
 

 

 

 

 

 

 
 

Samenvatting 
van het verslag over de stand van zaken van het Ad-PHS Project 

 

Introductie: Persoonlijke en huishoudelijke diensten in Europa 
Er werken momenteel 6.3 miljoen mensen in Persoonlijke en Huishoudelijke Diensten (PHD) over heel 
Europa, goed voor ongeveer 3.4 procent van de totale EU-werkgelegenheid. Op het gebied van 
werkgelegenheid heeft PHD de potentie om aanzienlijk te groeien. Het verhogen van het aantal 
reguliere PHD- werknemers zal nodig zijn om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften voor PHD, 
waarvan er veel voortkomen uit de demografische veranderingen die in Europa plaatsvinden, evenals uit 
de veranderende verwachtingen wat betreft de verstrekking van zorg en ondersteuning. 
Ook vanuit een genderperspectief is elke vorm van openbare steun voor PHD voordelig, aangezien 
vrouwen de grote meerderheid van PHD-verleners vertegenwoordiger, zowel als werknemers in de 
geregistreerde en ongeregistreerde economie als familieleden die huishoudelijke en zorgtaken in een 
onbetaalde rol vervullen. 

 

 
Doelen van het Ad-PHS Project 
Het project ter bevordering van persoonlijke en huishoudelijke diensten 
(Advancing Personal and Household Services of Ad-PHS) heeft als doel 
om een gemeenschappelijk discursief kader rond PHD te creëren onder 
verschillende belanghebbenden in verschillende lidstaten. Dit 
impliceerde een bewustwordingsproces voor de verschillende definities 
van PHD in verschillende lidstaten, een gezamenlijke communicatieve 
inspanning om een definitie te vinden die uitvoerbaar is voor alle 
betrokken partijen, een gedeelde indeling van de verschillende 
aanpakken die gebruikt worden voor de promotie van deze sector en een 
gedeeld begrip van de richtsnoeren voor maatregelen, die de verdere 
ontwikkeling ervan zouden ondersteunen. Daarom was het doel van dit 
project om te begrijpen hoe PHD momenteel in verschillende contexten 
functioneert, waar daarbij de uitdagingen liggen en om deze informatie 
te gebruiken om kaders te ontwikkelen die alle EU-lidstaten 
ondersteunen om hun PHD-beleidsmaatregelen te ontwikkelen. 

 

Het Ad-PHS-project heeft de 
staat van PHD in 21 EU-
lidstaten in kaart gebracht: 
Oostenrijk, België, Bulgarije, 
Tsjechië, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Ierland, 
Italië, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië, Spanje en 
Zweden. Het benadrukt het 
belang van de PHD voor de 
Europese Unie en stelt 
aanpakken voor het 
analyseren van PHD op 
nationaal niveau voor. 
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Om preciezer te zijn: de doeleinden worden verduidelijkt door achtergrondinformatie voor te bereiden, 
er worden thematische workshops in elk land gestart, informatie wordt verzameld en geanalyseerd en er 
worden veelbelovende werkwijzen geïdentificeerd.  

Het doen van suggesties voor de ontwikkeling van PHD in verschillende omstandigheden is ook beoogd 
(richtlijnen voor structuren voor een sociale dialoog, sociale vouchersystemen, professionalisering, 
rechten en plichten van belanghebbenden, digitale platforms en netwerken, werknemerscoöperaties); 
evenals het starten van een Europese dialoog, in het bijzonder via een uiteindelijke conferentie. 

 
 
Het centrale karakter en belang van PHD 
De Europese Commissie definieert PHD als “een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan het welzijn 
thuis van gezinnen en individuen: kinderzorg (CC), langdurige zorg (LTC) voor ouderen en voor mensen 
met een handicap, schoonmaakwerk, herstellessen, thuisreparaties, tuinieren, IT-ondersteuning, enz.”1 
 

