
BEGELEIDENDE 
RICHTLIJNEN: 

PROFESSIONALISERING 
VAN PHD-WERKNEMERS



Partners 

Dit document geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die het bevat.

Dit project wordt gefinancierd 
door de Europese Unie.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)



Professionalisering van PHD-werknemer is cruciaal voor 
EU-landen:

- Om formele banen te scheppen die zowel kwetsbare 
bevolkingsgroepen (ouderen, mensen met een handicap) 
als de balans tussen werk en privé ondersteunen;

- Om miljoenen PHD-werknemers te erkennen, hun 
waardigheid en integriteit te verdedigen en om ze 
fatosenlijke arbeidsrechten en fundamentele sociale 
rechten te bieden;

- Om de vaardigheden van PHD-werknemers te ontwikkelen 
waardoor ze in staat worden gesteld om diensten van 
hoge kwaliteit aan huishoudens te verstrekken;

- Om op Europees niveau beroepen en corresponderende 
kwalificaties te erkennen die voldoen aan de behoeften 
van huishoudens.
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DEFINITIES 

1 -Professionalisering

In dit document wordt professionalisering van arbeidskrachten gedefinieerd als middel om erkenning van hun 
professionele vaardigheden te verwerven of garanderen en ze op te nemen in een professioneel carrièrepad: het leren 
van een vak, het verwerven van nieuwe vaardigheden om continue ontwikkeling van hun werkgelegenheidskansen te 
waarborgen, het veranderen van banen en professionele ontwikkeling. In PHD zal professionalisering zowel initiële als 
beroepsopleidingen omvatten. 

2 - Beroepsprofiel

Een beroepsprofiel bestaat uit een uitleg van het beroep in de vorm van een beschrijving, een toepassingsgebied en een 
definitie. Daarnaast vermeldt het de kennis, vaardigheden en competenties die deskundigen als relevant beschouwen. 
Het is in feite de verzameling van alle competenties om een specifieke baan of organisatorische rol te omschrijven. 
Een beroepsprofiel kan ook worden beschreven als de verzameling van gedragingen die vereist zijn van werknemers in 
hun organisatorische rol. De Europese Commissie structureert via zijn portaal Europese vaardigheden, competenties, 
kwalificaties en beroepen  (ESCO)  hiërarchische  verhoudingen tussen beroepen met corresponderende beroepsprofielen.1 

3 - Beroepskwalificaties

Zwijn kwalificaties die zijn gestaafd door bewijs van formele kwalificaties, een verklaring van competentie en/of 
professionele ervaring.2 Het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) is een gemeenschappelijk Europees referentiekader 
dat is ontwikkeld om kwalificaties leesbaarder en begrijpelijker te maken in verschillende landen en systemen. Het wordt 
als een belangrijk instrument gezien om de grensoverschrijdende mobiliteit van leerlingen en arbeidskrachten en het 
levenslang leren in Europa te ondersteunen. 

BELANGRIJKE CONCEPTEN 
In 2020 was PHD naar schatting goed voor 6,3 miljoen formele banen in de EU, wat 3,4% van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt.3 De PHD-sector zal naar verwachting blijven groeien in de komende decennia, veelal vanwege de 
vergrijzing van de Europese bevolking en de toename wat betreft het aantal vrouwen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt. 

Op 1 januari 2019 vertegenwoordigden mensen van 65 jaar en ouder 20,3% van de Europese bevolking,4 met significante 
verschillen afhankelijk van de landen (22% in Italië en Griekenlijn, 21% in Duitsland en 13% in Ierland). Bevolkingsprognoses 
van Eurostat laten zien dat het aandeel van ouderen significant zal toenemen: in 2035 zullen zij bijna een kwart van de 
bevolking vertegenwoordigen in België (24%), Portugal (25%), Zweden (24%) en zelfs meer in Italië (29%) en Duitsland 
(30%). Bovendien neemt het relatieve aandeel van hoogbejaarden in de hele bevolking sneller toe dan in elk ander 
bevolkingssegment van de Europese Unie. De verwachting is daarom dat het aandeel van ouderen boven de 80 jaar in de 
EU-28 tussen 2015 en 2080 minimaal zal verdubbelen, met een stijging van 5,4% naar 12,7%.  

Ouderen wonen steeds vaker op zichzelf, aangezien het samenwonen met familieleden minder vaak voorkomt, vanwege 
het overlijden van de echtgeno(o)t(e), de trend van minder samenwonen tussen generaties en de toenemende geografische 
afstand tussen volwassen kinderen en hun families.  

1 Elk beroepsconcept bevat een preferentiële term en een onbepaald aantal niet-preferentiële termen en verborgen termen in elk van de ESCO-talen. 

