwaardig, als vorm van natuurlijke
dienstbaarheid voor lagere sociale klassen en van vormende waarde voor jonge meisjes
gezien. De arbeidsverhoudingen werden buiten het arbeidsrechtelijke kader gehouden en van
oudsher al door de wetgever aan de werkgever en diens privésfeer overgelaten. Deze
specifieke kenmerken maken het zo moeilijk de markt voor huishoudelijk diensten te
formaliseren en te witten.
Oplossingen van de overheid zoals het aanpassen van de belastingwetgeving of
gesubsidieerde arbeid passen eigenlijk niet bij de verschijningsvorm van het fenomeen in
stedelijke gebieden. De regeling Dienstverlening aan huis (DAH) gaat bijvoorbeeld uit van
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huishoudelijk werk als bijverdienste. Deze regeling werkt alleen voor het aanbod van
autochtone laagopgeleide vrouwen die het inkomen van hun echtgenoot aanvullen, zoals dat
voornamelijk in niet-stedelijke gebieden voorkomt. Een andere regeling namelijk de
Regeling Schoonmaak Particulieren (RSP), beter bekend als het witte werkstersplan, past
alleen bij een aanbod dat een legale status heeft en werkt uitsluitend wanneer werknemer en
werkgever een zakelijke houding hebben ten opzichte van het werk. Dit onderzoek toont aan
dat in Amsterdam het aanbod voor een groot deel bestaat uit ongedocumenteerde migranten
die voltijds werkzaam in de huishouding zijn en dat werkgevers bovendien een weinig
zakelijke houding hebben ten opzichte van huishoudelijk werk. De beleidsmaatregelen
sluiten niet aan op vraag en aanbod in stedelijke gebieden.
Er is bij zowel de huishoudelijk werkers als de werkgevers bovendien geen behoefte
aan het formaliseren van de markt. Voor huishoudelijk werkers biedt de informele organisatie
namelijk de autonomie van het eigen baas zijn. Werkgevers houden door het ongereguleerde
karakter van de markt van huishoudelijke diensten zelf de controle over de privésfeer en
tegelijkertijd biedt dit hun flexibiliteit in het aangaan, vorm geven en beëindigen van het
dienstverband. Voor de stedelijke werkgevers en huishoudelijk werkers is die flexibiliteit
functioneel en regulering zou ten koste kunnen gaan van die flexibiliteit. Veel werkgevers
haakten bijvoorbeeld af bij het witte werkstersplan vanwege de lange wachtlijsten. Zij willen
bovendien het dienstverband kunnen beëindigen wanneer zij daar geen behoefte meer aan
hebben. Een gemaksdienst moet gemakkelijk blijven. Werknemers willen ook kunnen
stoppen op elk gewenst moment en zelf hun werktijden kunnen invullen. Dit geeft hun juist
de autonomie die de lage status van het werk enigszins opheft.
Wel zou het wenselijk zijn dat migranten werkzaam in de huishouding op de een of
andere manier een geldige verblijfs - en werkvergunning kunnen krijgen. Van Walsum (2010)
onderzoekt op dit moment die juridische mogelijkheden, bijvoorbeeld door een constructie
waarbij huishoudelijk werkers wel zelfstandig en uitwonend blijven, maar een werk - en
verblijfsvergunning krijgen via een bemiddelende organisatie die garant staat voor hen. In
het huidige migratiebeleid worden bemiddelende instanties tussen migrant en Nederlandse
ontvangende partij erkend in de categorie ‘uitwisselingsprogramma’s’, zoals bijvoorbeeld
universiteiten die kennen. Een dergelijke bemiddelende instantie voor huishoudelijk werkers
zou moeten bestaan uit betrouwbare partijen zoals vakbonden, migrantenorganisaties en
belangenorganisaties. De mogelijkheden voor deze constructie zijn beperkt in het strikte
migratiebeleid, maar volgens van Walsum (2010) te prefereren boven een eventuele lobby
voor werkvergunningen voor inwonend huishoudelijk personeel. Inwonend personeel is
namelijk dan zeer afhankelijk van één werkgever voor zowel werk als verblijf, zo redeneert
ook van Walsum.
Voor rechtmatig in Nederland verblijvende huishoudelijk werkers zou het voorts
wenselijk zijn dat zij wel flexibele contracten aan kunnen gaan, maar in bijvoorbeeld een
gezamenlijk pensioenfonds en werknemersverzekeringscollectief wel enige bescherming op
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kunnen bouwen. In de constructie van een bemiddelende instantie voor huishoudelijk
werkers zouden zulke beschermende maatregelen genomen kunnen worden, waarbij
nogmaals de flexibiliteit voor beide partijen behouden blijft. Een dergelijke verbinding
tussen zekerheid in de arbeidsvoorwaarden enerzijds en flexibiliteit anderzijds, past binnen
Europese beleidslijnen van flexicurity in arbeidsintensieve sectoren (Houwing, 2010).
Richting werkgevers is er vooral veel te winnen op het gebied van informatie en
voorlichting. Zij zijn erg slecht op de hoogte van hun rechten en plichten als werkgever van
huishoudelijk personeel. Onbekend is bijvoorbeeld dat de ongedocumenteerde migrant die
werkt zonder vergunning weliswaar teruggestuurd naar het land van herkomst kan worden,
maar niet gestraft wordt. Werkgevers riskeren daarentegen een boete van 4000 euro voor het
inhuren van een ongedocumenteerde migrant. Dat weten werkgevers niet, hooguit denken zij
dat het om zwart werk gaat en dat zij daarom geen vakantiegeld hoeven te betalen, wat niet
per se waar is. Er is onder de werkgevers wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden niet
zozeer sprake van onwil, als wel van onkunde en onwetendheid. Informatie over de rechten
en plichten van beide partijen is wel beschikbaar, bijvoorbeeld bij de AbvakaboFNV en het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar voor buitenstaanders is deze niet
makkelijk verkrijgbaar.
Wanneer de rechteloze status van migranten in deze sector opgeheven zou kunnen
worden en de werkgevers een beetje verzakelijken, zou er ook meer erkenning voor het werk
kunnen ontstaan. Huishoudelijk werkers zouden zich als ondernemers kunnen verenigen in
een beroepsvereniging en kwaliteitseisen op kunnen stellen, bijvoorbeeld in de eerder
genoemde bemiddelende instantie. Een kwaliteitskeurmerk voor huishoudelijk werkers zoals
die er zijn voor ondernemers in de tuinbouw en de automobielbranche zou de markt voor
beide partijen transparanter maken.
De inzichten in dit onderzoek zijn ontstaan uit de bestudering van hoofdzakelijk het
informele deel van de markt van huishoudelijke diensten. Een structurele vergelijking met
het formele deel van de markt, zoals bijvoorbeeld met mensen die via de rudimenten van het
witte werkstersplan iemand inhuren, is een suggestie voor nader onderzoek. Een vergelijking
tussen de informele markt van huishoudelijke diensten en de formele markt zou meer inzicht
geven in de voor - en nadelen van beide voor vraag en aanbod. Ook het verschil tussen de
organisatie van de markt in grootstedelijke gebieden enerzijds en plattelandsgemeenten of
kleine steden anderzijds, is onderbelicht gebleven in dit onderzoek.
Tot slot rest mij een belangrijke vraag ten aanzien van de huishoudelijk werkers in
dit onderzoek die ik graag nog onderzocht zou zien: wat is er terecht gekomen van de
tijdelijkheid van het doen van dit werk, zoals bijvoorbeeld de jongere huishoudelijk werkers
die voor ogen hadden? Keren zij terug naar het land van herkomst? En als het ze lukt om
terug te keren, lukt het hun dan om daar de dromen te verwezenlijken waar ze in Nederland
voor werkten?
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Bijlage 1. Vragenlijst voor huishoudelijk werkers

Personalia
Geslacht
Leeftijd
Etniciteit
Burgerlijke status
Kinderen/gezin:
Kun je me iets vertellen over je gezin? Heb je kinderen? Leeftijd, school?
Woonsituatie:
Kun je me iets vertellen over waar je woont?
In welke buurt woon je?
Hoe lang woon je in dat huis?
Ben je er tevreden? (hoeveel kamers, particuliere/sociale woningbouw)
Hoe ben je aan die woning gekomen?
Migratiegeschiedenis
Waar geboren?
Nationaliteit ouders?
Waar opgegroeid?
Hoe lang in Nederland/Amsterdam?
Hoe in Nederland/Amsterdam gekomen?
Verblijfsstatus?
Arbeidsgeschiedenis
Opleiding
Waar ging je naar school?
Welk diploma heb je behaald?
Arbeidsverleden
Heb je wel eens ander werk gedaan?
Wat was je eerste baan/werk? (soort werk, hoe gevonden, waar, waarom gestopt,
wat vond je van dat werk)
En toen?
Beroep ouders/echtgenoot/kinderen
Het aangaan van het arbeidscontract
Hoeveel werkgevers heb je?
Hoe ben je aan het werk gekomen? Waarom besloot je dit werk te gaan doen?
267

