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Lijst van afkortingen 

A	 Arbowet	 Arbeidsomstandighedenwet
AWBZ	 	 Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten
Awgb	 	 Algemene	wet	gelijke	behandeling

B BBA	 	Buitengewoon	Besluit	Arbeidsverhoudingen
 BlinN	 	Bonded	Labour	in	Nederland
 BSN	 	burgerservicenummer
 BTN		 	Branchebelang	Thuiszorg	Nederland	
 BW	 	Burgerlijk	Wetboek
C CAO	 	Collectieve	Arbeidsovereenkomst
 CBS	 	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek
 CEDAW	 Committee	on	the	Elimination	of	
	 	 Discrimination	Against	Women
	 CEEP	 European	Centre	of	Employes	and	
	 	 Enterprises	providing	Public	services
 CFMW	 Commission	Filippino	Migrant	Workers
 CGB	 	Commissie	Gelijke	Behandeling
 CNV	 	Christelijke	Nationaal	Vakverbond
 COTG		 Centraal	Orgaan	Tarieven	Gezondheidszorg
 CRvB	 	Centrale	Raad	voor	Beroep	
 CTG	 	College	Tarieven	Gezondheidszorg
 CWI	 	Centrum	voor	Werk	en	Inkomen
E	 EEG	 	Europese	Economische	Gemeenschap
 EER	 	Emancipatie	Effect	Rapportage	
 EG	 	Europese	Gemeenschap(pen)
 EU	 	Europese	Unie
 EVV	 	Europees	Verbond	van	Vakverenigingen
F FNV	 	Federatie	Nederlandse	Vakbeweging	
 fte	 	fulltime-equivalent
H HH1	 	Huishoudelijke	hulp	1	
 HH2	 	Huishoudelijke	hulp	2
 HvJ	 	Hof	van	Justitie	van	de	Europese	Unie/
	 	 Gemeenschappen	
I ILO 	International	Labour	Organisation
J JAR  Jurisprudentie	Arbeidsrecht
K Ktr.  Kantonrechter
L LB	 	Wet	op	de	loonbelasting
 LJN	 	Landelijk	Jurisprudentie	Nummer
 LVT		 	Landelijke	Vereniging	voor	Thuiszorg	
M MDW	 	migrant	domestic	worker
 MKB	 	Midden-	en	Kleinbedrijf
N NJB	 	Nederlands	Juristenblad
P Pb.	 	Publicatieblad
 PGB	 	persoonsgebonden	budget

R RIO		 	Regionaal	Indicatie	Orgaan
 Rb.	 	Rechtbank
 RWI	 	Raad	voor	Werk	en	Inkomen
 ROW		 	Resultaat	Overige	Werkzaamheden	
 RSP		 	Regeling	Schoonmaakdiensten	Particulieren	
 RvdW	 	Rechtspraak	van	de	Week
S SER	 	Sociaal-Economische	Raad
 SMA	 	Sociaal	Maandblad	Arbeid
 SR	 	Sociaal	Recht
 Stb.	 	Staatsblad
 Stcrt.	 	Staatscourant
 SVB		 	Sociale	Verzekeringsbank	
 SZW	 	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid
T Tica  Tijdelijk	instituut	voor	coördinatie	en	
	 	 afstemming
U UNICE	 	Union	of	Industrial	and	Employers’	
	 	 Confederations	of	Europe
 UWV	 	Uitvoeringsinstituut	Werknemersverzekeringen
V VAR	 	Verklaring	Arbeidsrelatie
 VAR-ROW	 Verklaring	Arbeidsrelatie-Resultaat	
	 	 Overige	Werkzaamheden
 VAR-WUO	 Verklaring	Arbeidsrelatie-Winst	uit	Onderneming
 VNG	 	Vereniging	voor	Nederlandse	Gemeenten
 VWS	 	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport
W WA		 	wettelijke	aansprakelijkheid
 WAO	 	Wet	op	de	arbeidsongeschiktheidsheids-
	 	 verzekering
 WAV		 	Wet	Arbeid	Vreemdelingen
 WAZ	 	Wet	arbeidsongeschiktheidsverzekering	
	 	 Zelfstandigen
 WAZO	 Wet	arbeid	en	zorg
 Wgb	 	Wet	gelijke	behandeling	van	mannen	en	
	 	 vrouwen	bij	de	arbeid
 WIA	 	Wet	werk	en	inkomen	naar	arbeidsvermogen
 WML		 	Wet	minimumloon	en	minimum	vakantiebijslag	
 Wmo	 	Wet	maatschappelijke	ondersteuning
 WOA	 	Wet	verbod	onderscheid	naar	arbeidsduur	
 WSW		 	Wet	Sociale	Werkvoorziening
 WULBZ		 Wet	uitbreiding	loonbetalingsplicht	bij	ziekte
 WW	 	Werkloosheidswet
 WWB	 	Wet	Werk	en	Bijstand	
Z ZFW	 	Ziekenfondswet
 Zvw		 	Zorgverzekeringswet	
 ZW	 	Ziektewet
	 zzp	 	zelfstandige	zonder	personeel
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Lijst van websites en elektronische publicaties
Deze	lijst	bevat	de	verkorte	verwijzing	naar	websites,	zoals	ver-
meld	in	de	voetnoten.	Het	verdient	aanbeveling	de	zoekfuncties	te	
gebruiken.	Bij	het	opstellen	van	de	lijst	bleek	dat	de	veranderingen	
op	dit	terrein	snel	gaan	en	dat	bij	vernieuwing	van	websites	infor-
matie	uit	de	oude	nog	al	eens	verloren	is	gegaan.	In	dat	geval	biedt	
de	zoekfunctie	geen	soelaas.	

