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Mogelijke staking bij huishoudhulpen van Partena legt diepere frustratie bloot

MICHIEL MARTIN

Wie via Partena op een huishoudhulp
rekent, moet vanaf donderdag vrezen voor
plakkerige vloeren of ongestreken hemden.
Onvrede over een premie zal dan een
staking inleiden, maar de emmer stond al
langer op overlopen in onze huiskamers.

“Toen ik als poetshulp begon, had ik nog wekelijks
contact met mijn consulent. ‘Hoe gaat het met je?
Klikt het een beetje met de klant?’ Wie nu proble-
men heeft, moet het maar zien te redden”, vertelt
Ingrid De Hertog (58), die al vijftien jaar bij Partena
werkt als huishoudhulp. Eerst als poetsvrouw, de
laatste jaren in het strijkatelier in Merelbeke. Ze
heeft het huishoudbestand zien evolueren van
een twintigtal naar de ongeveer 2.250 werk -
nemers vandaag. “Ik heb echt het gevoel dat we
een nummertje zijn geworden.” De laatste
 nummers die er zijn bijgekomen, zorgen nu voor
de spreekwoordelijke druppel. In november 2017
nam Partena het Antwerpse poetsbedrijf Solide
Forta over en daarmee ook 231 nieuwe
 huishoudhulpen. Een groot deel daarvan leek niet
veel later, samen met vele klanten, het schip te
verlaten. “Toen had Partena het idee om de men-
sen van Solide Forta die
in dienst  blijven een
premie van 400 euro
bruto te geven”, zegt
Wendy Buedts van
ACV Voeding en
Diensten.

Samen met de vak-
bonden ABVV en
ACLVB wil ACV een
anciën niteitspremie
voor  loyale werk -
nemers om de schaal
in balans te brengen,
maar Partena gaat daar
voorlopig niet op in. “We moeten het wettelijk
kader van het sectorakkoord voor 2017 en 2018
respecteren”, klinkt het bij de directie, die op
woensdagochtend een nieuwe onderhandelings-
ronde zal inleiden.

Uurrooster
Mislukt de verzoening opnieuw, dan volgt vanaf
donderdag een staking van onbepaalde duur. In
hoeverre die de poetsdienst zal verstoren is nog
onduidelijk. “Omdat we iedereen individueel moe-
ten benaderen, kunnen we nog niet inschatten wat
de respons zal zijn”, zegt Patrick Serlet (ABVV).

Maar bij de huishoudhulpen legt de discussie
over financiële marges en ongelijkheid een veel
grotere wonde bloot: een gebrek aan waardering.
“De directie geeft mij het gevoel dat we ‘maar’ kuis-
vrouwen zijn. Ze begrijpen echt niet waar wij mee
bezig zijn”, zegt poetshulp Cynthia Van der Vennet

(49), net als De Hertog sinds 2003 in dienst.
Dat het takenpakket niet meer “gewoon poet-

sen” is, klinkt het unisono. “Bij sommige klanten
run je het volledige huishouden en zijn de eisen
torenhoog. Maar een groot huis met vier slaap-
kamers en twee badkamers krijg je in vier
uur niet kraaknet”, zegt Stefanie Impens (37). “Van
collega’s krijg ik weleens te horen dat ze twintig
minuten voor tijd nog de opdracht krijgen om alle
ramen te gaan doen, in de stralende zon. Terwijl
de ramen dan veel te snel opdrogen.”

Met de tijdsdruk opgelegd door de werkgever
lijkt het dan weer mee te vallen: “Ik heb nog nooit
iemand gehad die met een timer achter mij stond”,
zegt Impens. Klanten die een gedetailleerd – “en
soms onmogelijk” – uurroostertje klaarleggen op
de keukentafel, dat wel. 

Deel van het gezin
Een bevraging van het ABVV in 2017 bij
 tweeduizend poetsvrouwen gaf al een inkijk in 
de gevolgen van die toenemende belasting: 9 op
de 10 klaagt over lichamelijke kwaaltjes zoals   
rug- en gewrichtspijn, en ook de cijfers van
 vermoeidheid (82 procent) en stress (50 procent)
zijn hoog. “Wie fulltime werkt, moet elke dag 
twee huishoudens doen. En als je thuiskomt, moet

je er weer aan begin-
nen. Voor een mini-
mumloon van 10,85
euro per uur”, zucht
Van der Vennet.

Naast het drukke
takenpakket komen
nog andere factoren
bovendrijven: een-
zaamheid of een moei-
lijke relatie met de
klant zorgen voor de
nodige spanningen.
Wat als je iets breekt en
niet weet of je dat wel

kunt opbiechten? Doe je het wel beter dan de
vorige huishoudhulp? “Je staat er alleen voor, maar
wel in de privésfeer van een ander. Je  thuisvoelen
is dan essentieel”, zo geeft De Hertog aan.

