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Dankwoord en voorwoord 

 

Op 22 november 2013 ben ik als voormalig overheidsambtenaar begonnen aan mijn reis naar 

het buitenland als Au Pair. Op 23 november 2013 begon de burgerrevolutie in mijn 

geboorteland, gevolgd door de burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Er was geen weg terug voor mij, 

alleen maar een weg naar de toekomst. Ik wist dat Au pair een stap vooruit was naar mijn droom 

een Belgisch diploma en naar mijn toekomst. Ik had geen mogelijkheid om het op een andere 

manier te doen. Ik heb deze stap gezet om een nieuwe taal aan te leren en mijn kennis van het 

Engels te verbeteren. Veel stereotypen, veel vreemde blikken, telkens als ik tegen iemand zei 

dat ik als zorgverlener werk zag ik hoe mensen er negatief op reageerden. Veel mensen plaatsten 

me meteen als iemand die geen competenties had en iemand die een ondergeschikte klasse was. 

Ik herinner me zelfs hoe één man zei dat hij mijn exotische naam niet moest herinneren en dat 

hij mijn exotische taal niet hoefde te kennen zodra hij hoorde wat ik in het dagelijks leven deed.  

 Mijn jaar ging heel snel voorbij. Nieuwe ervaringen, nieuwe prestaties, nieuwe kennissen. Ik 

maakte kennis met veel meisjes wiens leven moeilijk perfect te noemen was want ze waren 

constant bezig om extra centen te verdienen door wat extra werk in het zwerk te doen om hun 

achtergelaten families te kunnen helpen. Deze meisjes reisden van het ene land naar het andere, 

dus begon hun cirkel binnen de “global care chain”(GCC) steeds opnieuw. 

Op dat moment wist ik nog niet van het bestaan van de wereldwijde zorgketen af en hoe die 

werkte. Nu zit ik daarover te schrijven. Dit onderwerp is voor mij van groot belang omdat GCC 

mij herinnert aan mijn eigen weg in het buitenland. Slechts één klein verschil is, dat ik erin 

slaagde om deze cirkel van niet gewaardeerd werk te verlaten. Ik heb nog steeds een goede 

relatie met mijn gastgezin en ik hou van wat ik deed. Maar niet iedereen begrijpt dat deze baan 

emotioneel en fysiek moeilijk is en dat het daarom beter gewaardeerd moet worden. Mijn 

interesse in genderongelijkheid, migratiestudie en ongelijke verdeling van waarden over de hele 

wereld ontstond toen ik naar het buitenland verhuisde. Ik ben zeer dankbaar voor mijn promotor 

prof. dr. Veerle Draulans voor de mogelijkheid om over dit onderwerp te schrijven en voor een 

fantastisch mentorschap, geduld en begrip. Bovendien, ben ik dankbaar aan mijn echtgenoot 

Bert Straetemans om me emotioneel te ondersteunen. 
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Lijst Gebruikte Afkortingen 

 

 EU- European Union 

GCC – global care chain 

 GCMC – global commodity chain 

 GNCC – global nursing care chain 

 GRCC- global religious care chain  

 IAO- internationale arbeidsorganisatie 

 LTC- long term care  (langdurige zorg) 

 OECD- The Organisation for Economic Co-operation and Development.  

VN – Verenigede Naties 
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Inleiding en probleemstelling 

Het thema over de behoefte aan meer medisch, verplegend en verzorgend personeel komt 

regelmatig in de actualiteit omwille van de snelle vergrijzing van de bevolking en de 

toenemende vraag naar zorgwerk en zorgverleners De laatste jaren waren onze massamedia vol 

van zelfsprekende koppen zoals ”Where have Europe's nurses gone?”( CNN, dinsdag, 21 maart, 

2013), “ The EU exodus: When doctors and nurses follow the money. Not every country can 

reward graduates equally, so medical professionals leave” (“Politico”, woensdag, 27 september, 

2017) enzovoort. 

Omwille van het feit dat Europa een dreigend tekort aan zorgpersoneel heeft (Eurostat, 2017) 

werd arbeidsmigratie gezien als de mogelijke oplossing hiervoor (Aluttis, Bishaw, & Frank, 

2014). Gushulak, Weekers, & MacPherson (2009) hebben erop gewezen dat emigratie van 

gezondheidswerkers een belangrijk mondiaal gezondheidsprobleem is geworden. Het verlies 

van zorgverleners vormt een bedreiging voor de gezondheid van miljoenen mensen, vooral in 

armere landen (Ahmad, 2004). De migratie die hierdoor ontstaan is en gedurende de laatste 

twintig jaar toegenomen is, levert serieuze problemen voor zogenoemde zendende landen 

(OECD, 2017).  

Deze migratie van zorgverleners heeft geleid tot de opkomst van de zogenaamde globale 

zorgketens fenomenen. Deze term werd voor het eerst door de Amerikaanse socioloog Arlie 

Hochshild gebruikt om te verwijzen naar “a series of personal links between people across the 

globe based on the paid or unpaid work of caring” (Hochshild, 2000a, p. 131). 

Het theoretische concept van de mondiale zorgketens werd door Hochschild (2000a, 2000b) 

uitgewerkt om de toenemende migratie trend van vrouwen te beschrijven die migreerden om 

sociaal reproductief werk te leveren. Haar onderzoek richtte zich op het zorgwerk van 

kinderoppassers en inwonende verzorgers. Met haar onderzoek heeft Hochschild (2000a, 

2000b, 2003) aangetoond hoe vrouwelijke migranten om dergelijk werk uit te voeren vaak deel 

uitmaken van een “mondiale keten”. Deze vrouwen, die te werk gesteld worden in het 

zogenoemde ‘“ontvangende land”, kunnen ook getrouwd zijn met kinderen ten laste, en zijn 

vaak gemigreerd naar het werk in de huishoudelijke sector vanwege een gebrek aan 

werkgelegenheid in hun eigen gemeenschap (Hochschild, 2000a). Omdat migrerende 

zorgverleners zich op een geografische afstand van hun kinderen bevinden door hun migratie 

en zorgwerk in een ‘ontvangend’ land, hebben ze een vervanger nodig om voor hun kinderen 
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te zorgen, deze vervangende persoon is meestal een vrouwelijk familielid (Piper, 2005; 

Hochschild, 2000a).  

Het meest voorkomende voorbeeld van GCC volgens Hochschild (2002) verbindt drie ketens 

onderling. De eerste keten is een oudere dochter van de gemigreerde moeder, die zorgt voor 

haar broers en zussen, de tweede keten is haar moeder die werkt als een verzorger van het kind, 

van wie de moeder naar het buitenland ging om een kind te verzorgen van een rijker land en de 

derde keten is de rijkere vrouw die deze migrerende moeder te werk stelt. In deze zin wordt 

volgens Hochschild (2002, p. 35) de zogenaamde 'invisible ecology of care' gereproduceerd 

door elke zorgketen, wanneer de ene zorg afhankelijk is van de andere. Zo shreef ze dat “A 

global care chain might start in a poor country and end in a rich one, or it might link rural and 

urban areas within the same poor country” ( Hochschild, 2002, p. 35). Omdat er aan het einde 

van de zorgketen iemand is die zorg te kort heeft, vergeleken sommige onderzoekers het met 

een zogenaamd “domino-effect van zorg”, dat de verschillende werelddelen met elkaar verbindt 

(Ghaeus , 2013, p.65). 