Website	Abvakabo	FNV:
www.abvakabofnv.nl

Website	ActiZ,	organisatie	van	zorgondernemers:
www.actiz.nl

Website	Aveant:
www.aveant.nl

Website	Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl

Website	CAK:
www.hetcak.nl

Website	CEDAW:
www2.ohchr.org/english/bodies

Website	College	voor	Zorgverzekeringen,	PGB-pagina:
http://www.cvz.nl/zorgpakket/awbz-kompas/pgb/pgb.html
(voorheen:	www.pgb.cvz.nl/zorg_inkopen)

Website	FNV:
www.fnv.nl

Website	FNV	Bondgenoten:
www.fnvbondgenoten.nl

Website	Hof	van	de	Europese	Unie:
http://curia.europa.eu

Website	van	Homecleaning	&	services:
www.homecleaning.nl	

Website	ILO:
www.ilo.org

Website	over	Invoering	Wmo	(VWS	&	VNG):
www.invoeringwmo.nl

Website	Ministerie	van	Sociale	Zaken:
www.minszw.nl,	gaat	op	in:	www.rijksoverheid.nl

Website	Ministerie	SZW	over	regeling	Dienstverlening	aan	huis:
www.dienstverleningaanhuis.szw.nl

Website	Nationaal	Kompas	Volksgezondheid:
www.nationaalkompas.nl

Website	Nanny	Bemiddelingsbureau	Topnanny;
www.topnanny.nl

Website	Netwerk	VN-Vrouwenverdrag,	gefacilieerd	door	de	St.	Emanci-
patie	Online:

www.vrouwenverdrag.nl
Website	Per	Saldo.	De	belangenvereniging	van	mensen	met	een	per-
soonsgebondenbudget:

www.pgb.nl
Website	Raad	voor	Werk	en	Inkomen:

www.rwi.nl
Website	van	de	Rechtspraak	en	de	Hoge	Raad	der	Nederlanden:

www.rechtspraak.nl
Website	Regeltante:

www.regeltante.nl
Website	regionale	PGB-consulenten:

www.pgb-plein.nl
Website	van	de	Rijksoverheid:

www.rijksoverheid.nl
Bij	deze	website	zijn	door	ons	gebruikte	departementale	websites	
onder	gebracht:	www.minocw.nl,	www.minvws.nl,	evenals	www.
postbus51.nl.

Website	Sociaal	Economische	Raad:
www.ser.nl

Website	Stichting	Alphatrots:
www.alphatrots.nl

Website	SVB	Servicecentrum	PGB:
http://svb.nl/int/nl/ssp/index.jsp

Website	T-zorg:
www.t-zorg.nl

Website	Thuiszorg	Service	Nederland:
www.thuiszorgservice.nl

Website	UWV:
www.uwv.nl

Website	Vereniging	voor	Vrouw	en	Recht	Clara	Wichmann:	
www.vrouwenrecht.nl

Website	ZZP	Nederland:
www.zzp-nederland.nl

Geliëerde	websites	van	Homeworks	en/of	‘Mijn	Werkster’:
www.huishoudelijkehulp.nl
www.schoonmaakster.nl
www.schoonmaakwoede.nl
www.mijngemak.nl/huishoudelijkehulp	
www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl



208

EEN BAAN ALS ALLE ANDERE?!

De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) is een 
platform van juristen die specifiek aandacht willen besteden aan  
de positie van vrouwen in het recht in Nederland. De VVR stelt zich 
ten doel:
• het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen
•  een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met specifieke 

interesse voor vrouw en recht

De VVR is in 2004 opgericht naar aanleiding van de stopzetting van 
de subsidie in dat jaar aan het Clara Wichmann Instituut, het exper-
tise centrum voor Vrouw en Recht te Amsterdam.