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 268

Sinds wanneer bij deze werkgever?
Eerste ontmoeting? Waarom besloot je bij deze werkgever(s) te gaan werken?
Hoe hebben jullie afspraken gemaakt? Over wanneer je komt, wat je doet? Opgeschreven?
Hoe maken jullie afspraken?
Kan je makkelijk op een andere dag komen/afspraken veranderen (flexibiliteit)
Het werk
Hoe ziet je dag/week eruit?
Wanneer/hoe vaak ben je aan het werk (werktijden/dagen)?
Wat doe je? Verschillende werkgevers, verschillende taken?
lijst van activiteiten, zwaarte en duur van activiteiten.
Wat doe je altijd, wat soms?
Kom je makkelijk aan al je taken toe?
Kan je pauze nemen?
Wie is je beste werkgever? Waarom?
Wat vind je van het werk?
Wat vind je leuk, wat niet?
Zijn er wel eens problemen/dingen die je lastig vind?
Waarom doe je het werk?
Zou je ander werk willen doen? Waarom wel/niet? Voordelen/nadelen?
Hoe lang wil je dit werk doen?
Evt: wat wil je voor werk gaan doen?
Evt: wat had je voor werk willen doen?
De arbeidsrelatie (voor elke werkgever)
Heb je de sleutels?
Hebben jullie elkaars telefoonnummer?
Heeft je werkgever jouw adres? Wie wel, wie niet?
Heb je wel eens contact als je niet moet werken? Met wie wel, wie niet?
Is de werkgevers aanwezig als je hier werkt? Hoe vind je dat?
Drinken jullie samen koffie? Hoe vind je dat?
Wie bepaalt welke taken je uitvoert?
Briefjes? Wat staat erop? Wat vind je ervan? Wat is een leuk briefje, wat niet?
Voer je dingen op eigen initiatief uit?
Zijn er zaken waar je je aan ergert?
Geef je aan dat je bepaalde dingen liever niet doet?
268

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 269

Krijg je wel eens commentaar? Wat vind je daarvan?
Waarom heeft je werkgever een hulp? Wat doe hij/zij? Wat is het voor gezin?
Is dit een schoon huis? Makkelijk schoon te maken huis?
In geval van kinderen: wat zijn het voor kinderen? Afspraken ouders?
Verschillen je werkgever en jij veel van elkaar?
Praten jullie over elkaars leven, gezin, familie?
Is de relatie veranderd door de jaren heen?
Maak je wel eens rare dingen of grappige dingen mee?
Vertrouw je je werkgever? Vertrouwt hij/zij jou denk je? Waarmee wel/niet?
Betaling/inkomen/informaliteit
Betaling? Hoe is dat bedrag vastgesteld? Wat vind je ervan?
Indien zwart werk: waarom? Zou je vast werk willen hebben?
Hoe ben je verzekerd? Stel dat je ziek wordt? Een been breekt tijdens het werk?
Iets kapot maakt?
Krijg je weleens iets extra’s? Van wie wel/niet? Vakantiegeld? Bij ziekte?
Inkomen van het huishouden?
(loon, uitkering, pensioen, alimentatie, giften)
Voor relatief eventueel: uitgaven:
Hoe wordt het geld besteed? Huur, leningen, hypotheek, belastingen, verwarming,
elektriciteit, water, telefoon, verzekering, schulden, alimentatie, hulp aan vrienden
of familie, sparen.
Sociale contacten
Wat vind je leuk te doen in je vrije tijd?
Ken je meer huishoudelijke hulpen? Hoe vaak, waar zie je die?
Ben je lid van een organisatie? (kerk, sport, hobby, migrantenorganisatie)
Ken je daar meer mensen die het soort werk doen dat jij doet?
Kun je iets vertellen over je familie? (ouders, schoonouders, broers en zussen)
Waar wonen zij? Wat doen zij?
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Bijlage 2: vragenlijst voor de werkgevers

Personalia
Geslacht
Leeftijd
Etniciteit/migratiegeschiedenis
Burgerlijke status
Woonsituatie:
Kun je me iets vertellen over waar je woont?
In welke buurt woon je?
Hoe lang woon je in dit huis?
Ben je er tevreden?
Hoeveel kamers zijn er?, Particuliere/sociale woningbouw/eigendom?)
Waarom woon je in Amsterdam?
Inkomen van het huishouden?
Voor relatief evt.: uitgaven:
Hoeveel vaste lasten? Hoeveel te besteden? Hoeveel te sparen?
Arbeid/inkomen
Opleiding
Waar ging je naar school? En toen?
Welk diploma heb je behaald? En je partner?
Arbeid
Wat was je eerste baan/werk?
En toen?
En nu? (soort werk, hoe gevonden, wat vind je van je werk)
En je partner?
Hoeveel dagen werken jullie? Van hoe laat tot hoe laat?
Kinderen/gezin
Kun je me iets vertellen over het gezin?
Heb je kinderen? Leeftijd, school? Oppas?
Hobby’s/nevenactiviteiten? Van ouders en kinderen.
Huishoudelijke taakverdeling
Wie doet wat in het huishouden? Ouders, kinderen, werkster
Tijdgebrek?
Eerdere/andere ervaringen met werksters?
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Ervaringen met alternatieven: bedrijven in de schoonmaak?
Maken jullie gebruik van andere services: welke? Kinderopvang, buitenschoolse opvang,
boodschappendienst?
Het aangaan van het arbeidscontract
Hoe ben je aan deze werkster gekomen? Waarom besloot je een werkster te nemen doen?
Sinds wanneer heb je deze werkster? Wie, wat waarom? Etniciteit?
Eerste ontmoeting?
Hoe hebben jullie afspraken gemaakt? Over wanneer ze komt, wat ze doet? Opgeschreven?
Hoe maken jullie afspraken?
Kan je makkelijk afspraken veranderen? (flexibiliteit)
De huishoudelijk werker
Waneer/hoe vaak is de werkster hier? (werktijden/dagen)
Wat doet ze? (lijst van activiteiten, zwaarte en duur van activiteiten)
Wat doet ze altijd, wat soms?
Komt ze makkelijk aan al haar taken toe?
Kan ze pauze nemen?
Ben je tevreden over haar werk?
Waar ben je tevreden over, waar niet over?
Geeft ze aan dat ze bepaalde dingen liever niet doet? Hoe ga je daarmee om?
Zijn er wel eens problemen?
Zou je liever van het reguliere circuit gebruik maken? Waarom wel/niet?
Hoe lang denk je een werkster nodig te hebben?
Wat zou je graag anders zien t.a.v. je huidige werkster?
Wat zou je graag anders zien ten aanzien van het huidige aanbod werksters of
oppas/overheidsvoorzieningen/bedrijven?
De arbeidsrelatie
Heeft ze de sleutels?
Hebben jullie elkaars telefoonnummer? Werktelefoonnummer? Mobiele?
Heb je haar adres?
Hebben jullie wel eens contact als zij niet moet werken?
Ben je aanwezig als zij hier werkt? Hoe ervaar jij/ervaart zij dat?
Kan je iets vertellen waarom je denkt dat zij dit werk doet?
Kan je iets vertellen over wat zij nog meer doet, naast het werk hier?
271

Huishouden en arbeidsverhoudingen_Gewoon schoonmaken 12/8/10 10:38 AM Page 272

Praten jullie over elkaars leven, gezin, familie?
Ruim je op voordat de werkster komt? Wat doe je dan?
In geval van kinderen en oppas: maken jullie afspraken over de omgang met de kinderen?
Welke? Hoe? Hoe gaat ze met de kinderen om?
Zou je dingen anders doen dan zij in het huis/met de kinderen?
Maak je wel eens rare dingen of grappige dingen mee?
Vertrouw je haar? Waarom? Vertrouwt zij jou denk je?
De betaling
Betaling? Hoe is dat bedrag vastgesteld? Wat vind je ervan?
Indien zwart werk: waarom? Zou je het anders willen regelen? Hoe? Waarom?
Hoe is ze verzekerd?
Geef je naast het vaste bedrag weleens iets?
Sociale omgeving.
Kun je iets vertellen over je familie (ouders, schoonouders, broers en zussen)?
Waar wonen zij? Wat doen zij? Hulpen in de huishouding? Hulp aan elkaar?
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Bijlage 3. Overzicht van respondenten A: huishoudelijk werkers

Gefingeerde naam,
geslacht, leeftijd

Burgerlijke status

Herkomst

Verblijfstatus

Uren h.h. werk

Molly, vrouw, 49

Getrouwd, 3 kinderen

Filippijnen

Ongedocumenteerd

22 uur

Sophia, vrouw, 23

Getrouwd, geen kinderen

Venezuela

Ongedocumenteerd

20 uur

Diego, man, 27

Getrouwd, geen kinderen

Venezuela

Ongedocumenteerd

22 uur

Denissa, vrouw, 33

Ongetrouwd, geen kinderen

Colombia

Ongedocumenteerd

28 uur

Pia, vrouw, 31

Ongetrouwd, geen kinderen

Portugal

EU

15 uur

Grace, vrouw, 51

Ongetrouwd, geen kinderen

Suriname

NL nationaliteit

15 uur

Jesse, man, 38

Ongetrouwd, geen kinderen

Indonesië

Ongedocumenteerd

32 uur

Evan, man, 43,

Samenwonend, 2 kinderen

Filippijnen

Ongedocumenteerd

51 uur

Felice, vrouw, 46

Samenwonend, geen kinderen

Filippijnen

Werk- & verblijfsverg.