2 Richtlijn 2005/36/EC van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake de erkenning van beroepskwalificaties: https://eur lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 

3 Lebrun (2020)

4 Eurostat, Bevolkingsstructuur en vergrijzing, augustus 2020
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De twee kanten van PHD, zorg en niet-zorg, laten verschillen, overeenkomsten en complementariteiten zien. Aan zorg 
gerelateerde diensten zijn in Europa traditioneel ondergebracht onder de paraplu van sociaal beleid, en daardoor dus 
ook gefinancierd door overheidsinstanties. Aan het huishouden gerelateerde diensten worden echter gedekt door 
werkgelegenheidsbeleidsvormen die zijn gericht op het scheppen van nieuwe formele banen, het beperken van zwartwerk 
en het laten toenemen van vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt middels de beperking van onbetaalde activiteiten. 

Ondanks deze twee verschillende rechtskaders kan dezelfde dienst (bijv. het schoonmaken van een woning) beschouwd 
worden als deel van de algehele zorg die verleend wordt aan een afhankelijk persoon, of kan worden geleverd aan niet-
afhankelijke mensen met andere sociaaleconomische perspectieven. Gezien de moeilijkheden bij het onderscheid maken 
tussen zorg- en niet-zorgactiviteiten, is de status van de ontvanger daarom belangrijk en kan deze bijdragen aan het 
definiëren van de aard van de dienst. 
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1 – Kwaliteit 

Professionalisering garandeert een hogere kwaliteit van diensten en definieert duidelijk de taken die verricht worden 
tijdens zowel zorg- als niet-zorgactiviteiten.  

PHD-werknemers moeten zowel technische vaardigheden (zoals kennis van fundamentele hygiënevoorschriften, het 
gebruik van specifieke producten en het vermijden van chemische reacties, vaardigheden voor de zorg van kwetsbare 
personen, professioneel zelfbewustzijn en het voorkomen van beroepsrisico's) als interpersoonlijke vaardigheden (zoals 
discretie, vertrouwen, autonomie en aanpassing aan de behoeften van de gebruiker) verwerven. 

Het helpt gebruikers om te begrijpen dat de werknemer een betere dienst verleent dan wanneer ze het zelf doen. 
Professionalisering leidt daarom tot betere kwaliteit of meer productie en is dus een essentieel element voor het 
verbeteren van lonen. 

2 – Veiligheid    

Professionalisering waarborgt meer veiligheid bij de verstrekte diensten. 

• Het leren van de juiste bewegingen om valpartijen te voorkomen en het gebruik van de juiste producten; 

• Het vermijden van burn-outs en beperken van eisen van families in een sector waarin de grens tussen het 

beroepsleven en privéleven soms moeilijk is te bepalen. 

3 – Erkenning 

Professionalisering is essentieel voor PHD-werknemers. Het leidt tot hun erkenning door hun waardigheid en integriteit 

te verdedigen en door ze fatsoenlijk werk en sociale rechten te bieden. De erkenning, op Europees niveau, waar we het 

over hebben zijn echte banen met sociaaleconomische en maatschappelijke toegevoegde waarde.  
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FRANCE
Iperia5  is het Franse deskundigenplatform voor de professionalisering van de rechtstreekse werkgelegenheidssector 
met als missie om een trainingsaanbod en professionaliseringstools voor drie soorten arbeidskrachten te creëren 
en ontwikkelen: hulpverleners voor afhankelijke mensen, kinderoppassen (beide toebehorend aan de zorgsector) 
en huishoudelijk medewerkers (niet-zorg). Iperia creëerde onlangs een trainingsprogramma voor professionals met 
betrekking tot de specifieke kenmerken van thuiszorg bij mensen met een handicap.