De arbeidsmigratie die door deze global care chain ontstaat, heeft echter grote gevolgen voor 

zogenoemde “zendende” landen. Wereldwijde vrouwelijke migratie omwille van werk in de 

huishoudelijke en zorgsector heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen in familie- en 

gemeenschaps relaties in het geboorteland van de migranten (Hochschild, 2000a, Parrenas, 

2000, 2001a, 2005; Isaksen, Devi & Hochshild, 2008). 

De literatuur toont aan dat de meerderheid van de onderzoekers het “Global Care Chain” 

fenomeen vooral hebben onderzocht vanuit het oogpunt van het huishoudelijk-personeel 

(Hochshild, 2000a, 2000b; Parrenas, 2000, 2001, 2005), maar ze hebben daarbij weinig 

aandacht besteed aan het bestaan van een internationale verdeling van reproductieve arbeid en 

de herpositionering van landen op het wereld toneel (Yeates, 2005, p. 2).  

Sindsdien is het gebruik van het concept van “global care chain” op grote schaal wijdverspreid. 

Zo heeft bijvoorbeeld Yeates (2004 a, 2004 b, 2005, 2009) het concept van global care chain 

uitgebreid door in de analyse gekwalificeerde en gediplomeerde werknemers zoals 

verpleegkundigen mee op te nemen. Vaak werden de hooggeschoolde vrouwelijke migranten 

door andere onderzoekers over het hoofd gezien in eerdere analyses van de feminisering van 

transnationale migratie (Kofman et al., 2006).  

Ook heeft Nicola Yeates (2005) een aantal veranderingen in de mondiale goederenketen 

voorgesteld om deze volledig toe te kunnen passen op de mondiale zorgketen, zoals het 
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betrekken van transnationale arbeidsnetwerken die het aanbod van en de vraag naar zorg arbeid 

binnen de mondiale zorgketen bevorderen en coördineren. 

Dan heeft Yeates (2009b) het model van GCC uitgebreid door de bredere waaier van structuren 

te illustreren die betrokken zijn tot de organisatie en distributie van zorg arbeid wereldwijd.  

Yeates (2012) toonde ook aan dat hoewel GCC-onderzoek verschillende vormen en contexten 

van migratie en zorg onderzocht, de theoretische onderbouwing van de wereldwijde zorgketen 

analyse nog steeds ontwikkeling nodig heeft. Zij vindt dan ook dat in de toekomstige 

onderzoekagenda aandacht moet worden besteed aan de volgende punten van kritiek en aan de 

conceptuele en theoretische kwesties die daaruit voortvloeien (Yeates, 2012).  

Ten eerste stelt zij dat de analyse van de "globale zorgketen" het zorgparadigma als stereotiep 

werk in de vrouwelijke zorg kan versterken, omdat het meeste wetenschappelijke werk dat in 

het GCC-concept is opgenomen, gericht was op vrouwen binnen de GCC. 

Ten tweede, wees Yeates (2009a) erop dat de staat en zijn beleid niet alleen betrokken zijn bij 

de reproductie van zorgdiensten in alle stadia, maar ook voor de consumptie ervan. 

Ten derde, erkent Yeates (2004a, 2004b, 2012) de veelzijdige aanwezigheid van migrantenzorg, 

omdat zorg veel breder is dan alleen kinderopvang en huishoudelijk werk en niet beperkt is tot 

het verlenen van zorg binnen huishoudens. Dus zorg kan ook worden geboden binnen 

institutionele instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, kantoren en hotels, 

waar koken, wassen, kinderopvang en schoonmaken verricht moet worden. 

Daardoor heeft Yeates (2004a, 2004b, 2005, 2009a, 2009b, 2009c, 2011a, 2011b, 2012) een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbreiding van de theoretische scope van het concept 

‘global care chain’. 

 Het doel van thesis: 

Het doel van deze literatuurstudie is een overzicht te geven van de beschikbare literatuur over 

het hier besproken onderwerp van het fenomeen global care chain, met name geïnspireerd door 

het onderzoek van Nicola Yeates, met daarbij aandacht voor dataverzameling en analyse van 

het cijfermateriaal dat de migratie van het zorgpersoneel binnen de globale context in kaart 

brengt, om zo het belang en de relevantie van het fenomeen te onderzoeken. 

Deze thesis vertrok van en sloot aan bij de studies van Nicola Yeates (2004a, 2004b, 2005, 

2009a, 2009b, 2009c, 2011a, 2011b, 2012) over het concept global care chain en de daaraan 

verbonden maatschappelijke, institutionele en persoonlijke uitdagingen uitwerken. 
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Bovendien heeft deze masterthesis de veronderstelling dat migratie vaak als een middel tot 

ontwikkeling wordt voorgesteld, of als een pad dat wegleidt uit de armoede (Haas, 2007) in 

vraag gesteld door te kijken vanuit een feministisch en diversiteitsperspectief naar de nadelen 

en voordelen van zorg migratie en de invloed op hun omgeving die daaruit doorvloeit omdat de 

meerderheid van zorg migranten in de wereld vrouwen zijn van zwakke economieën uit lage 

inkomenslanden die hun families verlaten om te zorgen voor jongeren, zieken, personen met 

een beperking en ouderen in de sterkere economieën van het Noorden die de ‘ontvangende 

landen’ zijn (Yeates, 2005).   

 Onderzoeksvragen en Methodologie 

 Op basis van een verkennende literatuurstudie naar het fenomeen “global care chain” worden 

in deze masterproef volgende onderzoeksvragen beantwoord:  

1) Is in de voorbije jaren het concept van global care chain inhoudelijk geëvolueerd, en zo 

ja, door welke factoren?  

2) Wat zijn de interacties tussen “Global”, “Care” en “Chain” binnen het concept van 

GCC? 

3) Op welke wijze heeft het onderzoek van Nicola Yeates (2004a, 2004, 2005, 2009a, 

2009b, 2009c, 2010, 2011a, 2011b, 2012) bijgedragen tot de inhoudelijke ontwikkeling van 

het concept van de mondiale gezondheidszorgketen?  

Om dit concept beter in kaart te kunnen brengen is er naast het concept van global care 

chain ook het concept orthodox global commodity chain bestudeerd omwille van de oproep 

van Yeates (2004b, 2005) om global commodity chain volledig toe te passen op het concept 

van global care chain. 