51 uur

Janelle vrouw, 39

Getrouwd, 4 kinderen

Filippijnen,

Ongedocumenteerd

51 uur

Ilonka vrouw, 23

Ongetrouwd, geen kinderen

Slowakije

Ongedocumenteerd

35 uur

Larysa, vrouw, 26

Samenwonend, geen kinderen

Oekraïne,

Ongedocumenteerd

34 uur

Ieva, vrouw, 43

Samenwonend, 2 kinderen

Litouwen

Toeristenvisum

30 uur

Camille, vrouw, 30

Ongehuwd, geen kinderen

Ghana

Ongedocumenteerd

32 uur

Lia, vrouw, 61

Getrouwd, 4 kinderen

Duitsland

EU

5 uur

Claudia, vrouw 25

Samenwonend, geen kinderen

Brazilië,

Ongedocumenteerd

28 uur

Bruno, man 22

Samenwonend, geen kinderen

Brazilië,

Ongedocumenteerd

28 uur

Rafealla, vrouw 21

Getrouwd, geen kinderen

Brazilië,

Ongedocumenteerd

28 uur

Lucas, man, 23

Getrouwd, geen kinderen

Brazilië,

Ongedocumenteerd

21 uur

Andreia, vrouw, 22

Ongehuwd, geen kinderen

Brazilië

Ongedocumenteerd

42 uur

Natasja, vrouw, 42

Ongehuwd, geen kinderen

Rusland

Ongedocumenteerd

60 uur
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Bijlage 4. Overzicht van respondenten B: werkgevers

Gefingeerde naam,
geslacht, leeftijd

Burgerlijke status

Nationaliteit

Schoonmaak

Oppas aan huis

Midas, man, 34

Samenwonend, 1 kind

NL

4 uur in 2 weken

1 dag p.w.

Arwen, vrouw, 42

Getrouwd, 2 kinderen

NL

5 uur per week

3 middagen p.w.

Leonie, vrouw, 46

Alleenwonend, geen kinderen

NL

3 uur per week

N.v.t.

Evelien, vrouw, 45

Getrouwd, 2 kinderen

NL

4 uur per week

1 middag p.w.

Melvin, man, 35

Samenwonend, geen kinderen

NL/Indisch

Een dag per maand

N.v.t.

Helen, vrouw, 36

Getrouwd, 2 kinderen

NL

4 uur per week

3 middagen p.w.

Julia & Hans, 41/36

Getrouwd, 2 kinderen

NL

4 uur in 2 weken

Incidenteel oppas

Jet, vrouw, 35

Getrouwd, 2 kinderen

NL

Voorheen 3 u.p.w.

Incidenteel oppas

Suzie, vrouw, 36

Getrouwd, 2 kinderen

NL

Voorheen 4 u.p.w.

1 dag p.w.

Pascal, man, 43

Samenwonend, geen kinderen

NL

2 x 6 uur per week

N.v.t.

Noud & Meike, 34

Samenwonend, 1 kind

NL

2 uur per week

4 dagen p.w.

Boudewijn & Els, 42

Getrouwd, 2 kinderen

NL

3 uur in 2 weken

Incidenteel oppas

Gaby, vrouw, 25

Getrouwd, geen kinderen

NL/Italiaans 2 x 3 uur per week

N.v.t.

Ralf, man, 35

Alleenwonend, geen kinderen

NL

3 uur in 2 weken

N.v.t.