In Frankrijk kiezen 430.000 afhankelijke personen, vanwege hun leeftijd of een handicap, ervoor om de 
zorgmedewerker die ze dagelijks bijstaat rechtstreeks in dienst te nemen. Sinds de wet van 2005 is thuis wonen 
in fatsoenlijke omstandigheden voor de mensen die hier direct bij betrokken zijn zonder enige twijfel eenvoudiger 
en minder risicovol dan hiervoor geworden. Professionele zorgmedewerkers hebben zelf hun behoefte aan 
professionalisering in de hulp en de ondersteuning van mensen met een handicap geuit, waar speciale vaardigheden 
voor zorgmedewerkers die bij mensen thuis werken voor vereist zijn. Het veilig maken en aanpassen van diensten 
omvat de training van professionals in de speciale kenmerken van thuiszorg voor mensen met een handicap. De 
huidige professionele certificering is voor verpleegkundige assistenten, kinderoppassen en life assistants, maar deze 
dekt niet volledig de benodigde vaardigheden. Daarom is de creatie van een specialisatie in handicaps geassocieerd 
met beide titels een geschikte respons. De specialisatie in de zorg van mensen met een handicap ondersteunt zorg die 
gespecialiseerd is voor deze bevolkingsgroep, om de persoon met een handicap in hun levensproject te ondersteunen. 
De trainingscursus, die uit drie vaardigheidsblokken bestaat, heeft een duur van 174 uur. Het is gebaseerd op een 
certificering van niveau drie in overeenstemming met het Europees Kwalificatieraamwerk voor levenslang leren 
(EQF) en promoot de verwerving van fundamentele kennis in de zorg aan huis kinderen of volwassenen met een 
handicap door rekening te houden met de speciale kenmerken van de verhouding met een persoon met een 
handicap. De kaders voor activiteiten en vaardigheden met betrekking tot de “handicap”-training sluiten medische 
zorg uit om te focussen op “hoe te zorgen”, d.w.z. hoe er wordt gelet op de directe omgeving van de persoon met 
een handicap en het leveren van een bijdrage aan zijn/haar welzijn. In Frankrijk hangt het trainingsaanbod af van 
het arbeidsmodel: werknemers die via rechtstreekse werkgelegenheid in dienst zijn genomen of via dienstverleners. 
Er is ook geconstateerd dat het in de meerderheid van de gevallen zo is dat in een huishouden van een afhankelijk 
persoon (ouderen of mensen met een handicap) één enkele werknemer alle taken verricht die gerelateerd zijn aan 
zowel zorg- als niet-zorgactiviteiten (optillen van de persoon, algemene zorg, schoonmaken, maaltijden bereiden, 
enz.) en dat er daarom een voorkeur bestond voor een geïntegreerde aanpak. Arbeidskrachten hebben daarom 
toegang tot korte cursussen (modules voor zorg- of niet-zorgactiviteiten) of gekwalificeerde training waarin ze zowel 
over zorg- en niet-zorgactiviteiten leren om effectief hun werk uit te kunnen voeren in deze specifieke soort van 
huishoudens. Deze aanpak komt voort uit een pragmatische kijk op gebruikersbehoeften.

Service providers:

• Er zijn diploma’s of kwalificaties of een minimum van 3 jaar ervaring vereist voor PHD werknemers die binnen 
een PHD-organisatie actief zijn en diensten verlenen aan kwetsbare mensen (ouderen of mensen met een 
handicap en kinderen onder de 3 jaar). Er zijn ook specifieke diploma’s vereist voor managers. Daarom hebben 
veel PHD-organisaties substantiële trainingsprogramma’s gelanceerd, waarbij gebruikt wordt gemaakt van 
verschillende methodes: “klassieke” fysieke cursussen, één-op-één-training, tutorials, e learning, enz. Deze 
training varieert van fundamentele vaardigheden (niveau 1 van het EQF) tot Master-opleidingen (niveau 7 
van het EQF). Deze trainingsprogramma’s worden bij de organisatie zelf of bij externe trainingsorganisaties 
aangeboden. 

• Hoewel er geen diploma of kwalificatie is vereist voor andere PHD-taken zoals schoonmaken, tuinieren of het 
oppassen op kinderen van 3 jaar en ouder, trainen veel PHD-organisaties hun werknemers om diensten van 
hogere kwaliteit te kunnen leveren dankzij beter geschoolde werknemers.

5 https://www.iperia.eu/ 
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• PHD organisaties zijn uitgenodigd om het nationale handvest van NOVA te ondertekenen, dat wordt beheerd 
door het Ministerie van Economie en Financiën. Ondertekenaars krijgen toegang tot verschillende tools die 
zijn bedoeld om ze te ondersteunen in hun initiatieven om de kwaliteit van diensten te verbeteren.

• PHD organisaties kunnen er ook voor kiezen om normen na te leven die specifiek voor PHD zijn ontwikkeld. 
Tot op heden bestaan er vier normen in de sector. NF Services “Persoonlijke diensten aan huis”, Qualicert 
“Diensten aan individuen” en Cap’Handéo-SAP. Door deze normen aan te nemen, stemmen PHD-organisaties 
op vrijwillige basis in om hoge kwaliteitseisen na te leven en zijn ze onderhevig aan regelmatige controles. 
Spelers in de nationale professionele branche van PHD-bedrijven zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 
de professionalisering van PHD-personeel. Ze werken aan een geïntegreerd aanbod van diensten, pleiten voor 
betere samenwerking tussen de verschillende beroepen die aan huis werken om deze banen aantrekkelijker te 
maken. Elk jaar zijn er ongeveer 3000 nieuwe werknemers gekwalificeerd dankzij dit duale trainingssysteem.