4) Daagt, en zo ja, op welke wijze, het concept van global care chain het concept van global 

commodity chain uit, door de oproep van Yeates om de wereldwijde goederen keten-analyse 

volledig toe te passen op wereldwijde zorgketens (2004b, 2005)? 

5) Wat is de betekenis van het concept van global care chain voor de globale context in het 

huidige kader? Op basis van de cijfer analyse van bestaand statistisch onderzoek van 

Eurostat, World Health Organisation en International Center on Nurse Migration zal de 

relevantie van het concept global care chain geanalyseerd worden. 
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Deel 1 

Hoofdstuk 1 

De evolutie in de ontwikkeling van het concept van global care chain 

1.1 Ontwikkeling van het concept van global care chain 

Om de evolutie en de ontwikkeling van het begrip 'wereldwijde zorgketen' te bespreken vanuit 

een feministisch en genderperspectief, zal ik me eerst concentreren op wat precies met het 

concept wereldwijde zorgketen bedoeld wordt. Verder zal ik kijken naar de definities van het 

mondiaal zorgketenparadigma, en daarna zal ik focussen op de driehoeksverhouding van de 

centrale termen in Global Care Chain met het doel om in kaart te brengen hoe “global”, “ care” 

en “chain” aan elkaar gerelateerd zijn. Hierna zal ik kijken naar kwesties die worden 

voortgebracht door vraag en aanbod van migratie zoals “brain drain”, “zorg drain”, “ zorg 

deficit”, “deskilling en devaluation of education” van zorg migranten, “marketization” van de 

zorg en “de erosie van commons”. Ten slotte zal ik in het laatste deel van dit hoofdstuk een 

kritische analyse geven van het wereldwijde zorgconcept in de afgelopen jaren om de evolutie 

van global care chain concept te ontdekken. Al deze informatie is nodig om daarna, in een 

volgend hoofdstuk van deze masterscriptie te bespreken hoe het onderzoek van Nicola Yeates 

(2004a, 2004b, 2005, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2011a, 2011b, 2012) heeft bijgedragen aan 

de verbreding van het concept van de wereldwijde keten van de gezondheidszorg in een 

feministisch perspectief.  

1.1.1 Wat is “global care chain” 

In zijn basisdefinitie beschrijft de wereldwijde zorgketen het onderzoek naar de ervaringen van 

migrantenmoeders die betrokken zijn bij de zorgsector in het Noorden met het oog op het effect 

van hun vertrek op de achtergebleven gezinnen (Fedyuk, 2015, p. 146). 

Het komt er in essentie op neer dat het fenomeen van migrerende werknemers die zorg en 

huishoudelijke werk leveren in de families en instellingen rijker dan hun eigen leefwereld 

verwijst naar de zogenaamde “global care chain” (Williams, 2010, p. 385). 
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In dit verband heeft Rachel Parrenas (2012, p. 269) er echter op gewezen dat Global Care Chain 

analyse ook wordt gebruikt om. an international division of reproductive labour in kaart te 

brengen. Parrenas (2012) noemt Global Care Chain een dominant theoretisch model dat door 

wetenschappers breed wordt gebruikt om de wereldwijde migratie van zorgverleners te 

analyseren. Met International division of reproductive labour beschreef Parrenas (2001) de 

vorming van een drieledige overdracht van reproductive labour in de globalisering tussen drie 

groepen vrouwen: vrouwen uit de middenklasse in het ontvangende land, migrerende 

huishoudelijk werker uit een uitzendend land en vrouwen uit de lage-inkomenslanden die te 

arm zijn om te migreren. Parrenas (2000, p. 561) gaf toe dat “While class-privileged women 

purchase the low-wage services of migrant Filipina domestic workers, migrant Filipina 

domestic workers simultaneously purchase the even lower-wage services of poorer women left 

behind in the Philippines”. Deze situatie beschreef transfer of care in de context van 

globalisering waarin mensen vanuit verschillende klassen samen verbonden zijn. Zo neemt 

bijvoorbeeld de vrouw uit de middenklasse een armere vrouw in dienst en deze armere vrouw 

neemt op haar beurt een nog armere vrouw in dienst. Hoe lager het binnen de klassen en raciale 

hiërarchie gaat hoe lager het arbeidsloon wordt (Parrenas, 2000). 

 De theorie pleit ervoor om reproductieve labor te situeren in de context van de globale markt 

economie want “ reproductive labor has long been a commodity purchased by class-privileged 

women” (Parrenas, 2000 pp. 560-567). Reproductive labor in deze context omvat  

huishoudelijke werk, zorg voor ouderen, volwassenen en jongeren, de opvoeding van kinderen 

en het onderhouden van sociale banden binnen het gezin (Brenner & Laslett, 1991). 

Dan werd de term van Global Care Chain (GCC) bedacht door de Amerikaanse sociologe Arlie 

Hochschild met als doel te beschrijven wat Parrenas (1998) the international transfer of 

caregiving noemde. De oorspronkelijke definitie van wereldwijde zorgketen verwijst naar "a 

series of personal links between people across the globe based on the paid or unpaid work of 

caring" (Hochschild, 2000b, p. 357). 

Via de wereldwijde zorgketen beschrijft Hochschild (2000a) een situatie waarin 

migrantenvrouwen elders voor kinderen en ouderen zorgen om aan de zorgvraag te voldoen en 

hun eigen gezin achterlaten.  

Allereerst wees Hochschild (2000a) erop dat deze ketens over het algemeen door vrouwen 

worden gevormd, maar die ketens kunnen soms door zowel mannen als vrouwen worden 

gevormd en zeer uitzonderlijk alleen door mannen. Ten tweede voegt ze eraan toe dat die ketens 

kunnen worden gevormd binnen de mondiale, nationale of lokale context. Ten derde beweert 

ze dat dergelijke wereldwijde ketens niet alleen in een arm land zouden kunnen beginnen en in 
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een rijker eindigen, maar ook kan het landelijke en stedelijke gebieden verbinden binnen 

hetzelfde land (Hochschild, 2000a). Al in het begin van 2000 betoogde ze dat de tendens naar 

mondiale zorgketens zich zal doorzetten omwille van de toenemende legale en illegale migratie 

van de vrouwen (Hochshild, 2000b, p. 358). 

Ten vierde, kunnen deze ketens van verschillende grootte zijn, sommige bevatten slechts één 

keten en sommige bevatten meerdere ketens. Het meest voorkomende voorbeeld van GCC 

verbindt drie ketens volgens Hochschild (2000a). 