Kelly, vrouw, 33

Samenwonend, 1 kind

NL

3 uur in 2 weken

Incidenteel oppas

Guus, man, 34

Samenwonend, 1 kind

NL

3 uur in de week

Incidenteel oppas
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Voetnoten
Het idee van rollen en scripts in het publieke ruimte beschrijft Goffman (1993) in De dramaturgie van het
dagelijks leven. Ik gebruik deze termen hier om verschillende sociale situaties waarin economische ruil plaatsheeft
te illustreren. Deze dienen slechts als inleiding op het specifieke karakter van betaald huishoudelijk werk.
2
Zie bijvoorbeeld: De Melkmeid, schilderij van Vermeer (1660), Vestdijk (1934) schreef een roman Else Bohler,
over een Duits dienstmeisje op wie hij verliefd was, De roman Het poetsvrouweneiland van Moser (1995) zet op
humoristische wijze het dagelijks bestaan van een werkster uiteen. Hermans (1996) schreef een roman over een Au
Pair in Parijs.
3
In haar artikel Ketens van zorg. De nieuwe dienstmeisjes in de mondiale migratie beschrijft Helma Lutz (2001) dit
idee aan de hand van studies naar domestic workers in Europese landen.
4
Zie bijvoorbeeld. Anderson (2000, 2001) en Lutz (2001) over huishoudsters in Europa of Ehrenreich en
Hochshield ed. (2003) over betaald huishoudelijk werk wereldwijd.
5
Zie bijvoorbeeld: Tijdens e.a. (2000), Poelstra (1996), Oldenziel en Bouw (1998) over de huidige markt van
betaald huishoudelijk werk in Nederland.
6
fragment uit Poelstra (1996) p. 41.
7
fragment uit Poelstra (1996) p. 41.
8
Poelstra (1996), Oorspronkelijke bron: Van Dijk, Rotterdam 1810-1880, Schiedam 1976
9
Poelstra (1996), oorspronkelijke bron: G.W. de Vos van Steenwijk. Dienstboderegt. 1870. Leiden.
10
Fragment uit: Henkes en Oosterhof (1985: 15)
11
zie met name Bras (2002), maar ook Poelstra (1996), Henkes en Oosterhof (1985) en Henkes (1995) beschrijven
verschillende belangen voor ouders en de dienstmeisjes zelf
12
Bras (2002: 54-55) over de voordelen die de stad bood en de dienstbodeverenigingen aldaar.
13
Henkes en Oosterhof (1985) doen in hun boek Kaatje ben je Boven? verslag van onderzoek waarbij zij onder meer
71 vrouwen die voor de oorlog in betrekking waren geweest interviewden. Hoofdstuk drie van hun boek is geheel
gewijd aan rekrutering. Deze paragraaf over het dienen is grotendeels gebaseerd op Henkes en Oosterhofs onderzoek.
14
Zie bijvoorbeeld de film: Gosford Park (2001) regie: R. Altman
15
Henkes (1995) en Henkes en Oosterhoff (1985) benaderen afstand-creërende mechanismes als een manier om de
privésfeer te beschermen. Poelstra (1996) beschrijft deze mechanismen in relatie tot het bevestigen van
machtsongelijkheden .
16
Citaat uit Henkes (1995: 68)
17
Citaat uit Henkes (1995: 70)
18
Poelstra (1996) Poelstra geeft in het tweede hoofdstuk van Luiden van een Andere beweging een uitgebreide
beschrijving van de dienstbodeplichten in de negentiende eeuw. Hier beperk ik mij tot enkele hoofdlijnen
19
Zie: Poelstra (1996) p 34. Over het dienstbodecontract dat in 1833 was opgenomen in het eerste Nederlandse
Burgerlijk Wetboek, dat in 1838 van kracht werd.
20
Zie: Pott-Buter en Tijdens (1998) In 1904 besloot de overheid al haar eigen diensten: de post en telegraafdienst te
sluiten voor gehuwde vrouwen. Daarna kwamen er een reeks maatregelen om gehuwde vrouwen als ambtenares en
onderwijzeres te weren. In de jaren dertig werden verschillende voorstellen gedaan om arbeid voor gehuwde
vrouwen geheel te verbieden. Hoewel de voorstellen het nooit haalde tot wetten, zette het wel de algemene toon.
21
Zie voor een verhandeling over huishoudboeken: Oldenziel en Bouw (1998)
22
zie over een eventuele tijdsbesparing door huishoudelijke apparaten: Bringreve (1998), Van Daalen (1993),
Tijdens e.a. (2000) en Oldenziel en Bouw (1998)
23
Bijvoorbeeld in beschrijvingen van stedelijke economie zoals van Sassen (1994, 1996), Burgers (1996), Hamnet
(1994), in beschrijvingen van verzorgingstaten zoals van Esping Andersen (1999) en in beschrvijvingen van
huishoudelijk werkers zoals bijvoorbeeld van Anderson (1997), Parrenas (2000) en Ehrenreich& Hochschield
(2003)
24
Alle onderzoeken naar het gebruik van huishoudelijke hulp wijzen erop dat schattingen moeilijk zijn omdat een
groot deel van de markt zich in de informele economie bevindt. Salverda en Leseman (1995) komen op 20,5 procent
evenals Mot en Paape (1995). Op basis van AVO bestanden berekende het SCP (1995) dat 17,2 procent gebruik
maakt van huishoudelijke hulp. Zie SEOR 2004 p. 25
25
Zie ook: CDA Tweede Kamerfractie, 2-08-09, notitie persoonlijke dienstverlening.
26
Folder uitgegeven door Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de belastingdienst, eind 2007,
zie ook www.dienstverleningaanhuis.szw.nl
27
zie: www.huishoudelijk-hulp.nl of www.werkster.nl
28
zie: www.schoonmaakwoede.nl of www.werkster.net
1
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29
Zie hiervoor Hoofdstuk 5 over het onderscheid dat huishoudelijke werkers zelf maken naar goede en slechte
wijken om adressen te werven. Het betreft hier het centrum, zuid.
30
Uit eigen interviews en bijeenkomsten die bijwoonde, zie ook; Kohlmann, C. (2003). Er is een land waar vrouwen
kunnen werken. De positie van domestic workers in Nederland. Vrouwen in het migratiebeleid. Amsterdam, ACI
offsetdrukkerij. oktober 2003: p. 37-47, Kooijman, S. (2005). Au pairs en gastgezinnen; een onduidelijke relatie.
FMG, Sociologie: Verzorging en beleid. Amsterdam, UvA: 89.
31
(2001). Au pairs in Nederland nog steeds uitgebuit. De Volkskrant. Amsterdam. (2003). Barre arbeidstijden bij
Hollands gezin: driekwart van de au pairs wordt uitgebuit - velen zijn illegaal. De Volkskrant. Amsterdam. (2003).
PvdA bezorgd over te zwaar belaste au pairs. De Volkskrant. Amsterdam. Hammink, R. (2005). Au pair misbruikt
als huisslaaf. De Telegraaf. Amsterdam: t5.Fogteloo, M. (2004). I love children. De Groene Amsterdammer.
Amsterdam: 14-17.
32
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/EG23Dj01.html
33
Zie bijvoorbeeld: Andall, J. (2000). Anderson. B. (2000). Parrenas, R. S. (2000). Yeoh, B. S. A. and S. Huang
(2000). Cox, R. and P. Watt (2002). Cheng, S. J.A. (2003)., Ehrenreich, B. andA. R. Hochschild (2003). Lan, P. C. (2003).
34
Bron: http://g4.databank.nl/
35
zie bijvoorbeeld: Visser, J. (1999). “De sociologie van het halve werk.” Oratie, Keuzenkamp, S. and E.
Hooghiemstra (2000). De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners. SCP. Den Haag, Knijn, T. and F.
Van Wel (2001). Een wankel evenwicht. Arbeid en zorg in gezinnen met jonge kinderen. SWP. Amsterdam
36
Zoals: Yerkes, M. (2006). What women want: Individual preferences, heterogeneous patterns? FMG. Amsterdam,
University of Amsterdam. Brinkgreve en te Velde (2006) Wie wil er nog moeder worden? Amsterdam: Augustus
37
Bron: Eurostat news release. 6 maart 2006. A statistical view of the life of women and men in the EU25.
38
“Ga werken, besteed je kind uit!” De Volkskrant 25-6-2006. “Gratis kinderopvang lijkt loze verkiezingsbelofte,”
De Volkskrant 12-09-2006. “Gratis kinderopvang nationaliseert het familieleven” De Volkskrant 13-09-2006. “ De
man wil niet stofzuigen, de vrouw wil geen carrière. Brinkgreve en Te Velde hekelen emancipatiebeleid.” De
Volkskrant 14-09-2006. Dit zijn slechts een paar artikelen die rondom de discussie van gratis kinderopvang in 2006
gepubliceerd werden. In geen van de artikelen komt het uitbesteden van huishoudelijk werk aan de markt aan bod.
39
Zie: Henkes en Oosterhof (1985) hoofdstuk drie is geheel gewijd aan rekrutering van dienstbodes.
40
Voor de aanbodkant in Europa zie: Lutz (2001) en Anderson (1997). Voor de vraagkant in Nederland: Tijdens
(2000) en Seor (2004)
41
Tijdens feestjes die ik bezocht van deze respondenten ontmoette ik hun vele kennissen van de kerk die allen in de
huishouding werkten.
42
Zie bijvoorbeeld: Romero, M. (2002), Rollins, J. (1985)
43
Zie bijvoorbeeld: Dienstverlening aan huis. SZW. Juli 2007
44
zie: www.dienstverleningaanhuis.nl of
http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13711&hoofdmenu_item_id=13825&rubriek_item=391837&rubriek_i
d=391817&set_id=2973
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Samenvatting