Rechtstreekse werkgelegenheid: 

Sociale dialoog heeft de creatie van een conventionele werkgeversbijdrage mogelijk gemaakt, naast de wettelijke 
bijdrage, betaald door elk huishouden dat als werkgever fungeert en bedoeld voor de beroepstraining van 
werknemers in de sector. Met dit fonds is de rechtstreekse werkgelegenheidssector in staat geweest om een 
professionaliseringsbeleid te implementeren, met een sectoraal diploma en een breed aanbod aan voortgezette 
trainingsmodules, toegankelijk vanaf het eerste uur dat binnen een gezin gewerkt is. Ouderschapsassistenten 
(kinderoppassen) moeten worden goedgekeurd voor ze op kinderen kunnen passen. Hiervoor moeten ze eerst een 
training van 120 uur hebben gevolgd.

Sociale dialoog heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Voor werknemers: de mogelijkheid tot toegang tot 58 uur training per jaar vanaf het eerste gewerkte uur, 
zonder senioriteitsvoorwaarden of een minimum van wekelijkse arbeidsuren.

• Eenvoudige registratie voor training voor particuliere werkgevers en werknemers. De training is niet afhankelijk 
van de arbeidsovereenkomst maar van de werknemer zelf.

• Geen kosten voor de werknemers en afgeschreven kosten voor de werkgevers gebaseerd op hun maandelijkse 
sociale bijdragen, inclusief de betaling van de kosten van de training, de betaling van het salaris gedurende 
de training en een vaste bijdrage aan levenskosten (hotel, transport, catering). Deze laatste maatregel stelt 
werknemers in staat om hun rechten uit te oefenen zonder zich druk te maken over het probleem van hun 
vervanging, wat een belangrijk obstakel is voor het beginnen van training in deze sector.

•  Financiële steun voor het rijbewijs en het aantal uur rijden.

Naast de creatie van een speciaal professionaliseringskader is er ook een geschikt trainingsaanbod voor de realiteit 
van de sector opgezet om de aantrekkingskracht van de sector te verbeteren en de erkenning van vaardigheden die 
door PHD-personeel zijn vereist mogelijk te maken.
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ZWEDEN 
Voor langdurige zorg zijn er licenties, prijzen en nalevingvoorschriften opgesteld en worden deze gecontroleerd 
door gemeentes, ook voor particuliere dienstverleners. De gebruikerstevredenheidsenquête die jaarlijks worden 
gehouden door de Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn (Socialstyrelsen) is het meest gebruikte instrument 
voor het meten van de kwaliteit van langdurige zorg in Zweden. Daarnaast zijn er twee normen inzake ‘Kwaliteit van 
zorg, diensten, verpleegkunde en rehabilitatie voor ouderen met uitgebreide behoeften in gewone en residentiële 
zorgfaciliteiten’ sinds 2015 geïmplementeerd door het Zweedse Instituut voor Normen. In de afgelopen jaren 
hebben sommige gemeentes trainingsprogramma’s voor werkzame zorgmedewerkers ontwikkeld, maar er zijn 
geen minimumnormen voor training. Meer dan 75% van het zorgpersoneel heeft minimaal één jaar formele training 
gehad. 

Aan de niet zorgkant zijn er een aantal particuliere bedrijven die bij Almega zijn geregistreerd, de representatieve 
werkgeversorganisatie die deelneemt aan de collectieve onderhandelingen, die ervoor hebben gekozen om 
hun werknemers zelf te trainen in fundamentele thuiswerktaken of om te vertrouwen op de training die wordt 
aangeboden door SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd), een bipartiet trainingsorgaan dat in 1985 door sociale 
partners is opgezet. 

BELGIË 
In het Belgische systeem voor dienstencheques voorziet de sectorale collectieve onderhandelingsovereenkomst dat 
alle dienstenchequebedrijven hun werknemers minimaal 12 uur of 2 dagen per jaar moeten trainen (berekend op 
basis van voltijdsequivalent-werknemers). Deze verplichte training wordt deels gefinancierd door de Regionale en 
Sectorale Opleidingsfondsen. 