Zo is de eerste keten een oudere dochter van de gemigreerde moeder, die zorgt voor haar broers 

en zussen, de tweede keten haar moeder die werkt als een verzorger van het kind van wie de 

moeder naar het buitenland ging om een kind te verzorgen van een rijker land. De derde keten 

is de vrouw die de vrouw vanuit de tweede keten in dienst neemt (Hochschild, 2000a, 2000b, 

2002). Dit voorbeeld toont aan dat elk stuk van de zorgketen afhankelijk is van de andere en 

dat dat door Hochschild (2000a, 2000b, 2002) werd genoemd als de invisible human ecology of 

care. Dus de sociale situering en betere of slechtere positie binnen wereld hiërarchieën vormen 

de redenen voor sommige om te migreren, voor andere om niet te migreren en voor nog andere 

vormt het een reden die hen belemmert in het migreren. Desalniettemin geeft de migratie vorm 

aan het leven van deze mensen door bewust of onbewust individuen, families, gemeenschappen 

en staten met elkaar te verbinden (Hochshild, 2000a, 2002).  

 De sociale situering in deze context verwijst naar de sociale positie binnen een onderling 

verbonden machtshiërarchie, die wordt gecreëerd en in stand gehouden door historische, 

politieke, economische, op verwantschap gebaseerde en andere sociale stratificerende factoren. 

Het kan voor- en nadelen opleveren. Deze hiërarchie is complex en is niet absoluut afhankelijk 

van nationaliteit maar van klasse, etniciteit, seksualiteit en geslacht (Giles, Preston, & Romero, 

2014, p. 42). 

Binnen de GCC is de vrouw in het midden (de zorgwerk migrant) de belangrijkste schakel die 

een transnationale verbinding vormt tussen uitzendende landen en ontvangende landen. De 

invisible human ecology of care ontstaat op het moment dat een zorgverlener migreert. Hierdoor 

creëert ze een interactie met degenen die van haar afhankelijk zijn voor het verlenen van directe 

zorg door arbeid, alsmede degenen die van haar afhankelijk zijn voor het verlenen van indirecte 

zorg door geldtransfers. Op die manier wordt een uitgebreide groep niet-migranten geïntegreerd 

in en verbonden met transnationale sociale domeinen (Gile, Preston & Romero, 2014, p. 40). 



 

 14 

 

 

Figuur 1: “Ketens schakelen van Global care chain”.  

Bron: Eigen bewerking op basis van Hochschild, 2000a, 2000b. 

 

Hoewel migranten soms in vergelijking tot lonen in het zendende land of ‘thuisland’ ‘goed’ 

verdienen als zorgverleners in een vreemd land, toch lijden ze aan een dilemma van het geven 

van hun liefde aan andere kinderen en het gebrek aan mogelijkheden om hun liefde te geven 

aan hun eigen kinderen (Hochschild, 2002).  

Hochschild (2000a, p. 130) wees erop dat migranten zorgverleners gevangen zitten in drie 

kwesties van globalisering: commercialisering, mobiliteit en ongelijke distributie van middelen 

wereldwijd. Elk van deze kwesties benadrukt de motivatie van een migrerende zorgverlener. 

Allereerst wordt geld een krachtige motivatie om zorg te verlenen in het buitenland vanwege 

loonongelijkheid wereldwijd, of de zo genoemd loonkloof (Hochschild, 2000a). Zo kan een 

hoogopgeleide Filipijnse zorgverlener door het verrichten van laaggeschoolde banen bijna acht 

keer meer verdienen in de VS of vijftien keer meer in Hong Kong door huishoudelijk werk te 

doen dan door zelf hoogopgeleid jobs te doen in het thuisland (Hochschild, 2000a, p. 130; 

Hochschild & Ehrenreich, 2002, p. 29).  

Ten tweede leidt globalisering tot wereldwijde instabiliteit, zoals valuta devaluaties en 

bedrijfsfaillissementen. Daarom migreren sommige vrouwen naar landen met sterkere 

economieën. Hochschild (2000a) benadrukt dat zorg een handelsartikel wordt in het voorbeeld 

van global care chain, iets dat gekocht en verkocht kan worden. Ook zorg binnen de 

Global 
care 
chain

Een oudere dochter 
uit een arm gezin 
vanuit een lage 
inkomsten land dat 
zorgt voor haar broers 
en zussen

Moeder die als een 
oppas werkt die voor 
kinderen zorgt in het 
hoger inkomstenland

Moeder vanuit hoger 
inkomsten land die 
migrerende moeder in 
dienst neemt om voor 
haar kind te zorgen
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globaliserende context transformeert familierelaties want zorg wordt geleverd vanuit afstand. 

Ten derde, terwijl de globalisering sommige economieën uit de armoede haalt, veroorzaakt het 

ook armoede in andere economieën, zoals het gebeurde met China, Maleisië en Korea 

(Hochschild, 2000a). Er blijven dus middelen over om ongelijk verdeeld te worden tussen wat 

Hochschild (2000a, 2002) “de Eerste” en “de Derde Wereldlanden” noemt. Daarom suggereert 

Hochschild (2000a) dat zorg binnen de mondiale context ook ongelijk verdeeld kan worden. 

Door de Marx-theorie van meerwaarde toe te passen op global care chain toont ze aan wat er 

is gebeurd met zorg en wie ervan profiteert binnen de mondiale context. De originele Marx-

theorie legt marketing relaties van reproductie van goederen uit in de context van de uitbuiting 

van werknemers (Marx,1863, pp. 636-666). De zogenaamde surplus value volgens Marx (1863) 

is het verschil tussen de waarde die een arbeider toevoegt aan het product dat hij (of zij) maakt 

en de winst die zij of hij ontvangt voor het doen van dit werk. Aan het einde van deze keten 

profiteren fabrieksbezitters het meest van arbeiders werk, terwijl de arbeider zelf geen 

overschot ontvangt ( Marx, 1951, p. 323).  

Kortom, tijdens het reproduceren van goederen kunnen alleen mensen op de bovenste trede, 

bijvoorbeeld fabriekseigenaren, profiteren van de waarde van reproductie, terwijl de 

werknemer het minste aandeel krijgt. Werknemers worden dus in deze zin uitgebuit en hebben 

dus niet gekregen wat ze verdienen (Marx, 1951). 

 Hochschild (2000a, p. 131) vindt dat hetzelfde principe ook geldt voor de mondiale zorgketen. 

In deze zin zijn migranten zorgverleners vergelijkbaar met een arbeider, hun emoties en liefde 

hebben surplus waarde en ouders en kinderen uit hoge-inkomenslanden zijn vergelijkbaar met 

de fabriekseigenaren (Hochschild, 2000a, 2000b).  

Binnen de mondiale context van de zorgketen worden emoties door Hochschild (2000a, p. 131) 

gezien als een emotionele arbeid, die ook economische waarde heeft. Migrant kindermeisjes uit 

lage-inkomenslanden reproduceren in deze context een emotionele arbeid, terwijl haar 

kinderen, die achterbleven, de waarde van haar liefde missen, kinderen uit een hoge-

inkomensland ontvangen deze liefde gedupliceerd. Daarom concludeerde Hochschild (2000a) 

dat mensen die zich lager in de klasse / “ras” / nationale keten bevinden, niet delen in deze " 

winst ".  