Wie langs de Amsterdamse grachten wandelt kan aan de portieken van monumentale panden de
sociale ongelijkheid van vroegere tijden afzien. De mooie grote deur, die te bereiken is met
een statige trap, was voor de rijke bewoners van deze panden. Onder de trap is er vaak een
kleiner deurtje te vinden, dat was voor het huishoudpersoneel. Bij de bestudering van de
huidige markt van betaald huishoudelijk werk dringt zich een vergelijking met het verleden op.
Rond 1900 floreerde deze markt ook al, toen in de huishouding van de gegoede burgerij
dienstboden niet mochten ontbreken. Waar vroeger jonge meisjes van het platteland naar de
stad reisden om daar als dienstje aan de slag te gaan is de trek tegenwoordig van een mondiale
schaal. Uit onderzoek naar de recente verschijningsvormen, waarin vaak gesproken wordt over
‘moderne dienstmeisjes’, blijkt dat het werken in de huishouding meer en meer een zaak voor
ongedocumenteerde migranten is geworden.
De hernieuwde groei van de sector van de persoonlijke dienstverlening aan het eind
van de 20e eeuw is internationaal veelvuldig onderzocht. Er is daarbij dikwijls ruime aandacht
voor de emotionele aspecten van de arbeidsrelaties en voor thema’s als uitbuiting en
ongelijkheid. In deze studies blijft de economische kant van de verhouding tussen particuliere
schoonmakers en werkgevers vaak onderbelicht, waardoor de aard en organisatie van de markt
van huishoudelijk werk onvolledig begrepen wordt. In mijn onderzoek is juist de economische
ruilrelatie tussen huishoudelijk werkers en werkgevers het vertrekpunt. Pas daarna kunnen de
emotionele aspecten die aan die ruilrelatie kleven begrepen worden.
Dit onderzoek gaat over aanbod en vraag op de markt van huishoudelijke betaalde
diensten, over de werkster en degene die de werkster inhuurt en over de arbeidsrelatie tussen
beiden. De onderzoeksvraag hierbij luidt: hoe is de markt van huishoudelijk werk in
Amsterdam georganiseerd? Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in een alledaags, doch
complex en moeilijk meetbaar verschijnsel, om zo tot een beter begrip van de arbeidsrelaties,
de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsinhoud in deze sector te komen. ‘De organisatie van de
markt’ verwijst ook naar de politieke, maatschappelijke en mondiale context van de sector van
huishoudelijke diensten. Het antwoord op de onderzoeksvraag draagt daarom ook bij aan een
beter begrip van grootstedelijke economieën en de positie van de spelers daarin.
De algemene onderzoeksvraag is in dit onderzoek nader gespecificeerd in vijf deelvragen:
1. Wat is de historische en politiek-institutionele context waarbinnen de markt van
huishoudelijke betaalde diensten in Nederland zich heeft ontwikkeld?
2. Wie zijn de huishoudelijk werkers, waarom doen zij dit werk en welke mate van autonomie
hebben zij?
3. Wie zijn degenen die huishoudelijk werk uitbesteden, waarom doen zij dat en hoe gaan zij
om met de ongelijkheid die het uitbesteden impliceert?
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4. Hoe worden beide partijen werkgever en werknemer van elkaar?
5. Wat gebeurt er op de werkvloer en hoe verhouden beide partijen zich daar tot elkaar?
In hoofdstuk 2 staat het antwoord op de eerste deelvraag centraal. Dit hoofdstuk demonstreert
de overeenkomsten en verschillen tussen heden en verleden en is gebaseerd op bestaande
literatuur. In de overige hoofdstukken staat de empirische dataverzameling centraal. Hoofdstuk
3 gaat over het aanbod en behandelt het antwoord op de tweede deelvraag. Deze vraag is
uitgewerkt in een beschrijving van de groep huishoudelijk werkers in dit onderzoek, hun
motieven voor het werk en hun mate van afhankelijkheid dan wel autonomie in de
arbeidsrelatie. In hoofdstuk 4 komen vervolgens de werkgevers aan bod. De hoofdstukken 5 en
6 gaan over de totstandkoming en ontwikkeling van de arbeidsverhouding tussen werkster en
werkgever, de organisatie van de markt en de rollen van werknemer en werkgever. In deze
twee hoofdstukken wordt antwoord gegeven op de twee laatste deelvragen. Een onderscheid
tussen het zakelijk en persoonlijk vormgeven van de arbeidsrelatie is vooral bij de
beantwoording van deze vragen relevant.
Theoretisch kader en relevante thema’s
Huishoudelijk betaald werk heeft een aantal specifieke kenmerken. Ten eerste is het
werk dat van oudsher gekenmerkt wordt door dienstbaarheid en ongelijkheid. Ten tweede heeft
het werk een lage status. Het is werk dat geen opleiding vereist en fysiek zwaar is. Ten derde
vindt het werk plaats in de privésfeer van de werkgever. In die eigen privésfeer willen
werkgevers ook een zekere mate van afstand bewaren, en dat is tegenwoordig lastig. Waar ten
tijde van de dienstboden de afstand bewaard werd door onder andere de klassenverschillen te
benadrukken, vindt men het vandaag de dag moeilijk om met maatschappelijke ongelijkheden
om te gaan in de privésfeer. Deze specifieke kenmerken bepalen in belangrijke mate de wijze
waarop de markt van huishoudelijk werk is georganiseerd, zo beschrijf ik in deze studie. Ik doe
dat aan de hand van een aantal thema’s die op basis van bestaande literatuur te formuleren zijn.
Het eerste thema vloeit direct voort uit de specifieke kenmerken van betaald huishoudelijk
werk en betreft het thema van afstand en nabijheid in het persoonlijke dienstverband. In de
intimiteit van de privésfeer moeten werknemer en werkgever als twee particulieren de
arbeidsrelatie vormgeven. Er is daarbij tegenwoordig geen sterke ideologie meer over hoe men
dat behoort te doen. In dit proefschrift wordt beschreven hoe de onduidelijkheid die daardoor
ontstaat de organisatie van het werk in sterke mate beïnvloedt.
Het tweede thema dat uit bestaande internationale literatuur naar het recente
verschijnsel van huishoudelijk werkers voortvloeit is dat van ongelijkheid en uitbuiting. In deze
literatuur wordt betaald huishoudelijk werk dat in toenemende mate door migranten wordt
uitgevoerd regelmatig beschouwd in het licht van uitbuiting en ongelijkheid. Het gaat dan om
economische ongelijkheid, ongelijkheid in burgerschapsrechten, ongelijkheid in kansen op de
arbeidsmarkt en om misbruik van de kwetsbare positie van huishoudelijk werkers. In dit
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onderzoek heb ik niet van te voren een oordeel over uitbuiting willen vormen en beschrijf ik
dat er onder bepaalde voorwaarden ook sprake kan zijn van relatieve autonomie en van kansen
voor degenen die dit werk doen.
Om een economische visie op de arbeidsrelaties in betaald huishoudelijk werk te
versterken wordt er in dit onderzoek naast bovenstaande thema’s gebruik gemaakt van
literatuur over stedelijke economieën en ondernemerschap en over arbeidsrelaties. Ten aanzien
van het thema stedelijke economieën gaat het om inzichten over migrantenondernemerschap en
de informele economie. Wat betreft het thema arbeidsrelaties wordt er in dit onderzoek gebruik
gemaakt van het onderscheid dat arbeidssociologen maken tussen een dienstbetrekking en een
taakcontract. Ook interpreteer ik de organisatie van het werk en het vormgeven van de
arbeidsrelatie naar mate van zakelijkheid.
Methodologie
Een onzichtbaar fenomeen als betaald huishoudelijk werk laat zich het beste onderzoeken
middels een intensieve kwalitatieve benadering. In de schaarse Nederlandse studies die naar
het onderwerp zijn verricht worden grote groepen mensen die werkzaam zijn in de
huishoudelijke diensten, met name die in de grote steden, niet bereikt vanwege de gekozen
onderzoeksmethodiek van het enquêteren. De informele economie, waarin een groot deel van
de huishoudelijke diensten zich bevindt, komt in de statistieken nauwelijks voor.
De empirische dataverzameling in dit kwalitatief beschrijvende onderzoek bestond
hoofdzakelijk uit face-to-face interviews. Naast formele interviews zijn ook enkele informele
ontmoetingen, gesprekjes en observaties gedaan. In totaal zijn er 47 formele interviews
gehouden onder 21 huishoudelijk werkers en 19 werkgevers.
De respondenten zijn geworven op verschillende manieren om een zo groot mogelijke
variëteit in de onderzoeksgroep te bereiken. De interviews vonden zoveel mogelijk bij de
betrokkenen thuis plaats en hadden een semigestructureerd karakter met een open vragenlijst.
De interviews zijn verwerkt en geanalyseerd door ze te coderen met behulp van Atlas-ti.
Bevindingen
De laatste decennia van de 20e eeuw worden in economisch opzicht gekenmerkt door een
groeiende dienstensector. De hernieuwde uitbesteding van huishoudelijk werk wordt daarom
vaak getypeerd als een typisch postindustrieel verschijnsel. Maar de sector van huishoudelijk
werk kende rond 1900 ook al een periode van bloei. Om te kunnen bepalen wat nieuw is aan de
huidige de persoonlijke dienstverlening beschrijf ik in hoofdstuk 2 de historie van (betaald)
huishoudelijk werk in drie tijdsperioden.
De eerste periode is die rond 1900, toen huishoudelijk werkers ‘dienstboden’ heetten.
De gegoede burgerij was het aan haar stand verplicht een of meerdere dienstboden te houden.
Dit verhoogde de status van het gezin. Huishoudelijk werk werd als het mindere werk gezien.
Uit historische studies is onder meer te leren dat betaald huishoudelijk werk nooit als
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volwaardig werk is gezien. Maatschappelijk werd het dienen gezien als goede voorbereiding
voor arbeidersmeisjes op het eigen huwelijk. Ook de overheid zag het dienen niet als echte
arbeid en sloot huishoudelijk werk keer op keer uit van de zich ontwikkelende
arbeidswetgeving. Betaald huishoudelijk werk wordt in de periode van de dienstboden
gekenmerkt door ondergeschiktheid, ongeregeldheid en dienstbaarheid.
De tweede periode is die waarin het uitbesteden van huishoudelijk werk nagenoeg geheel
verdween. Na de tweede wereldoorlog kwam het huisvrouwenmodel tot bloei. In de jaren
zestig ontleenden huisvrouwen eigenwaarde aan een goed lopend huishouden, werden de
maatstaven van ‘schoon’ verhoogd en veranderde door technologische vernieuwing ook de
aard van het werk. Omdat in deze periode de vrouw des huizes zelf het huishouden deed,
gingen sterke ideologieën over de omgang met huispersoneel verloren. Toen in de laatste
decennia van de 20e eeuw het uitbesteden van huishoudelijk werk terugkwam, was dat in een
vorm van een beetje uitbesteden en een beetje zelf blijven doen. De hernieuwde vraag naar
huishoudelijk personeel wordt vaak toegeschreven aan tijdgebrek door de groeiende
arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit is slechts ten dele waar. Ook tegenwoordig spelen
statusbevestigende motieven een rol bij uitbesteding van het huishouden.
In hoofdstuk 3 worden de huishoudelijk werkers in Amsterdam beschreven en wordt
de compositie van de onderzoeksgroep vergeleken met wat er bekend is uit ander onderzoek.
Uit onderzoek naar huishoudelijk werkers elders ter wereld blijkt dat het werken in de
huishouding in toenemende mate een zaak voor ongedocumenteerde migranten is geworden.
Dat zijn veelal vrouwen, die soms hun kinderen achterlaten en de slechte economische