Het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services) werd in 2009 door 
sociale partners gecreëerd. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een opleidingsbeleid voor alle werknemers 
en bedrijven die tot de gemende commissie 322.01 toebehoren. Hierdoor wordt er gegarandeerd dat er in de 
trainingsbehoeften in de sector wordt voorzien en het faciliteert trainingsinspanningen van alle belanghebbenden.  
Naast regionale financiering, dekt het Sectoraal Vormingsfonds ook de trainingskosten van nieuwe dienstencheque-
werknemers voor tussen 9 en 18 uur. Bovendien houdt het fonds zich bezig met verschillende projecten zoals het 
Duurzaamheidsfonds dat erop is gericht om bewustwording te creëren voor beheersbaar en uitvoerbaar werk in 
PHD en waarvan de eerste campagne (in 2019) gefocust was op het verstrekken van geschikt materiaal. Een ander 
project is de bouw van een digitaal leerplatform met de naam “My Perfect Day”. Dit platform is gericht op het bieden 
van nieuwe trainingstools voor dienstencheque-werknemers en is ook bedoeld als een informatieplatform voor 
potentiële dienstencheque-werknemers.
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DUITSLAND
In Duitsland zijn er geen echte overheidsbeleidsvormen om PHD te ondersteunen en daarom is er nog steeds veel sprake 
van zwartwerk. Dit is de reden waarom het Duitse Competentiecentrum “Professionalisering en Kwaliteitsborging 
van Huishoudelijke Diensten” momenteel een algemene reflectie uitvoert over hoe er een professionaliseringsbeleid 
kan worden toegepast in de PHD-sector. Het belangrijkste doeleinde is om projecten die al succesvol aan de gang zijn 
voort te zetten en verder te ontwikkelen.

• In 2020 zal het competentiecentrum de verdere ontwikkeling van het opleidingskader voor de kwalificatie 
van specialisten in huishoudelijke diensten initiëren. Om dat te bereiken zullen er verschillende experts bij 
betrokken zijn. De tot dusver opgedane ervaring met het opleidingskader in de praktijk zal de belangrijkste 
impuls bieden. Met het opleidingskader van de dgh (Duitse Vereniging voor Huishoudkunde) is er een 
belangrijke bedrage geleverd aan een uniforme en erkende trainingsbasis voor specialisten in huishoudelijke 
diensten in de eerste fases van het competentiecentrum.

• Het competentiecentrum is momenteel bezig met het ontwikkelen van strategieën met verschillende 
belanghebbenden aan de aanbodkant van huishoudelijke diensten. Op basis hiervan moet er een nationaal 
actieprogramma worden ontwikkeld op middellange termijn.

• Het proefproject “Het waarborgen van geschoolde arbeidskrachten via de professionalisering van huishoudelijke 
diensten”, dat sinds maart 2017 op twee verschillende locaties in Duitsland is uitgevoerd en gepland staat om 
tot juni 2021 door te lopen en wordt gefinancierd door het Duitse Ministerie van Familie, Ouderen, Vrouwen en 
Jongeren, blijft belangrijke resultaten opleveren. Het doel is om beleidsvormen voor de openbare arbeidsmarkt 
aan te passen aan het aanbod en de vraag naar huishoudelijke diensten en daarom dus een opleidingskader 
voor de kwalificatie van specialisten op dit gebied te ontwikkelen, wat zou moeten leiden tot een uniforme en 
erkende trainingsbasis voor specialisten. Hiermee promoot het competentiecentrum de nationale introductie 
van vouchers voor huishoudelijke diensten. Het vinden van evenwicht in dit model is een andere geplande 
werkfocus. Dit zal bijvoorbeeld worden gebruikt om criteria te ontwikkelen voor bedrijven die in aanmerking 
komen om deel te nemen aan het nationale vouchermodel.

ITALIË 
In Italië is Ebincolf het Nationale Bilaterale Bureau van Werknemers en Meewerkende gezinsleden, gecreëerd in 
2002 door de nationale federaties van de meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties in de 
sector van huishoudelijk werk, die de nationale collectieve onderhandelingsovereenkomst inzake huishoudelijk werk 
ondertekenden.

De autoriteit heeft de volgende functies: het opzetten van een observatiepost en het beoordelen van de arbeidssituatie 
van huishoudelijk personeel; het berekenen van de gemiddelde standaardverdiensten; het beoordelen van het 
niveau van implementatie van de nationale collectieve overeenkomst in verschillende regio’s en gebieden, evenals 
de regelgeving inzake arbeidsmigranten; het controleren van het welzijn en de maatschappelijke situatie van 
huishoudelijk personeel en hun trainingsbehoeften (Ebincolf financiert elk jaar verschillende trainingsprogramma’s 
voor huishoudelijk personeel); en het bieden van analyses en voorstellen inzake arbeidsveiligheid. In dit verband heeft 
Ebincolf vijf documenten inzake arbeidsveiligheid in de huishoudelijke sector gepubliceerd: over het schoonmaken 
en hygiëne van huishoudens; over risicopreventie met betrekking tot stroomvoorziening in huishoudens; over 
risicopreventie met betrekking tot gasvoorziening in huishoudens; over risicopreventie met betrekking tot activiteiten 
waarbij er ladders en krukken moeten worden belommen; en over risicopreventie met betrekking tot zwaar tilwerk.