Maar in sommige situaties kan dat ingewikkelder zijn, omdat de uiteindelijke begunstigden van 

wereldwijde zorgketens soms grote multinationale ondernemingen zijn die meestal in de 

Verenigde Staten zijn gevestigd (Hochschild, 2000b, p. 360). Onderzoek van Hochschild 

(1997) toont aan dat de meeste vrouwen in de Verenigde Staten betrokken waren in public 

relations, HR en marketing sectoren. Dat wou dus zeggen dat vrouwen meestal in de 
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zogenaamde human side of the company werken waarin ze andere medewerkers helpen om 

problemen zowel persoonlijk als professioneel op het werk op te lossen. Dankzij deze “soft 

Touch” van vrouwelijke medewerkers binnen transnationale corporaties krijgen andere 

medewerkers het gevoel van familieleven in een bedrijf of organisatie (Hochschild, 2000b, p. 

360). Daarom gaf Hochschild (2000a, p. 360) toe dat “ it appears that these working mothers 

displace some of their emotional labor from their children which hold itself out to the worker 

as a “family””. Dit betekent dat zorgketens beginnen met een moeder uit armere gebieden die 

zorg verleent in het rijkere land en eindigen met zorg verleend aan de transnationale vaste 

werknemers door de moeder uit het rijke land (Hochshild, 2000b). 

Global care chain laat zien hoe zorgwerk in hoge-inkomensland wordt gecommercialiseerd en 

uitbesteed, vooral aan vrouwelijke migranten uit armere landen, en hoe het wordt verspreid. 

Dus wanneer het ontvangende land zorg ontvangt, verliest het uitzendende land zorg. Deze 

situatie van verandering leidt tot het voortbestaan van sociale ongelijkheden op wereldschaal 

(Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2012, p. 16). 

Volgens Yeates (2004a) is de GCC van Hochschild (2000a, 2000b, 2002, 2003) en Hochschild 

& Enrenreich (2002) een succesvol instrument om de mondiale economische ongelijkheid en 

afhankelijkheid van export van zorg onder de aandacht te brengen, omdat het laat zien hoe 

vrouwen in de hoge-inkomenslanden afhankelijk zijn van de arbeid van de geëxporteerde 

zorgverleners uit de lage-inkomenslanden. 

Bovendien maakt de analyse van de GCC het zorgaanbod zichtbaarder en wijst zij op de 

devaluatie van het zorgaanbod, omdat het zorgaanbod van vrouwen binnen het gezin meestal 

over het hoofd werd gezien door de beleidsmakers en niet naar waarde werd geschat (Brown, 

2016, p. 214). 

1.2 Driehoeksverhouding van Global Care Chain 

In de loop van de laatste twee decennia zijn in welvaartsstaten over de hele wereld drie 

verschijnselen waargenomen die hun welvaart, beleid en economie hebben beïnvloed: het 

opzetten van opvangfaciliteiten voor kinderen, oudere en gehandicapte volwassenen, het 

aanmoedigen van markten en het wijdverbreide gebruik van marktmechanismen om sociale 

diensten te verlenen, en de migratie van grote aantallen vrouwelijke zorgverleners van armere 

naar rijkere delen van de wereld (Williams & Brennan, 2012, p. 355). Het is duidelijk te zien 
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dat deze drie fenomenen in wisselwerking met elkaar staan en de driehoeksverhouding vormen 

van de wereldwijde zorgketen.  

Het mondiale zorgketen concept legt de relatie tussen migratie, globalisering en zorg uit, omdat 

het veel over de maatschappelijke verandering in de eenentwintigste eeuw helpt bloot leggen 

en drie delen met elkaar verbindt: mondiaal, zorg en keten in eerste instantie en de toenemende 

aandacht voor de ongelijke herverdeling van welvaart winsten uit zorg migratie in tweede 

instantie (Yeates, 2012, p. 150). 

Kim (2016) wijst er ook op dat het concept van GCC drie elementen met elkaar verbindt:: 

“globaal”, “zorg” en “keten” en elk deel bevat zijn eigen analytisch element en implicaties. 

Daarom is het belangrijk om elk deel apart te bekijken om de interactie te ontdekken, om te 

zien hoe het zorgconcept door de jaren heen is geëvolueerd en hoe het het feministische 

onderzoek naar global care chain verbreedt. 

1.2.1 Definitie vorming van zorg concept binnen de wereldwijde zorgketen 

 

Zorg is een complex begrip vanwege het veelzijdige karakter van zorg als individuele 

menselijke activiteit en vanwege de verschillende niveaus waarop het zorgconcept wordt 

uitgewerkt (Guarinoni, Motta, Petrucci, & Lancia, 2014) . 

Daarom is er veel gediscussieerd over wat precies onder zorgconcept moet worden verstaan. In 

deze context hebben Bezanson & Luxton (2006, pp. 3-4) benadrukt dat “ What is considered 

socially acceptable for care work will vary culturally and historically, and will reflect the 

balance of gender, class and race/ethnic power relations”. 

Dan wordt zorg ook vaak gezien als vrouwelijke arbeid en zeker in het verleden, maar vaak ook 

vandaag nog wordt zorg geconceptualiseerd op een manier die vrouwenrollen enkel als 

moeders, echtgenotes en dochters benadrukt (Daly, 2002; Daly & Lewis, 2000; Rummery & 

Fine, 2012). 

Zo benadrukte Rummery et al. (2012) dat tot de jaren tachtig de verkenning van de theoretische 

en normatieve kaders die ten grondslag liggen aan de zorg een relatief onderbelicht fenomeen 

waren. Dit heeft te maken met de redenering dat zorg door academici en politici als privé en 

vrouwelijk werd beschouwd (Rummery et al., 2012, p. 321). Vrouwen moesten vaker dan 

mannen zorg verlenen omdat zorg werd gezien als een traditionele rol voor vrouwen (Onuki, 

2018, p. 366).  
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Door de stereotypering en genderongelijkheid in zowel de uitzendende als de ontvangende 

landen dat vrouwen verantwoordelijk moeten zijn voor huishoudelijke taken en zorg, is de zorg 

die binnen de wereldwijde zorgketen wordt geboden sterk gefeminiseerd. Deze sterke 

vervrouwelijking van de zorg binnen de mondiale zorgketen kan zowel positieve als negatieve 

gevolgen hebben. Dit leidde enerzijds tot de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, maar 

anderzijds werd de rol van vrouwen als huisvrouw versterkt door het feit dat een groot deel van 

het zorgwerk werd uitgevoerd door migrantenvrouwen (Pratt, 1999; Parrenas, 2000; Mattingly, 

2001; Lutz, 2002). 