omstandigheden in het land van herkomst ontvluchten. Uit dergelijk onderzoek blijkt ook dat
het vooral inwonende huishoudelijk werkers zijn die in situaties met een gebrek aan autonomie
terecht kunnen komen. In Nederland is inwonend huishoudpersoneel tegenwoordig zeldzaam.
De inwonende variant is in Nederland verruild voor de parttime ingehuurde uitwonende
huishoudelijke werker. In de volksmond spreken we niet meer van dienstmeisje maar van de
hulp, werkster of de schoonmaakster.
De huishoudelijk werkers in dit onderzoek zijn allen uitwonend en hebben meer
werkgevers, waardoor zij veel meer autonomie hebben dan inwonende huishoudelijk werkers.
De onderzoeksgroep kent voorts variëteit naar gender, leeftijd en motieven voor het werk. Zo
zijn het niet alleen vrouwen die werkzaam zijn in deze sector, maar ook mannen. Wel betreffen
het bijna allemaal ongedocumenteerde migranten. Het gaat niet alleen om vrouwen die hier een
inkomen genereren voor familie of kinderen in het land van herkomst, zoals dat in
internationaal onderzoek vaak naar voren komt. Onder de huishoudelijk werkers in Amsterdam
zijn ook jongeren die hier werken voor hun eigen toekomst in het land van herkomst; voor een
studie of een eigen zaak.
Voor de aanbodzijde wordt in Nederland wel aangenomen, bijvoorbeeld door de overheid,
dat deze bestaat uit autochtone vrouwen voor wie het werk bijverdienste is. Dat is onder deze
groep huishoudelijk werkers niet zo. Zij werken een groot aantal uren in de huishouding, de
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inkomsten voorzien in hun levensonderhoud. Ze zijn daardoor afhankelijker van het werk dan
autochtone vrouwen voor wie het werk bijverdienste is.
De vraagkant van huishoudelijke diensten wordt beschreven in hoofdstuk 4. Deze is
naar samenstelling homogener dan de groep huishoudelijk werkers in dit onderzoek. De meeste
werkgevers zijn anderhalfverdienende stellen, al dan niet getrouwd, met 1 of 2 jonge kinderen.
Ook tweeverdienende stellen, en werkende alleenstaanden zonder kinderen komen voor in de
onderzoeksgroep van vrager, maar zijn een minderheid. Zij zijn allen geschoold op hbo- of
academisch niveau. Naar inkomen zijn de werkgevers de meer bemiddelde inwoners van
Nederland. Degenen die huishoudelijke taken uitbesteden zijn net als vroeger de rijkere
bewoners van de stad, al is er wel veel variatie in de bovenmodale inkomens van de
particuliere werkgevers. Huishoudelijk personeel is niet meer uitsluitend voor de allerrijksten
in de samenleving weggelegd. Er is ook variëteit in de motieven voor het uitbesteden van de
huishoudelijke taken. In dit onderzoek beschrijf ik, naast het reeds bekende motief van
tijdgebrek, ook de andere motieven: de impopulariteit van huishoudelijk werk, het uitbesteden
van conflicten tussen partners over het huishouden en het bestendigen van een bepaalde
levensstijl en status. Veel werkgevers willen zichzelf echter niet portretteren als luxe paarden
en benadrukken dat ze zelf ook nog veel doen in het huishouden. Hier demonstreert het
empirische materiaal de erfenis uit de tijd van het huisvrouwenmodel. Nederlandse vrouwen
lijken zich niet los te kunnen of willen maken van een ‘allrounder zijn’: en werken en
huishouden. Zij besteden dan ook het huishouden voor een beperkt aantal uren uit, en doen
daarnaast nog veel zelf.
In de hoofdstukken 5 en 6 komt de organisatie van het werk aan bod. De eerste vragen
daarbij zijn: hoe vindt men elkaar? Hoe maakt men afspraken met elkaar?
De markt van huishoudelijk werk is informeel georganiseerd, dat wil zeggen zonder
tussenkomst van een bedrijf of de overheid. Dat betekent dat werkgever en werknemer elkaar
als particulieren moeten vinden en afspraken moeten maken. Beide partijen moeten elkaar
daarbij kunnen vertrouwen en de manieren waarop men elkaar werft zijn daar nauw mee
verbonden. Netwerkinbedding van de arbeidsrelatie is een goedkope, flexibele manier om het
vertrouwen in de andere partij te vergroten.
In hoofdstuk 5 onderscheid ik netwerkstrategieën van autonome strategieën om met
elkaar in contact te komen. Autonome startersstrategieën van huishoudelijk werkers zijn
adverteren op internet, adverteren in de supermarkt en briefjes direct bij particulieren in de
brievenbus stoppen. Autonome strategieën worden vooral door nieuwe starters gebruikt.
Voordeel hiervan is dat er geen afhankelijkheid van anderen is en dat er een grote reikwijdte is.
Nadeel is de anonimiteit ervan: men weet niet waar men terechtkomt. Netwerkstrategieën
verhogen de kans op goede en betrouwbare werkadressen. Dat kan door bemiddeling van
iemand die aspirant-werkgevers kent, door het overnemen van werkadressen van een andere
huishoudelijk werker en door de sneeuwbalmethode: via de ene werkgever aan een volgende
werkgever komen.
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Werkgevers gebruiken nauwelijks autonome strategieën om aan een werkster te
komen en werven het liefst via via. Zij moeten hun privésfeer kunnen toevertrouwen aan een
vreemde en dat gaat het makkelijkst als een ander de proef al op de som heeft genomen met de
betreffende werkster. De arbeidsvoorwaarden worden ook vaak overgenomen van de referentie.
Daarmee komt het belangrijkste nadeel van de netwerkinbedding van de arbeidsrelatie: beide
partijen hebben maar een beperkte onderhandelingsruimte. Taken, uren en prijzen worden vaak
overgenomen van de referentie. De transactiekosten blijven hierdoor weliswaar laag, maar de
eigen wensen worden ook niet kenbaar gemaakt. Werkgevers kunnen zo vermijden als
werkgever op te moeten treden. Werknemers hebben zo nauwelijks ruimte om bijvoorbeeld hun
prijzen bij een nieuwe werkgever te verhogen.
Het belang van netwerken en vertrouwen komt naast het thema ‘afstand en nabijheid’
terug in de manier waarop beide partijen zich verhouden tot het werknemerschap en het
werkgeverschap. In hoofdstuk 6 onderscheid ik de mate van zakelijkheid die beide partijen aan
de dag leggen op de werkvloer, en de verschillende werknemers- en werkgeversstijlen die
daaruit voortvloeien. De huishoudelijk werkers geven over het algemeen zakelijker vorm aan
de arbeidsrelatie dan de werkgevers, vooral wat betreft de taken. Zij houden de ruil van arbeid
voor geld veel beter in de gaten dan de werkgevers. Werkgevers zijn op hun beurt weinig
specifiek en duidelijk over de taken die men gedaan wil hebben. De werkster moet ‘gewoon
schoonmaken’. Ten aanzien van de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn beide partijen nog
minder specifiek, en geven zij eerder persoonlijk dan zakelijk vorm aan de arbeidsrelatie.
Afspraken over het nemen van pauze en vakantie zijn er bijvoorbeeld nagenoeg niet. De
onduidelijkheden over verwachtingen, wensen en verantwoordelijkheden zorgen voor
ergernissen op de werkvloer. Aan de kant van de werkgevers is dit sterker dan aan de kant van
werknemers. Werkgevers hebben maar 1 werkster, terwijl huishoudelijk werkers 6 tot 35
verschillende werkgevers hebben. In dit opzicht zijn werkgevers afhankelijker van hun
werkster dan andersom.
Het verschil in zakelijkheid komt ook tot uitdrukking in de verschillende werknemersen werkgeversstijlen. Aan de kant van de huishoudelijk werkers onderscheid ik
achtereenvolgens een instrumentele, een egalitaire en een dienstbare werknemersstijl. De
instrumentele, autonome werknemersstijl komt onder de huishoudelijk werkers het meeste
voor. Zij hebben een zakelijke houding ten opzichte van de arbeidsrelatie, accepteren de
ongelijkheid ervan en benadrukken voor zichzelf vooral de financiele kansen en de vrijheid die
het werk biedt. Voor de werkgevers onderscheid ik een zakelijke werkgeversstijl, een familiare
werkgeversstijl en een vermijdende werkgeversstijl. De laatste komt het meeste voor. De
werkgevers vermijden het werkgeverschap en de ongelijkheid van het dienstverband. Zij
maken geen duidelijke afspraken en schamen zich in feite voor het feit dat ze een ander
letterlijk het vuile werk laten doen.
In hoofdstuk zeven presenteer ik mijn belangrijkste bevindingen en kom ik tot
conclusies. Een die conclusies is dat de manieren waarop huishoudelijk werkers en werkgevers
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de arbeidsrelatie vorm geven niet op elkaar aansluiten, net als de verschillende werknemers- en
werkgeversstijlen. Het gebrek aan zakelijkheid onder de werkgevers versterkt eigenlijk de lage
status van het werk. Duidelijke afspraken over arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden zouden
het dienstverband juist minder ongelijk maken. Doordat werkgevers zich schamen voor de
ongelijkheid en het werkgeverschap vermijden, vergroten ze die ongelijkheid juist en erkennen
ze de huishoudelijk werker niet in diens ondernemerschap.
Dit onderzoek toont ook aan dat de pogingen die de Nederlandse overheid ondernam
om de markt te formaliseren niet past bij de verschijningsvorm van het fenomeen in stedelijke
gebieden. De regeling Dienstverlening Aan Huis (DAH) en de Regeling Schoonmaak
Particulieren (RSP) gaan uit van een formeel aanbod dat parttime huishoudelijk werk verricht.
Terwijl het aanbod in dit onderzoek juist bestaat uit ongedocumenteerde migranten die fulltime
huishoudelijk werk verrichten. De regelingen gaan ook uit van werkgevers met een zakelijke
houding ten opzichte van het werk, en dat hebben de werkgevers in dit onderzoek niet.
Werkgevers willen vertrouwen in de privésfeer en de informele organisatie van het werk biedt
hun dat vertrouwen alsmede flexibiliteit. De informele organisatie biedt werknemers de
autonomie van het eigen baas zijn, een eigenschap die de lage status van het werk enigszins
opheft. Wel zou het wenselijk zijn dat die migranten werkzaam zijn in de huishouding op de
een of andere manier een geldige verblijfs- en werkvergunning kunnen krijgen. Richting
werkgevers is er veel te winnen op het gebied van informatie en voorlichting. Zij zijn erg slecht
op de hoogte van hun rechten en plichten als werkgever van huishoudelijk personeel. Een
kwaliteitskeurmerk zou tot slot de markt voor beide partijen transparanter maken en
huishoudelijk werk tot volwaardig werk kunnen emanciperen.
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Summary
In old houses along the canals of Amsterdam one can often still see the servants’ entrance
underneath the large stairs to the main entrance. These double entrances illustrate the social
inequality of earlier times. A comparison with this past arises when one studies the current
market of paid domestic labour. Around 1900, well to-do households in the Netherlands
employed a variety of domestic servants, particularly in large cities. These servants came from
poorer, usually rural families, and provided full-time, live-in service. In recent times, domestic
work is performed by a growing number of undocumented migrants, particularly in urban
areas, as shown by international research. In these studies on the recent appearance of paid
domestic labour, the phenomenon of domestic work is referred to as that of ‘modern maids’.
The renewed growth in the personal services sector during the late 20th century has