Lidstaten hebben momenteel verschillende gradaties van professionalisering en formalisering wat 
betreft PHD. De sterke afhankelijkheid van migratieketens, zowel tussen lidstaten als met derde landen, 
en het daaruit voortvloeiende belang van financiële overdrachten voor bepaalde lidstaten verhogen het 
belang van het creëren van een gemeenschappelijk Europees kader voor een PHD-aanpak. Zo een kader 
zou deel moeten uitmaken van de aankomende EU-initiatieven, zoals het geplande Actieplan inzake de 
Europese pijler van sociale rechten en eventuele initiatieven die gelinkt zijn aan zorgdiensten (Groenboek 
inzake vergrijzing, Kindergarantie, Gendergelijkheidsstrategie, en de Europese strategie inzake handicaps). 
Beleidsvormers kunnen de ontwikkeling van PHD in hun landen het beste ondersteunen als ze de 
specifieke uitdagingen waar deze sectoren mee te maken hebben goed kennen, en de belangrijkste 
directe en indirecte terugverdieneffecten die gelinkt zijn aan de PHD-activiteiten evenals de aanpakken 
die zijn voorgesteld door andere landen in vergelijkbare omstandigheden. Daarom is het begrijpen van 
hoe beleidsmaatregelen een impact hebben gehad in landen met geavanceerde PHD-instrumenten van 
essentieel belang. 

 
Zorg- en niet-zorgdiensten 
Voor de algemene doelstellingen, om een uitgebreid overzicht te creëren van de huidige stand van zaken 
van PHD in Europa, zal er een toegankelijke indeling van taken worden verstrekt. De twee belangrijkste 
categorieën voor activiteiten in PHD zijn zorg en niet-zorg of reproductief werk. Zorgwerk wordt aan huis 
verleend door een externe verzorger en concentreert zich op de persoon. Het ondersteunt het lichamelijk 
welzijn van mensen, evenals hun mensenrechten en deelname aan gemeenschapsleven (dat hier in huis 
plaatsvindt). Niet-zorgactiviteiten zijn normaal gesproken geconcentreerd op een object, waarbij het 
onderhoud of de bereiding van een ruimte of object dat rechtstreeks aan de woning is gerelateerd wordt 
ondersteund. 

 
 
Betrokken partijen bij arbeidsverhoudingen 

Om PHD te definiëren en begrijpen is er een duidelijk beeld vereist van de verhoudingen tussen de 
eindgebruiker (het individu of huishouden dat PHD-activiteiten uitbesteedt); de werknemer (de 

 
1 Europese Commissie (2012): Werkdocument over de benutting van het werkgelegenheidspotentieel van de persoonlijke en 
huishoudelijke dienstverlening, bij het document "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Naar een banenrijke economie", blz. 4. 
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arbeidskracht die betaald krijgt om PHD-activiteiten uit te voeren); de werkgever (een dienstverlener of 
de eindgebruiker zelf); en de overheid als de centrale instantie die de spelregels bepaalt (door 
financiering te bieden, wettelijke normen te creëren en implementeren, instrumenten te ontwikkelen, 
contracten te reguleren en inspecties uit te voeren). 

 
 
Verschillende arbeidsregelingen 
PHD-arbeidsregelingen kunnen verschillende vormen aannemen. Ze worden ofwel uitgevoerd binnen 
een rechtstreekse arbeidsverhouding (Frankrijk is een voorbeeld waar dit model dominant is) en 
gekenmerkt door het feit dat de gebruiker in juridische zin optreedt als de werkgever van de PHD-
verlener. Soms heeft de eindgebruiker voordeel van de steun van een intermediaire organisatie die 
wordt gecontracteerd om bij de arbeidsverhouding te bemiddelen. Een andere manier om PHD-
verhoudingen te organiseren is door gebruik te maken van een dienstverlener. Deze regelingen maken 
nu het grootste deel uit van de PHD- regelingen in de EU (België heeft een sterk ontwikkeld en door de 
overheid gesteund dienstverleningssysteem, waarin arbeidsnormen bepaald worden door collectieve 
regelingen en organisaties verantwoordelijk zijn voor het beheer van lonen en voordelen; vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld Finland, Frankrijk, Italië, Spanje en meer). Een recente variant van de intermediaire 
regeling omvat de ontwikkeling van online platforms, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk, Duitsland, 
Denemarken en Ierland. Deze dienstenaanbiedingen maken echter vaak deel uit van particuliere 
bedrijven met een winstoogmerk die op de rand van de legaliteit opereren en niet altijd deel uitmaken 
van een officieel geïmplementeerd dienstenlandschap. De dienstverleningsregeling kan betrekking 
hebben op als zelfstandige werkzame personen, hoogstwaarschijnlijk het vaakst in de niet-zorgdiensten 
(bijv. in Zweden). In het geval van zelfstandige dienstverleners, bestaat de “organisatie” volledig uit de 
PHD-werknemer/ondernemer, die kan profiteren van regelgevende functies van de nationale 
instrumenten (uitdagingen die vaak geassocieerd worden met rechtstreekse werkgelegenheid, zoals 
transparantie, onzekerheid, arbeidsrechten en sociale zekerheid zijn echter nog vaak problematisch). 