De VVR levert commentaar op voorgenomen wetgeving en op vanuit 
het verenigingsperspectief relevante ontwikkelingen. Deze commen-
taren en nieuwsberichten zijn te vinden op het opiniegedeelte van de 
website van de vereniging: http://www.vrouwenrecht.nl. Ook artikelen 
van leden zijn daarop te vinden. Verder geeft de VVR juridische 
publicaties van leden uit, zoals de onderhavige studie. 

De VVR kent een aantal werkgroepen, die met enige regelmaat 
samenkomen, onderling relevante jurisprudentie en andere stukken 
uitwisselen en zonodig externe activiteiten initiëren. Er zijn werk-
groepen over sociaal en Europees recht, migratierecht, huiselijk en 
seksueel geweld. 
Ook organiseert de VVR themabijeenkomsten en conferenties waar 
onderwerpen ter sprake komen waarmee werkgroepen zich niet bezig 
houden. Deze bijeenkomsten zijn - evenals het jaarlijkse verenigings-
congres (veelal tegen betaling) ook voor niet-leden toegankelijk zijn. 
Op de ‘Agenda’ op de website is de meest actuele informatie te vinden.

Lidmaatschap kost € 100 per jaar (studenten € 25) – aanmelding via 
http://vrouwenrecht.nl/form/aanmelden

Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann
Postbus 9520
2300 RA Leiden
http://www.vrouwenrecht.nl
info@vrouwenrecht.nl

Over de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann

 

Drs. Leontine Bijleveld (1955) is vrouwenrechten 
expert, onderzoeker en adviseur arbeidsverhou-
dingen. Ze was co-rapporteur van de schaduw-
rapportage VN-Vrouwenverdrag in 2009. 
Zij studeerde onder andere vrouwengeschiede-
nis en sociaal economische geschiedenis. Ze is al 
jaren actief in de vrouwenbeweging nationaal en 
internationaal, zowel op het terrein van repro-
ductieve rechten als op het terrein van econo-
mische zelfstandigheid en gelijke behandeling.  
Ze werkte onder andere vijftien jaar bij het FNV-
Vrouwensecretariaat. Ze is bestuurslid van de  
Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wich-
mann. In 1992 werd haar de Joke Smit Prijs  
(regeringsprijs voor emancipatie) toegekend.

Mr. Eva Cremers-Hartman (1951) is arbeids-
rechtjurist en werkzaam als zelfstandig onder-
zoeker en publicist te Leiden. Zij is voorzitter 
van de Commissie Klachten behandeling Aan-
stellingskeuringen. Voorheen was zij verbonden 
aan de universi teiten van Groningen en Amster-
dam. Gelijke behandeling, medezeggenschap 
en flexibele arbeidsrelaties zijn haar belangrijk-
ste aandachtsgebieden. Zij is hoofdredacteur 
van enkele arbeidsrechtelijke handboeken en 
redacteur van de Oordelenbundel van de Com-
missie Gelijke Behandeling. Sinds de oprichting 
van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara 
Wichmann is zij actief betrokken bij diverse 
verenigingsactiviteiten.  

Leontine Bijleveld Eva Cremers



  
Deeltijd huishoudelijk personeel bestaat voor ten minste 95 procent uit 
vrouwen. Deze vrouwen hebben nooit een deugdelijke rechtsbescherming 
gehad. Ze hebben minder ontslagbescherming, slechts gedurende zes 
weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, minder recht op informatie  
en zijn niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Is het anno 2010 nog gerechtvaardigd dat voor deze specifieke vorm van 
vrouwenarbeid slechts marginale sociale bescherming bestaat? Dit is de 
hoofdvraag van deze studie. Het onderzoek van zelfstandig onderzoekers 
Leontine Bijleveld en Eva Cremers heeft geresulteerd in een uitgebreid 
naslagwerk  over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel.  
Het nationale en internationale juridische kader wordt geschetst. Naast  
de rechtspositie van de huishoudelijke hulp, de werkster en kinderoppas 
wordt ook de positie van bijzondere groepen zoals alfahulpen, PGB-zorg-
verleners, topnanny’s, au pairs en migrant domestic workers besproken. 

De auteurs nemen het politieke en maatschappelijke debat over  
de toekomst van de markt van persoonlijke dienstverlening kritisch  
onder de loep. Ze pleiten voor een normalisering en daarmee voor  
een volwaardige rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel. 
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