been described in many international studies. These analyses often pay considerable attention
to the emotional aspects of paid domestic labour and to issues such as exploitation and
inequality. At the same time, the economical aspects of the relationship between private
employers and domestic workers are too often neglected. Yet without a clear view of the
economic characteristics of the employment relationship between employers and domestic
workers, the nature and organisation of the market for domestic work cannot be fully
understood. Therefore, the starting point of this study is the economic relationship between
employers and domestic workers.
This study is about supply and demand on the market of paid domestic labour, about
domestic workers, the employers of domestic workers and the employment relationship
between them. The central research question is: how is the market of paid domestic labour
organised in Amsterdam? The aims of this study are to provide insight into a common but
complex and difficult to measure phenomenon, to create a better understanding of the
employment relationships, terms and contents of employment in this sector. ‘The organisation
of the market’ also refers to the political, social and global context of paid domestic labour. The
answer to the research question therefore also contributes to a better understanding of urban
economies and the position of the players within it.
The central research question concerning the organisation of the market of paid domestic
labour is specified into five sub-questions:
1. What is the historical and political institutional context in which the market of paid domestic
labour has developed in the Netherlands?
2. Who are the domestic workers, why do they do this work and what is the degree of
autonomy in their work?
3. Who outsources domestic work, why do they outsource it and how do they deal with the
inequality that is involved in this kind of outsourcing?
4. How do both parties become employee and employer of one another?
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5. What happens on the work floor and what characterises the employment relationship
between employees and employers?
Chapter 2 describes the answer to the first sub-question and demonstrates similarities and
differences between the past and the present. This chapter is based on existing literature on
paid domestic work, whereas the other chapters are based on the empirical data collected in this
study. Chapter 3 deals with the supply side of domestic work and seeks to answer the second
sub-question by describing the characteristics of the group of domestic workers in this study,
their motives for performing this type of labour and their degree of dependence or
independence within their employment. Consequently, chapter 4 seeks to describe the
employers. Chapters 5 and 6 deal with the realisation and development of a employment
relationship between domestic workers and their employers, the organisation of the market, and
the roles of employee and employer. These two chapters answer the final two sub-questions. In
particular, a distinction is made between a more business-like approach to the employment
relationship between domestic workers and their employers and a more personal approach to
this relationship.
Theoretical framework and relevant themes
Paid domestic work has a number of specific characteristics. Firstly, domestic work is
traditionally characterised by inequality and servitude. Secondly, domestic work has a low
status. It is work that requires no training and is physically demanding. Thirdly, domestic work
takes place in the private sphere of the employer. In this private sphere, employers wish to
maintain a certain degree of distance between themselves and the domestic worker.
Around 1900, emphasizing class differences was a common way of distinguishing between the
employer and the servant whereas nowadays, many individuals find it difficult to deal with
social inequalities in the private sphere. These characteristics, specific to domestic work,
largely determine the organisation of paid domestic labour, as described in this study.
This is done by using four themes arising from existing literature, which are relevant
to the market of paid domestic labour. The first theme stems directly from the specific
characteristics of paid domestic work and can be described as distance and closeness in the
personal employment relationship. The domestic worker and the employer have to shape the
employment relationship as two private parties in the intimacy of private life. In contemporary
society, there is no strong ideology regarding how one should deal with household personnel.
This lack of clarity in the employment relationship influences and shapes the organisation of
paid domestic work to a large extent.
The second theme arising from existing international literature on the recent
phenomenon of domestic workers is that of inequality and exploitation. In this band of
literature, it becomes clear that paid domestic work is increasingly carried out by migrants.
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This global trade in domestic labour is frequently interpreted in the light of exploitation and
inequality: economic inequality between countries, inequality in citizenship rights within
countries, inequality in employment opportunities and an abuse of the vulnerable position of
domestic workers. In my research, I chose not to form an opinion about exploitation
beforehand. Under specific conditions, domestic workers can obtain and experience autonomy
and opportunities.
In order to obtain an economic perspective regarding labour relations in paid domestic
work, two additional themes are used in this thesis: entrepreneurship in urban economies and
employment relationships. Entrepreneurship in urban economies refers to gaining insight into
the entrepreneurship of migrants and the informal economy. Employment relationships on the
other hand, refer to the distinction made by labour sociologists between a ‘contract of work’
and a ‘contract of employment’. In addition, I interpret the organisation of work and the
development of the employment relationship as shaped by domestic workers and employers in
terms of the degree of professionalism.
Methodology
An invisible phenomenon like paid domestic work is best studied by use of an intensive,
qualitative approach. In fact, the few studies available on paid domestic work in the
Netherlands often overlook a large proportion of domestic workers as a result of the choice to
rely on survey research. In particular, these studies overlook the importance of domestic work
in large cities. Moreover, the informal economy, where a large proportion of paid domestic
labour takes place, cannot be found in statistical data based on survey research.
The empirical data collection in this qualitative, descriptive study consisted mainly of
face-to-face interviews. Informal meetings, conversations and observations were part of the
data collection as well. A total of 47 formal interviews were conducted with 21 domestic
workers and 19 employers. Respondents were recruited in various ways to maximize variation
in the research population. The interviews took place at the respondents’ own homes as much
as possible and had an open character with a semi-structured questionnaire. The interviews
were coded, processed and analysed using the qualitative software package Atlas-ti.
Findings
During the last decades of the 20th century, the economy was characterised by a growing
service sector. The renewed outsourcing of domestic work is therefore often described as a
typical post-industrial phenomenon. But the sector of domestic work also blossomed around
1900. Therefore, in chapter 2, the history of (paid) domestic work is described in three periods
of time to determine what is new about current appearances of the domestic work sector.
The first period refers to the period around 1900, when domestic workers were called
‘servants’. Well-to do households owed it to their class position to employ one or more
servants. As domestic work was seen as inferior, outsourcing it increased the status of the
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family. Historical studies that focus on this period demonstrate that paid domestic work was
never fully perceived as real labour. In 19th century society, domestic service was seen as good
preparation for working class girls for their marital life. The Dutch government also did not
perceive domestic service as labour and repeatedly excluded it from labour regulations
developing at the start of the 20th century. During this period, paid domestic work was, to a
large extent, characterised by subordination and servitude.
The second period is a period in which outsourcing domestic work almost entirely
disappeared. After WWII, the model of housewifery flourished in the Netherlands. During the
1960s, full-time housewives derived self esteem from a well-run household, the standard of
what is ‘clean’ also increased and the nature of household work changed due to technological
innovations. During this period, in which the lady of the house performed all household work
on her own, strong ideologies on how to run a household with domestic servants disappeared.
The third period then is the slow return of the outsourcing of domestic labour, visible from
the 1980s onwards. When outsourcing returned, it was a mixture of outsourcing and housewifery, whereby housewives continued to do some tasks while outsourcing others. The renewed
outsourcing of domestic work is often attributed to the lack of time for household work caused
by the increase in women’s labour market participation. This is only partly true. Because even
today, outsourcing inferior domestic tasks can be seen as a way of confirming one’s status.
The empirical findings of this study are discussed in Chapters 3 through 6. Chapter 3
describes the domestic workers in this study and contextualizes the composition of this
research population by comparing it to what is known about domestic workers in other
countries. Many international studies show that domestic work is increasingly performed by
undocumented migrants. These migrants are mostly women, who sometimes leave their
children and flee the poor economic conditions in the country of origin. These studies also
show that, in particular, live-in domestic workers can suffer from a lack of autonomy. Live-in
domestic workers are rare in the Netherlands. Here, domestic service shifted from live-in, fulltime ‘servants’ around 1900 to live-out, part-time domestic workers today. In popular
discourse, one does not speak of ‘servants’ anymore, rather a domestic worker is called ‘the
help’ or ‘the cleaning lady’.
As Chapter 3 shows, domestic workers in this study, situated in Amsterdam, all live out.
They have multiple contracts with up to 35 employers and therefore have greater autonomy
than live-in domestic workers. The research population in this study varies in gender, age and