Daarnaast werken sociale partners via Ebincolf aan een nieuwe certificering (Certicolf) die voldoet aan de technische 
UNI-normen.
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EUROPESE PROJECTEN 
Het Europese project atHOME6  dat van 2017 tot 2019 werd geleid door de denktank ‘Pour la Solidarité’ behandelde 
de arbeidsomstandigheden voor zorgpersoneel voor ouderen, en verder ook nog manieren om ervoor te zorgen dat 
ouderen zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis konden blijven wonen. Om deze steun te waarborgen, zijn 
trainingstools voor zorgpersoneel een cruciale parameter. Het atHOME-project werd gecoördineerd door het Franse 
Rode Kuis met de hulp van Spaanse, Portugese en Belgische partners en maakt deel uit van het Erasmus+-programma 
dat toegang biedt tot trainingstools voor huishoudelijk personeel. Het project heeft onlangs twee interessante tools 
gelanceerd voor huishoudelijk personeel in de langdurige zorgsector: 

• een mobiele app om werkschema’s en medische informatie met betrekking tot de zorg van afhankelijke 
mensen bij te houden;

• een professionaliseringsprogramma dat rond 12 vaardigheden voor zorgverleners is georganiseerd.

Het Europese PRODOME7  -project gericht op de ontwikkeling van professionalisering van huishoudelijk personeel 
in Europa, veelal door het ontwikkelen van een trainingsprogramma dat is aangepast aan de huidige behoeften 
van huishoudelijk personeel. In het project poogden stellen van een sociale partner die huishoudelijke werkgevers 
(Frankrijk en Italië) of hun werknemers (Spanje) vertegenwoordigen en een lid van het professionaliseringsgebied 
om een certificeringsreferentie op te stellen voor het profiel van de huishoudelijke arbeidskracht. Deze training 
gebruikte het “gecombineerd onderwijs”-formaat en werd in 2019 getest in twee proeflanden: Spanje en Italië. De 
training omvatte zowel transversale (zoals IT of “groene” vaardigheden toegepast op het huishouden) als specifieke 
competenties. Dit project, dat werd gefinancierd door het Erasmus+ programma en in oktober 2019 afliep, tekende 
een beeld van de situatie van huishoudelijk personeel in Europa: het zijn veelal onzichtbare arbeidskrachten, 
voornamelijk vrouwen, met soms geen toegang tot sociale rechten en actief zonder sociale zekerheid. Er is sprake 
van grote ongelijkheden tussen landen. Het project legde ook het verband tussen toegewijd overheidsbeleid 
dat formeel werk ondersteunde en de promotie en erkenning van de huishoudelijke arbeidssector.  Onder de 
projectresultaten werd de PRODOME-trainingskit voor deze arbeidskrachten, vrijelijk beschikbaar in vier talen en 
gebaseerd op negen modules en praktische ervaring, gecreëerd om aangepast te worden aan het profiel en de 
behoeften van huishoudelijk personeel. De training stelde studenten in staat om gerichte diensten aan te bieden 
die inspelen op specifieke behoeften. Voor de publicatie werd de training getest in Italië en Spanje.

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7 https://www.prodome.eu/
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1 – Verbetering van de kwaliteit van dienstverlening 

In het geval van begeleiding tijdens vroege kinderjaren toonde de ontwikkeling van PHD-werknemersvaardigheden een 
garantie op welzijn en veiligheid. Voor ouderenzorg leiden specifieke technische en relationele vaardigheden tot zoveel 
mogelijk preventie, vertraging en uiteindelijk begeleiding van verlies van onafhankelijkheid in huis: het veilig maken van 
een woning, het respecteren van de gewoonten en privacy van de persoon terwijl er voor hem/haar word gezorgd, het 
stimuleren en helpen van ouderen zonder taken voor ze te verrichten, het observeren en constant aanpassen van de 
steun zodat deze past bij de evolutie van mogelijkheden, enz. 

2 – Aantrekkingskracht van de industrie 

Met de demografische veranderingen werkt professionalisering als een hefboom voor aantrekkingskracht om het risico 
op een tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden tegen te gaan, terwijl het voor de toekomstige uitdagingen nodig 
is dat men kan vertrouwen op een groter aantal professionals, in het bijzonder voor de begeleiding bij afhankelijke 
personen die thuis wonen. 