 
 
Uitdagingen bij het formaliseren van PHD 
Tot op heden is PHD in veel landen in politiek opzicht nog onderbelicht en slechts gedeeltelijk gereguleerd, 
wat aantoont dat er veelal sprake is van structurele onverschilligheid ten opzichte van het belang van deze 
sector. Het Ad-PHS Project stelt daarentegen voor om meer de nadruk te leggen op de enorme bijdrage 
aan alle sociale aspecten van de maatschappij, waardoor PHD een belangrijk voorbeeld wordt voo het 
idee van maatschappelijke investering. Een van de grootste uitdagingen die de ontwikkeling van PHD in 
de weg staat, is de neiging tot niet-geregistreerde of zwarte arbeidsregelingen (versterkt door bijv. 
specifieke marktstructuren, kosten van formele werkgelegenheid, beleids- en migratieregimes). In veel 
gevallen blijven eindgebruikers en werknemers ervoor kiezen om zwarte arbeidsverhoudingen aan te 
gaan, zelfs als er instrumenten aanwezig zijn die bedoeld zijn om geregistreerd werk aan te moedigen. 
Dit gebeurt vanwege de lacunes en tekortkomingen in he bestaande regelgevende kader. 

 

 
Het beoordelen van de instrumenten die de ontwikkeling van PHD ondersteunen 

PHD lijdt onder een gebrek aan transparantie van diensten (de mate waarin het doel en de functies van 
een instrument duidelijk en begrijpelijk zijn voor alle betrokken partijen); toegankelijkheid van diensten 
(het vermogen van alle eindgebruikers en werknemers om gebruik te kunnen maken van een instrument); 
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functionaliteit van diensten (de mate waarin een instrument werkt zoals bedoeld); duurzaamheid van 
diensten (de mate waarin een instrument kan blijven voldoen aan de PHD-behoeften van een land in 
denabije toekomst). Het bestaande beleid dat is gericht op deze uitdagingen is op te delen in drie 
categorieën: financiering, procesbeheer en kwaliteitsmanagement. Ver verslag van de stand van zaken 
van het project beoordeelt verschillende aanpakken om deze uitdagingen aan te gaan. 
 
 

Mechanismes binnen PHD-instrumenten 
De uitdagingen moeten worden aangepakt door middel van diverse strategieën of aanpakken die focussen 
op hoe financiering, procesbeheer en kwaliteit kan worden verbeterd. Vaak zijn er meerdere 
mechanismes tegelijk werkzaam binnen één beleidsinstrument. Daarom lijken en werken instrumenten 
zoals bijvoorbeeld vouchers voor sociale dienstverlening verschillend in verschillende lidstaten. 
Mechanismes die financiering van PHD onderzoeken, hebben vaak als doel om de kosten van diensten 
voor de gebruiker te verlagen, terwijl er wordt gegarandeerd dat de compensatie voor de werknemer 
hoger komt te liggen of concurrerend blijft met lonen bij zwartwerk. Procesbeheermechanismes proberen om 
alle partijen ie bij PHD zijn betrokken eenvoudiger met elkaar te laten communiceren Instrumenten 
kunnen bijvoorbeeld de manieren bepalen waarop eindgebruikers toegang verkrijgen tot PHD. 
Kwaliteitsmanagementsbeleidsvormen zijn er bovendien op gericht om gebruikers en werknemers te 
motiveren om op actieve wijze regulier, formeel PHD-werk te verkiezen op basis van de superieure 
kwaliteit in vergelijking met zwartwerk. Mechanismes zoals trainingsprogramma's of certificering voor 
werknemers en merken of labels voor werkgevers duiden op naleving van regelgeving, kennis van de 
industrie, vaardigheden en mogelijkheden van werknemers en betrouwbaarheid. 