Het is ook moeilijk om vast te stellen wat precies bij zorgwerk hoort, omdat het afhankelijk van 

de context verschillende betekenissen kan hebben. Daarom hebben sommige onderzoekers 

geprobeerd het begrip zorg te verbreden. Zo breidde Tronto (1993, p. 103) het begrip van zorg 

uit naar een breder scala van menselijke activiteiten  

 

 “On the most general level, we suggest caring be viewed as a species activity that includes 

everything that we do to maintain, continue and repair our “world” so that we can live in it as 

well as possible. That world includes our bodies, ourselves, and our environment, all of which 

we seek to interweave in a complex, life-sustaining web”. 

 

Zorg wordt ook door academici opgevat als een emotie of gevoel om voor anderen te zorgen, 

zoals voor kinderen, ouderen, echtgenoten, vrienden of kennissen (Benner, 2000; Bowden, 

1997). Hochschild (1983) en Hochschild & Manchung (1989) bijvoorbeeld zien zorg als een 

vorm van potentieel emotioneel werk die veel stress kan leveren. Dan wordt zorg ook gezien 

als werk waarbij fysieke activiteiten betrokken zijn, zoals contact met de zorgontvanger (Twigg, 

2000). 

Latere studies tonen aan dat wanneer zorgwerk ondergewaardeerd, onbetaald of laagbetaald is, 

dit kan leiden tot uitbuiting en misbruik van migrerende zorgverleners, omdat zij vaak illegaal 

werken (Williams, 2010; Shutes, 2012). Hierdoor kan zorgwerk als een bijzonder kwetsbaar 

beroep beschouwd worden, waarbij zorgverleners drievoudig kunnen worden uitgebuit als 

vrouwen, werknemers en migranten. (Kofman & Raghuram, 2012). 

Zorg wordt ook vaak gekenmerkt als reproductieve arbeid (Kofman, 2012; Yeates, 2012).  

In het werk van Karl Marx en Friedrich Engels wordt het begrip reproductieve arbeid 

gedefinieerd als een onderscheid tussen de productie van goederen in de economie en de 

reproductie van arbeid die nodig is om die productieve economie in stand te houden (Duffy, 

2007, p. 315). Aan de hand van dit concept konden socialistisch-feministen alle activiteiten van 
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een vrouw des huizes opnemen, van het schoonmaken van badkamers en toiletten, het bereiden 

van voedsel tot de zorg voor kinderen in het discours van de marxistische economie (Hansen & 

Philipson, 1990). 

Historisch gezien werd de internationale literatuur over de politieke economie gekenmerkt door 

de scheiding tussen productie en reproductie. Zo vereiste het vroeg kapitalisme en 

industrialisatie een onderverdeling tussen private en publieke sferen ( Roberts, 2015, p. 367). 

In deze historische context werd de publieke sfeer geassocieerd met door mannen betaalde 

productieve arbeid en gezien als werk dat bijdraagt aan de economie terwijl de private sfeer met 

onbetaalde reproductieve arbeid van vrouwen in het huishouden werd geassocieerd (Onuki, 

2018, p. 367). De feministische literatuur over reproductieve arbeid benadrukt dat huishoudelijk 

werk een enorme bijdrage aan de economie kan leveren omdat vrouwen zorg leveren aan de 

toekomstige generaties (kinderen) van werknemers .Daardoor is volgens de feministische 

academici reproductieve arbeid nodig voor de productiviteit van de huidige werknemers in 

stand te houden (Duffy, 2005, p. 70). In dit verband werd het concept van reproductief werk in 

de eerste plaats door socialistisch-feministische vrouwen gebruikt om de waarde te erkennen 

van de onbetaalde taken van huishoudelijk werk voor vrouwen, vooral in termen van 

economische bijdragen en de belangrijke rol van huishoudelijk werk in het dagelijks leven. 

(Duffy, 2005, p. 70). De reproductieve arbeid heeft de aandacht gevestigd op de ongelijkheid 

tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van de 

ondergeschiktheid van vrouwen. Vooreerst omdat vrouwen verantwoordelijk zijn voor deze 

onbetaalde huishoudelijke taken, veroorzaken ze nadelen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, 

zoals de last van de zogenaamde tweede verschuiving (Hochschild, 1989). Zo werden vrouwen 

door de tweede verschuiving beperkt tot lager betaalde banen met een lagere status, waardoor 

mannen meer toegang kregen tot middelen en macht (Duffy, 2007, p. 315). Ten tweede vestigt 

het concept van zorgwerk als reproductieve arbeid de aandacht op raciale ongelijkheden tussen 

zorgverleners en ontvangers (Parrenas, 2012, p. 270). Met betrekking tot deze kwestie betoogt 

Glenn (1992, p. 116) dat “The racial division of reproductive labor is key to the distinct 

exploitation of women of color”. 

Zo heeft Glenn (1992) vervolgens aangetoond dat zowel in het verleden als heden blanke 

vrouwen een zogenaamd "publiek gezicht" van reproductieve arbeid zijn door jobs uit te voeren 

die het meest zichtbaar zijn en de meeste interactie en emotionele relatie vereisen, zoals 

maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, enzovoort. Daarentegen verrichten gekleurde 

vrouwen vooral werk in de zogenaamde “vuile, achterkamertjessector”, dus werken ze als 

dienstmeisjes, obers en keukenhulpverleners (Duffy, 2005, p. 72).  
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Deze rassenhiërarchie binnen de reproductieve arbeidssector werd door Roberts (1997) 

omschreven als “ the division between “spiritual” work—associated with white women—and 

“menial” work—associated with racial-ethnic women” (Duffy, 2007, p. 317).  

Maar frappant is dat er ook een hiërarchie bestaat in de loonongelijkheid tussen het uitvoeren 

van "vuile achterkamertjesjobs" en "public face” banen. Hoewel beide 

werkgelegenheidskansen tot de reproductieve arbeid behoren, verdient de persoon die de 

achterkamertjes jobs uitvoert minder dan de persoon die de public face baan doet (Duffy, 2005 

p. 77).  

Verder wordt zorg ook gezien als een beleidskwestie en wordt het een publieke zaak. 

Door de wereldwijde toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen, de dalende 

vruchtbaarheidscijfers, de vermindering van de sociale uitgaven en de structurele vergrijzing in 

de ontwikkelde landen is er discussie ontstaan over wie er voor ouderen en jongeren zal zorgen 

als vrouwen werkzaam zullen zijn. Wat in de liberale en familiale welvaartsstaat een privésfeer 

was, werd dus als een publieke aangelegenheid aanvaard en werd het voorwerp van 

beleidsvorming (Williams & Brennan, 2012, p. 356). Deze economische veranderingen hebben 

vraag en aanbod van migranten zorgverleners veroorzaakt terwijl staats migratiebeleid een 

sleutelrol speelde bij het vormgeven van migratiestromen. In Duitsland bijvoorbeeld heeft de 

staat meer burgerschapsrechten verleend aan bepaalde soorten zorg migranten vanuit Polen, 

Slovakije, Tsjechië en Hongarije, zoals zorgkundigen en minder aan kinderverzorgsters en 

verpleegsters (Misra, Woodring, & Merz, 2006, pp. 321-324). Met behulp van de bilaterale 

overeenkomsten tussen Polen en Duitsland kan een goedkoop systeem van zorg voor de Duitse 

staat in stand worden gehouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de achtergestelde Poolse 

vrouwelijke immigranten. Dat betekent dat terwijl Poolse zorgverleners emigreren als gevolg 

van de zeer hoge werkloosheid in hun land, Duitsland als ontvangend land gebruik maakt van 

de afgezwakte positie van Poolse geïmmigreerde zorgverleners in hun thuisland (Misra et al., 

2006).  