Bij thuiszorg in het bijzonder, waarvan we weten dat dit een groeiende industrie is met een groter wordende vraag, 
moeten we kijken naar training die is aangepast aan thuiszorg, maar die ook een grote verscheidenheid aan overdraagbare 
vaardigheden biedt. Een rapport van de Europese Waarnemingspost voor het werkgelegenheidsbeleid (EEPO) keek 
expliciet naar EU-lidstaten, en raadde aan dat in tijden van toenemende werkloosheid (waar we post-COVID-19 mee 
te maken hebben), training zou moeten bestaan uit een mix van algemene en beroepsvaardigheden die gericht zijn op 
kort- en langdurige werkloze volwassenen. Als we bijvoorbeeld kijken naar computervaardigheden en digitalisering, is 
het op het eerste gezicht wellicht niet duidelijk waarom thuiszorgpersoneel deze vaardigheden nodig heeft. Als ze hun 
eindgebruikers echter kunnen ondersteunen bij activiteiten zoals online bankieren of online belastingaangiften, kunnen 
thuiszorgmedewerkers ook hier helpen. Thuiszorgmedewerkers zullen zich zo ook bezig kunnen houden met activiteiten 
als werk zoeken en arbeidsnetwerken, die veelal online plaatsvinden. Digitalisering is slechts één voorbeeld van een 
algemene vaardigheid die aanzienlijk voordeel zal opleveren voor thuiszorgpersoneel.  

Training en certificering stellen vrouwen in staat om carrières en loopbaanbaden binnen de PHD-sector te ontwikkelen. 
Het kan er ook voor zorgen dat PHD-beroepen aantrekkelijker worden voor mannen. 

Daarnaast kan de aantrekkelijkheid en integratie voor migranten bevorderd worden. 

3 – Betere erkenning 

De economische en maatschappelijke waarde van PHD-banen lijkt duidelijk, maar de professionele vaardigheden van 
werknemers moet worden ontwikkeld om maatschappelijke erkenning en hoogwaardige diensten voor huishoudens die 
hier behoefte aan hebben te garanderen. 

De professionalisering van PHD-personeel in Europa draagt bij aan het matchen van de verleende diensten aan de constant 
veranderende behoeften van families en is tevens een middel voor maatschappelijke erkenning dat de benodigde kwaliteiten 
binnen het gebied van professionele vaardigheden vallen. Erkenning van emotionele werkzaamheden is ook essentieel 
om het beeld van thuiszorgmedewerkers te verbeteren. Deze arbeidskrachten verrichten een aanzienlijke hoeveelheid 
emotionele en relationele arbeid met eindgebruikers die vaak voor lief worden genomen. Thuiszorgmedewerkers hebben 
dagelijkse interactie met eindgebruikers en hebben een relatie die veel eindgebruikers niet eens met hun eigen familie 
onderhouden. Het is ook belangrijk om op te merken dat overlijden en rouw vaak deel uitmaken van het werk, en dat deze 
werknemers niet de gepaste erkenning of tijd krijgen om met verlies om te gaan. Het erkennen van hun werk vereist ook 
de formele erkenning dat dit werk moeilijk is en dat er expliciete emotionele vaardigheden voor nodig zijn. 

4 – Gezondheid en normen 

Giftigheid van schoonmaakproducten, musculoskeletale aandoeningen wegens het dagelijks tillen van kinderen 
of ondersteunen van ouderen, huishoudelijk werk in combinatie met de emotionele toewijding die nodig is in veel 
verhoudingen bij zorg en assistentie. Om aan de verwachtingen van huishoudens en individuen te voldoen en tevens 
om te leren zichzelf te beschermen en beroepsziektes en -ongevallen te voorkomen, moet PHD-personeel specifieke 
professionele vaardigheden ontwikkelen. 
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5 – Menselijk kapitaal 

Het ontwikkelen van de vaardigheden van PHD-personeel is daarom de effectiefste manier om de ontwikkeling van 
echte banen met hoge menselijke toegevoegde waarde te garanderen, en de beste manier voor mensen om te beseffen 
dat deze banen lonen, sociale zekerheid en professionele erkenning verdienen, zeker gezien het feit dat het een sector 
is waar zwartwerk de boventoon voert.  

Professionalisering biedt de mogelijkheid om isolatie van zorgpersoneel tegen te gaan: tussen 10% en 25% van de Europese 
burgers heeft een rol van informeel zorgverlener op zich genomen, met proporties die aanzienlijk kunnen verschillen per 
land. Vanwege de gebruikte definities en de gevestigde maatregelen worden deze arbeidskrachten vaak niet erkend.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen informele (of familie-)werknemers en huishoudelijke arbeidskrachten. Eurocarers 
biedt een duidelijke definitie om ze te identificeren: “Informele zorgverleners zijn mensen die zorg verlenen (meestal 
onbetaald) aan iemand met een chronische ziekte, handicap of andere langdurige gezondheids- of zorgbehoeften, buiten 
een professioneel of formeel kader.” Informele zorgverleners of vrijwillige zorgverleners zijn over het algemeen vrouwen 
en vaak van hogere leeftijd. In de EUR-28 werkt 18% van de vrouwen niet vanwege hun activiteiten als zorgverlener. In 
Frankrijk ligt dit percentage relatief laag (9%), maar in Spanje is het 25%, in Italië 22% en in Duitsland 15%.8  