the motives for performing domestic work. For example, domestic work is not only performed
by women; male domestic workers are also represented in this study. However, all domestic
workers in this study are undocumented migrants. Furthermore, in international research it is
often stressed that domestic work is performed by women who leave their children in the
country of origin, but this study shows more variety among domestic workers. In Amsterdam,
domestic workers are also young people working to build their own future, for example to
study or to start a business in their country of origin.
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It should also be noted that in the Netherlands it is often assumed, for instance by the
government, that the supply side of domestic labour consists of native Dutch women who use
domestic work to earn additional income. That is not the case in this study; all domestic
workers interviewed work full-time to obtain an income to survive. These full-time domestic
workers are much more dependent on their work than native women, who use domestic work
to earn extra money.
After looking at the group of domestic workers, Chapter 4 goes on to consider the
employers of domestic workers in this study. This group is more homogeneous than the group
of domestic workers. Most employing families are a one-and-a-half earning household, where
the man works full-time and the woman part-time, with one or two young children. There are
also dual income couples and single households without children among the employers of
domestic workers, but they are a minority. All employers are highly educated, having obtained
the equivalent of a bachelor’s or master’s degree. In addition, the employers of domestic
workers represent the more affluent residents of the Netherlands. In that sense, there is a
similarity between contemporary employers of domestic workers and the richer households
employing servants in the early 20th century. A significant difference, however, is the wide
distribution of incomes among households that outsource domestic work nowadays. Further,
Chapter 4 shows a broad variety in motives for outsourcing domestic tasks. In addition to the
well known motive of a lack of time, this study describes three other motives: the low
popularity of domestic tasks, the outsourcing of conflicts about domestic tasks between men
and women (based on who is responsible for what) and the continuation or confirmation of a
certain lifestyle and status. However, most employers do not want to acknowledge the luxury
aspect of hiring a domestic worker and stress firmly that they continue to do a lot of household
work themselves. In this instance, the empirical material demonstrates the continued legacy of
the housewifery model. Dutch women cannot or will not detach themselves from the image of
being able to do it all - both household tasks and paid work outside the household. They
outsource domestic work for a limited amount of hours and what is not done through
outsourcing, they will do themselves.
Having discussed the supply and demand sides of the market for paid domestic work, this
study continues by looking at the organisation of domestic work in chapters 5 and 6. Here the
relevant questions are: how do both parties recruit one another? What agreements do they
make? The market for domestic work is organised informally between private individuals,
without the intervention of a company or the government. Employers and employees have to
recruit one another and come to an agreement about tasks to be carried out and the fee that is to
be paid as private individuals. This organisation requires trust and the recruiting strategies
employed by both sides are strongly related to this concept. The embeddedness of the
employment relationship in a social network is a low cost, flexible way to establish trust.
In Chapter 5 a distinction is made in recruiting strategies between strategies that are
network based and autonomous strategies. Autonomous recruitment strategies used by
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domestic workers consist of advertising on the Internet, advertising in supermarkets and
delivering small advertisement notes in people’s mailboxes. Autonomous strategies are mostly
used by domestic workers who are just starting out. The advantage to these strategies is that
there is no dependence on others and they are large in scope. The disadvantage, however, is the
anonymity: domestic workers do not obtain any information about possible new employers, for
example, regarding their trustworthiness. Recruitment strategies based on networking, in
contrast, increase the likelihood of good and reliable work addresses. Recruitment strategies
based on networking can consist of mediation by some third party who knows of prospective
employers, taking over the tasks of another domestic worker at their previous address of
employment or the snowball method: obtaining one employer via another.
The recruitment strategies of employers are primarily based on their own network;
employers hardly use autonomous strategies to recruit a domestic worker. Employers are
concerned with being able to trust a stranger in the privacy of their own home, which is much
easier to realise when someone else has already tested the trustworthiness of the domestic
worker. Terms of employment are often also ‘inherited’ from that same reference.
Consequently, there is a negative side to the social embeddedness of the employment
relationship: both parties have only limited room for negotiation. Tasks, hours and prices are
adopted from the reference. This keeps transaction costs low; however, individual wishes and
expectations are not specified in the new employment relationship. By using this recruitment
strategy and the subsequent adoption of employment agreements, employers can avoid acting
like an employer. For domestic workers, social embeddedness of a new employment
relationship means it is extremely difficult for them to demand a higher price for their services.
The importance of networks and trust is also demonstrated in how both parties relate
to the role of employer or employee. In Chapter 6, I distinguish the degrees of professionalism
both parties show in the organisation of domestic work and I consider the different styles
maintained by employers and employees that vary across the degree of professionalism. In
general, domestic workers show a high degree of professionalism and shape the employment
relationship in a business-like manner. Domestic workers have a much clearer view about the
exchange of labour for money. Employers on the other hand are often vague and unclear about
the tasks they want done. The domestic worker “just has to clean”. When it comes to fringe
benefits, both employers and employees are vague and not very business-like; rather they shape
this aspect of the employment relationship in a personal manner. Agreements about taking
breaks and holidays are virtually non-existent. The lack of clarity in expectations, wishes and
responsibilities on both sides causes frustration in the employment relationship, and this affects
employers much more than domestic workers. Employers hire only one domestic worker,
whereas domestic workers have anywhere from six to 35 different employers. In this respect,
employers are more dependent upon their domestic worker than vice versa.
Differences in the degree of professionalism are reflected in the various styles adopted
by domestic workers and employers. For domestic workers, I distinguish three successive
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employee styles: an instrumental style, an egalitarian style and a style of servitude. A majority
of domestic workers take up an instrumental, autonomous style in their employment
relationships. Their degree of professionalism in shaping the employment relationship is high,
they accept the inequality that these employment relationships imply and they emphasise the
financial opportunities and the freedom domestic work provides. For employers, I also
distinguish three separate employer styles: a style of professionalism, a style of familiarism and
a style of avoidance in the employment relationship. The latter is most common among
employers. Employers struggle much more with the inequality evident in the employment
relationship. As a response to those feelings, most employers avoid being an employer in the
actual sense of the word and thereby avoid the inequality of the employment relationship. This
leads to unclear, vague agreements with the domestic worker because they actually feel uneasy
with hiring someone else to do the dirty work.
Following the empirical analyses, the central findings and conclusions are presented
in Chapter 7. One of the main findings is the mismatch of styles adopted by domestic workers
and employers in shaping the employment relationship. A lack of professionalism among
employers in essence strengthens the low status of domestic work. Clear agreements on terms
and contents of employment would decrease the inequality inherent in domestic labour.
Because of feelings of uneasiness and shame and the adopted style of avoidance, employers
actually enhance the inequality inherent in domestic work and do not acknowledge the
domestic worker as an entrepreneur.
Chapter 7 also considers a number of policy implications. This study shows that
attempts undertaken by the Dutch government to formalize the market of paid domestic work
do not correspond to the phenomenon of domestic work in urban areas. Policy schemes such as
Service at Home (Dienstverlening Aan Huis, DAH) and Private Cleaning (Regeling
Schoonmaak Particulieren, RSP) are based upon a formal supply of individuals performing
domestic work part-time. This study describes a supply-side consisting of undocumented
migrants performing full-time domestic work. Existing policy schemes are also based on a
demand side that consists of employers with a high degree of professionalism in their attitude
toward outsourcing domestic workers, while this study shows most employers lack
professionalism. Employers want to trust a stranger in the private sphere and the informal
organisation of paid domestic work provides this trust and flexibility. Moreover, the informal
organisation of domestic labour provides domestic workers with autonomy and the freedom to
act like an entrepreneur, which decreases the low status of domestic labour. However, it would
be a positive development if migrants employed in domestic work could become eligible for
valid residence and work permits. In addition, from the side of employers, much could be
gained in terms of information and education. They are poorly informed about their rights and
obligations as employers of domestic workers. Finally, a hallmark used to indicate the quality
of domestic service being offered would enhance the transparency of the market of domestic
labour and would additionally have an emancipating effect on domestic work.
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