Daar komt nog bij dat binnen de mondiale zorgketen zorg ook een commodificatie context 

krijgt. Zorg commodificatie betekent dat zorg wordt omgezet in een dienstverlening die aan- en 

verkoopbaar is (Dahl, 2017). 

Claeesen (2011, p. 45) leg uit dat de commodificatie van zorg ontstaat wanneer eerder informeel 

georganiseerde zorgverlening wordt uitbesteed naar de markt. Binnen de context van 

commodificatie van zorg werden zorgverleners “verkopers” en zorggebruikers als “kopers” van 

zorg (Dahl, 2017, p. 52). Het neoliberale herstructureringsproces van de mondiale politieke 

economie heeft geleid tot een toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen en tegelijkertijd 
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tot de politieke en financiële druk om de kosten van de sociale uitgaven te verlagen. Vandaar 

de commercialisering van zorgwerk (Onuki, 2018, p. 368). 

Op deze manier werd zorg een materiële commodity die kan verkocht en/of besteld worden 

voor geld en of over de grens heen geleverd kan worden aan het ontvangende land binnen GCC 

(Fedyuk, 2015, p. 146).  

1.2.2 De globalisering van zorg binnen global care chain 

Zorgverlening krijgt ook een transnationale context binnen de globale zorgketen en wordt ook 

gedistribueerd in een internationaal systeem waar arme vrouwelijke arbeidsmigranten zorgwerk 

leveren aan meer welgestelde gezinnen (Lutz, 2002; Yeates, 2005; Misra et al., 2006). De 

globalisering van het zorgaanbod is bijvoorbeeld ook gedocumenteerd in feministisch 

onderzoek van de afgelopen decennia (Misra et al., 2006, p. 317). In het voorbeeld van de 

wereldwijde zorgketen van Hochschild (2000a) die drie ketens met elkaar verbindt, zien we 

“ An older daughter from a poor family in a third world country cares for her siblings ( the first 

link in the chain) while her mother works as a nanny caring for a children of a nanny migrating 

to a first world ( the second link) who, in turn, cares for a child of family in a rich country ( the 

final link)” (Hochschild, 2000a, p. 33). 

 Als men dit voorbeeld leest dan kunnen wij denken dat zorg een transnationale context krijgt. 

Maar in de context van de mondiale zorgketen omvat de zorg meer dan vier schakels, waaronder 

de drie zorgverleners hierboven besproken en een vrouw uit het Noorden die haar zorg verleent 

aan het bedrijf waar zij werkzaam is.  

Vanwege het feit dat zorg binnen een transnationaal perspectief meer elementen met elkaar 

verbindt, benadrukte Yeates (2011a, p. 1112) dat het begrip zorg moet worden erkend in het 

perspectief van transnationalization en dat het anders is dan het perspectief van globalisering 

en internationalisatie  

In dit voorbeeld is zorg dus voor het eerst zowel nationaal als internationaal uitbesteed. Zo geeft 

Yeates (2005) toe dat het outsourcingproces in eerste instantie zowel internationale, 

grensmigratie omvat als binnenlandse migratie en inzet van arbeidsaanbod via informele 

(aanverwante) netwerken en/of marktmechanismen. Ten tweede zijn de 

internationaliseringsstrategieën van huishoudens vastgesteld. Voor de armere gezinnen uit 

uitzendende landen zo verwijst bijvoorbeeld deze strategie naar het aanbod van arbeidskrachten 

in het buitenland, wat betekent dat de moeder emigreert om zorgwerk in het buitenland te 
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verrichten, terwijl voor de rijkere gezinnen uit het ontvangende land deze strategie verwijst naar 

de werving van arbeidskrachten in het buitenland (Yeates, 2005, p. 5). 

Volgens Yeates (2011a, p. 1113) gaat zorg transnationalization over het proces van een sterkere 

verbinding van bewustzijn, identiteiten, ideeën, relaties en zorgpraktijken die mensen, 

instellingen en plaatsen over staatsgrenzen heen met elkaar verbinden. Yeates (2011a) 

onderscheidt ook vijf typen zorgverbindingen die transnationalisering van zorg ondermijnen. 

In de eerste plaatst is er grensoverschrijdende sociale vervorming waaronder 

migrantennetwerken, etnische diasporagemeenschappen en transnationale gezinnen vallen. In 

de tweede plaats is er het bewustmakingsniveau zoals bewustwording en zorg voor het welzijn 

van één of meer anderen die zich op afstand bevinden. Ten derde is er een kanaal voor 

kapitaalstromen, waarlangs goederen en geld overgemaakt worden en transnationale 

zorginstellingen gedistribueerd kunnen worden. Ten vierde is er de kant van politieke 

betrokkenheid die de zorgverlening kan vormen (door directe of indirecte 

beleidsimplementaties ) Ten vijfde en laatste is er de reconstructie van plaats of lokale 

omgeving waarbinnen zorgidentiteiten, - oriëntaties en – praktijken samengebracht zijn en in 

meer dan één land opgenomen zijn (Yeates, 2011a, pp. 1113-1114). 
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Figuur 2: “Transnationale instanties en voorbeelden van ideeën en praktijken op het gebied van 
zorg”. 
 Bron: Yeates (2011a, Tabel 1, p. 114). 

 
Figuur 2 illustreert niet alleen de variatie van actoren die betrokken zijn bij het proces van 

transnationalisering van zorg, maar ook voorbeelden van hun betrokkenheid in het verspreiden 

van ideeën en praktijken met betrekking tot zorg. Het schema van Yeates (2011a) benadrukt 

bovendien de motiverende krachten en de diversiteit van transnationale zorgnetwerken, waarbij 

niet alleen consumentenorganisaties en rekruteringsnetwerken betrokken zijn, maar ook 

transnationale families als één van de mogelijke types van zorgnetwerken.  