 
 
Een blik op de toekomst 
The Ad-PHS-project heeft de belangrijkste belanghebbende uit 21 
lidstaten betrokken via een reeks workshops en seminars met 
betrekking tot nationale PHD-debatten. Het is echter een uitdaging 
gebleken om volledige informatie te verzamelen over de situatie van 
PHD in alle 21 EU-lidstaten die onder het project vallen. Maar gezien de 
duidelijke behoefte aan PHD-regularisatie en de sterke interesse in het 
implementeren van instrumenten voor de ontwikkeling van dit gebied, 
moet de successieve uitbreiding van kennis worden voortgezet. De 
netwerken moeten vooral worden uitgebreid in Centraal- en Oost-
Europese landen waar het veld van Ad-PHS onvoldoende ondersteund 
of nog niet erg goed ontwikkeld is. 
 

Het is volgens ons essentieel om te onderstrepen dat PHD ondanks de enorme bijdrage aan onze 
maatschappij nog altijd onvoldoende erkend en gesteund wordt door Europese instellingen en 
nationale overheidsinstanties. Deze ondervertegenwoordiging kan van invloed zijn op zowel PHD-
personeel als eindgebruikers. 
 

We zien echter wel zekere compatibiliteit op het niveau van EU-beleidsvormen en programma's, en de 
relevantste daarvan staan hieronder vermeld. 

 
 
 

 

Voor  meer aanbevelingen 
kunt u het Memorandum 
van het Ad-PHS Project 
bekijken: “De ontwikkeling 
van persoonlijke en 
huishoudelijke diensten - 
een behoefte voor vandaag 
en een noodzaak voor de 
toekomst” voor de nieuwe 
Europese Commissie en het 
Europees Parlement van mei 
2019. 
 
Dit document vindt u  hier. 
 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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Programmatische compatibiliteit 
 

• De betrokkenheid van de EU bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en 
de strategie inzake handicaps 2010-2020 heeft ondersteuning geboden bij de toewijzing van 
budgetten en de implementatie van toegang tot in natura verlening van zorgdiensten en/of 
uitkerin gen aan mensen met een handicap in alle landen die onder het project vallen. Daardoor 
zou een sterkere inmenging op EU-niveau ook een vergelijkbare impact kunnen hebben in het 
geval van PHD-ontwikkeling. 

• De Europese Pijler van Sociale Rechten die is aangenomen door Europese leiders heeft een sterke 
focus op gelijke kansen en banen voor iedereen, evenals op het ondersteunen van 
beroepsmobiliteit en economische reconversie. Daarom zou het toekomstige Actieplan 
maatregelen moeten omvatten die zijn gericht op het verbeteren van toegang en betaalbaarheid 
van PHD, evenals de arbeidsomstandigheden in de sector. 

• De recente Strategie voor Gendergelijkheid 2020-2025 van de Commissie beschrijft de 
belangrijkste acties voor de komende vijf jaar in combinatie met het doel om de integratie van 
een gender- perspectief in alle EU-beleidsvormen en grote initiatieven te versterken. 

• Terwijl coöperaties al zijn uitgelicht als belangrijke spelers in het PHD-veld in sommige Europese 
landen, zoals in Italië, zou de ontwikkeling van PHD ook bijdragen aan de implementatie van de 
doelstellingen van het Actieplan voor de sociale economie. 

• Aangezien huishoudelijke arbeidskrachten vaak transnationaal mobiel zijn, wordt er een beroep 
gedaan op betrokkenen op Europees niveau, zoals de pas opgerichte Europese Arbeidsautoriteit, om 
eerlijke arbeidsvoorwaarden voor hen te garanderen. Actoren op Europees niveau kunnen 
verdere impulsen bepalen voor het creëren van een Europees kwalificatiekader voor 
huishoudelijke arbeidskrachten, wat ze in staat zou stellen om hun vaardigheden van de ene 
context op de andere over te dragen. Het Europees Platform voor het tegengaan van zwartwerk 
zou in 2021 ook in de Europese Arbeidsautoriteit moeten worden geïntegreerd. 

• In diezelfde geest zou de ontwikkeling van PHD ook deel uit moeten maken van de 
Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van de EU, zowel om de uitsluiting van 
plattelandsbevolking van huishoudelijke diensten te voorkomen als om een gediversifieerd 
werkgelegenheidsaanbod voor plattelandsbewoners te creëren. 

 