“Ik heb het geluk dat ik bij al mijn klanten een
deel van het gezin ben geworden, en dat ik asser-
tief genoeg ben om aan te geven als het te veel
wordt”, zegt Impens. Ze weet dat anderen die luxe 
niet hebben. Soms ontbreekt de taalvaardigheid,
soms wisselt de klant te snel van gezicht om 
te nestelen.

En soms ontbreekt gewoon een luisterend oor.
Volgens De Hertog kunnen simpele vragen als
‘hoe gaat het?’ een wereld van verschil maken.
“Maar de consulenten zitten ook met hun eigen
werkdruk, ze zijn heel erg moeilijk bereikbaar”,
zegt Impens. Moeten de onderhandelingspartners
het straks over financiële of over menselijke
 marges hebben?

CARLIJNE VOS

Het reddingsschip
Aquarius heeft 500 van de
628 migranten aan boord
overgeheveld op Italiaanse
marineschepen om koers 
te zetten naar Spanje.
Artsen zonder Grenzen
hoopte tevergeefs dat Italië
of Malta de migranten uit
humanitaire overwegingen
zou opnemen.

De Aquarius had afgelopen
weekend bij reddingsoperaties
629 migranten opgepikt, onder
wie 123 minderjarigen, 11 kleine
kinderen en 7 zwangere vrou-
wen. Tijdens de terugtocht naar
Italië kreeg het reddingsschip,

dat normaal plaats biedt aan 380
opvarenden, te horen dat het niet
welkom was in Italië. Hoewel er
al langer weerstand is tegen de
reddingsoperaties, is het pas de
eerste keer dat een reddings-
schip werd geweigerd.

Uiteindelijk bood Spanje
maandag aan om de migranten
te verwelkomen in de haven van
Valencia, maar het duurde nog
tot dinsdagmiddag voor de
Aquarius toestemming kreeg
om te vertrekken. Zowel binnen
als buiten Italië is verontwaar-
digd gereageerd op het besluit
van de nieuwe minister van
Binnenlandse Zaken, Matteo
Salvini, om de havens te sluiten.
De Lega-voorman wilde hiermee
duidelijk maken dat het de

nieuwe rechts-populistische
regering menens is met de harde
aanpak van illegale migratie.
Italië wil niet langer het ‘vluch-
telingenkamp van Europa’ zijn.

Mensenrechtenorganisaties
spraken er schande van dat Italië
politiek bedrijft op de kap van
onschuldige migranten. Op
Sicilië distantieerden de meeste
burgemeesters zich van
het ‘inhumane’ over-
heidsbeleid. De
Franse president
Macron noemt
het ‘cynisch en
onverantwoor-

delijk’ dat Italië zijn humanitaire
verantwoordelijkheid niet wil
nemen. Dit terwijl Frankrijk zelf
niet heeft aangeboden een haven
open te stellen en de grens 
met Italië potdicht houdt voor
migranten. 

Europees beleid
De impasse rond de Aquarius zet
druk op de Europese leiders om
snel tot een   functionerend
migratiebeleid te komen. “We
moeten eindelijk een compro-
mis sluiten over de omgang met
migranten en asielzoekers”, 
zo zei  vicevoorzitter van de
Europese Commissie Frans
Timmermans in het Europees
Parlement. De discussie over de
verdeling van asielzoekers en de

hervorming van de Dublin-ver-
ordening, die nu bepaalt dat asiel
moet worden aangevraagd in
het eerste land van aankomst, zit
muurvast. Timmermans waar-
schuwde dat een besluit niet
 langer kan worden uitgesteld.

Het is onduidelijk wat er nu
gaat gebeuren in de reddings-
zone voor de Libische kust.
Salvini heeft al gezegd dat een
ander reddingsschip, Sea Watch
3, dat zich daar momenteel
bevindt, ook niet welkom zal zijn
in Italië. Artsen zonder Grenzen
zegt door te gaan met de red-
dingsoperaties zolang “Europa
niet met een structurele oplos-
sing komt”. “We laten mensen
niet verdrinken”, zegt coördina-
tor Karline Kleijer.

Migranten Aquarius onderweg naar Spanje

‘We moeten
eindelijk 

een compromis
sluiten over 
de omgang 

met migranten 
en asielzoekers’

FRANS TIMMERMANS
VICEVOORZITTER 
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‘Wij zijn ‘maar’
kuisvrouwen’

‘Van collega’s hoor ik soms 
dat ze twintig minuten voor
tijd nog de opdracht krijgen
om alle ramen te gaan doen’

STEFANIE IMPENS
POETSHULP

► Poetshulp Cynthia Van der Vennet: ‘Wie fulltime werkt, moet elke dag twee huishoudens doen. 
En als je thuiskomt, moet je er weer aan beginnen.’ © TIM DIRVEN