Isolatie is echter niet alleen van toepassing op informele werknemers; thuiszorgmedewerkers leiden in het 
algemeen onder isolatie. Ze werken in geïsoleerde arbeidsomgevingen en hebben erg weinig contact met andere 
thuiszorgmedewerkers. In 2016 creëerde het Franse solidariteitsfonds voor autonomie (CNSA) de “Life assistant relays”. 
Dit is een professionaliseringsprogramma (een cursus van 5 sessies van 3 uur per sessie), gebaseerd op de uitwisseling 
van professionele praktijken tussen vakgenoten, onder de begeleiding van een bemiddelaar. Het stelt levensassistenten 
in staat om zich bewust te worden van de professionele aard van hun activiteiten, om mogelijk de erkenning van hun 
eerdere opleidingen te initiëren, om een deur te openen naar andere trainingsprogramma’s en om een professioneel 
netwerk op te bouwen. 

Het erkennen van de vaardigheden die zorgverleners verwerven tijdens hun ervaring als vrijwillige zorgverleners en ze 

toegang bieden tot training stelt ze in staat om hun rol in betere omstandigheden uitte voeren. 

Zo worden er mechanismes opgezet die, hoewel ze het belang van hun hulp erkennen, ze niet opsluiten in hun rol als 

zorgverleners.

8 Eurocarers, verzorgers en toegang tot opleiding: algemene enquête in de EU-landen, Verslag opgesteld in verband met het TRACK-project: https://eurocarers.org/
track-2/
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AANBEVELINGEN:

>>

Overheidsinstanties moeten dringend actie ondernemen om de 
toegevoegde waarde van deze banen te ondersteunen om zo hoofd 
te bieden aan de toekomstige demografische en maatschappelijke 
uitdagingen. 

1. HET RECHT VAN PHD-PERSONEEL OP TOEGANG TOT PROFESSIONELE TRAININGEN WAARBORGEN zou ze 
in staat stellen om hun eigen loopbaanontwikkeling op te bouwen op basis van hun wensen en levensdoelen, 
ook als dit toegang tot trainingen omvat die niet rechtstreeks verband houden met hun huidige beroepen 
(of een beroep dat tot PHD behoort).

2. HET CREËREN VAN AANGEPASTE TRAININGSPROGRAMMA'S EN PRORAMMA'S VOOR DE CERTIFICERING 
VAN VAARDIGHEDEN die rekening houden met de specifieke kenmerken van privéwoningen, nieuwe 
vaardigheden aanleren en de validatie van eerdere opleidingen verbeteren. Professionalisering zou 
toegankelijk moeten zijn via verschillende manieren van verwerving van vaardigheden: versnelde 
trainingscursussen (gerichte modules), beroepstraining, erkenning van eerdere opleidingen, enz.). Er moet 
speciale aandacht worden besteed aan bijzonder kwetsbare werknemers zoals migranten, met of zonder 
papieren.

3. DE SOCIALE DIALOOG VERSTERKEN Het promoten van collectieve overeenkomsten voor een betere 
professionalisering om meer aandacht te verkrijgen voor deze banen en zo professionele ontwikkeling 
mogelijk  te maken. Daar waar collectieve overeenkomsten bestaan, zijn de arbeidsomstandigheden beter 
gedefinieerd en gestructureerd, wat zowel voordelig is voor werkgevers/gebruikers dankzij de kwaliteit van 
de geboden diensten als voor werknemers dankzij hun arbeidsomstandigheden en beroepstraining.

4. Proactief SECTOROVERSCHREIDENDE VAARDIGHEDEN ontwikkelen die aangepast zijn aan de verschillende 
belanghebbenden binnen PHD :

- Groene vaardigheden voor schoonmaken zonder het milieu of iemands gezondheid te schaden;

- Relationele en zelfstandigheidsvaardigheden voor het begrijpen van verzoeken, het anticiperen op de 
veranderende behoeften en het doen van geschikte voorstellen, als het kind opgroeit, als de oudere in 
kwestie zijn/haar zelfstandigheid verliest, enz. 

- Digitale vaardigheden voor de ontwikkeling van werkgelegenheidskansen, voor het helpen van ouderen 
met administratieve formaliteiten, voor de aanpassing aan huis-automatiseringstools gebruikt in het 
huishouden (slimme apparaten, e-gezondheid).

18



Dit project wordt gefinancierd 
door de Europese Unie.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