Binnen deze netwerken worden volgens Yeates (2011a) zowel economische, conceptuele en 

informatiebronnen verspreid als ook mensen, plaatsen en instellingen. Onder transnationale 

zorginstellingen volgens Yeates (2011a) vallen wervingsbureaus die gezondheidszorgwerk 

mobiliseren en leveren en instellingen die rechtstreeks gezondheidsdiensten verlenen. In 
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transnationale zorginstellingen zijn ook wervingsbureaus gevestigd. Zij vormen leveranciers en 

mobilisatoren van zorgwerk. Deze organisaties kunnen al dan niet met winstoogmerk opereren, 

bijvoorbeeld bedrijven die medische zorg, kinderopvang en langdurige zorg verlenen, zoals 

internationale vrijwilligersorganisaties die in geval van nood verschillende soorten zorg 

verlenen (Yeates, 2011a). Vandaar dat de zorg nu wordt uitgevoerd door meerdere actoren op 

verschillende locaties. Dit wereldwijde zorgketenproces verbindt verschillende partijen met 

elkaar, namelijk de uitzendende en ontvangende landen, migranten, consumenten, werving 

bureaus en mondiale bestuursorganen. Met betrekking tot dit ontwerp gaf Williams et al. (2012, 

p. 358) toe dat 

 

 “ In the transnational political economy of care, private care companies now operate on a global 

scale; policy discourses travel from region to region and are mediated by international 

organisations such as the World Bank and the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD); the collective movements representing carers, service users and care 

workers mobilise both locally and globally” . 

 

 Hierdoor is de betekenis van 'globaal' duidelijker geworden en dankzij Yeates (2011a) wordt 

een transnationaal perspectief binnen GCC gehanteerd. 

1.2.3 Keten betekenis binnen het begrip van global care chain 

 

Binnen de klassieke definitie van de globale zorgketen gebruikt Hochschild (2000, 2002, 2003) 

de economische taal en werd de zorg daarmee in kaart gebracht aan de hand van het 

waardeketenconcept. 

In het kader van de mondiale zorgketen heeft het begrip 'keten' een informatief karakter en is 

gebruikt als metafoor om te laten zien hoe zorgaanbieders en -ontvangers wereldwijd met elkaar 

verbonden zijn. Echter suggereerde Yeates (2004a, p. 357) dat het oorspronkelijke concept van 

een wereldwijde zorgketen was afgeleid van een global commodity chain. Zo suggereert Yeates 

(2004a) dat met behulp van de economische theorie van de waardeketen Hochschild (2000a) 

een zogenaamd global care chain concept creëerde, waarbij zorg op een gelijke manier werd 

geconceptualiseerd als in de waardeketen. Met betrekking tot dit onderwerp gaf Kaplinsky & 
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Morris (2000) toe dat de wereldwijde basisproductketen één van de drie concepten is om de 

waardeketen te beschrijven (Kaplinsky et al., 2000, p. 8).  

Zo wordt onder waardeketen verstaan 

  

 “ the full range of activities which are required to bring a product or service from conception, 

through the different phases of production (involving a combination of physical transformation 

and the input of various producer services), delivery to final consumers, and final disposal after 

use” ( Kaplinsky et al., 2000, p. 4). 

 

Met waardeketen wordt dus beoogd vast te stellen welke activiteiten nodig zijn voor de 

productie en verdere consumptie van producten. In de context van de wereldwijde zorgketen is 

dit product zorg, die voor het eerst is uitbesteed en wereldwijd wordt gedistribueerd. Het 

distributieproces van zorg omvat het mobiliseren van het arbeidsaanbod via zowel informele 

(familie, vrienden, kennissen) als formele netwerken (instanties) en marktmechanismen. 

Consumenten zijn rijkere gezinnen die zorg consumeren. Onder de werkzaamheden vallen alle 

noodzakelijke stappen die nodig zijn om het product te leveren, zoals: visa, werkvergunning 

regelingen, arbeidsreglementering, overheidstoezicht op legale en illegale migratie, migratie 

programma's (Yeates, 2004a). 

In het geval van GCC gaat het over internationale uitbesteding, waarmee de zorg kan worden 

vergeleken met de grondstoffen die worden onttrokken aan het uitzendende land en ingezet in 

de ontvangende landen. Hochschild (2004) herinnert ons eraan dat de winning van grondstoffen 

uit een “derde wereld” niet geheel nieuw is en dat het imperialisme van de negentiende eeuw 

bekend was voor de winning van goud, ivoor en rubber in het zuiden door het noorden. De zorg 

en liefde vergeleek ze met de nieuwe vormen van goud die nu uit “de derde wereld” worden 

ontgonnen. In rijkere landen worden deze middelen gebruikt, maar kinderen uit armere landen 

betalen er een zeer hoge prijs voor (Hochschild, 2004, pp. 41-42). Tussen toen en nu is het enige 

verschil dat migranten nu besluiten zelf zorg te verlenen in een ander land, vanwege de 

economische druk, de gapende kloof tussen arm en rijk en de druk om een manier te vinden om 

de kosten van hun gezin te dekken (Hochschild, 2004, p. 42). 

Yeates (2005, p. 8) benadrukt ook dat “extraction of (care) labor from poorer countries for 

consumption by richer ones constitutes the major drain on the resources of poorer countries 

with negative impacts on the development of this countries”. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wereldwijd opererende netwerken zoals arbeids- en 

migrantenorganisaties, makelaars, bemiddelaars en verhuisagenten (Yeates, 2004b, 2012). 
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Bovendien deze netwerken, agentschappen en organisaties, zowel overheids- als niet-

gouvernementele agenten (zowel voor winst als niet voor winst) bemiddelen ofwel 

ontmoedigen de vorming, ontbinding en hervorming van deze ketens van zorgdiensten (Yeates, 

2004b). 

Echter wijst Escriva (2005) er op dat het woord 'keten' binnen het feministisch perspectief kan 

worden onderschat als een beperking die het dominante discours onderstreept dat 'zorgwerk' 

vrouwenwerk is. Deze zogenaamde beperking volgens Escriva (2005) belemmert ook de 

vrouwenervaringen en -ambities, omdat binnen de keten de regel geldt dat ongeacht waar 

vrouwen naar toe gaan, zorgwerk nog steeds hun rol blijft. Bovendien vergelijkt Escriva (2005) 

het begrip 'keten' binnen het wereldwijde zorgketendiscours met de zware en onbreekbare 

keten. In deze onbreekbare keten zijn vrouwen verbonden aan zorg en huishoudelijk werk 

binnen en buiten de grenzen van een transnationale context (Escriva, 2005). 

 

 

Figuur 3: “ Driehoeks verhouding van schakels binnen GCC”. 

Bron: Eigen uitwerking op basis van: Williams, 2010, p. 391; Yeates, 2004b, 2011a. 

Global

Care

Chain

•niet beperkt tot teritoriale verdeling.

•impliceert een sterke transnationale onderlinge 
afhankelijkheid of interactie in de vraag naar en het 
aanbod van zorg.

•hanteert transnationaal perspectief.

•wordt georganiseerd door een reeks linken die worden 
gemedieerd door nationale en internationale factoren.

•een kern van reproductieve arbeid, waarvan de vraag vaak 
niet volledig wordt ingevuld door de interne zorgbronnen.

•wordt nu georganiseerd door meerdere actoren op 
meerdere locaties: er zijn minstens twee regeringen 
betrokken (bij het verzenden en ontvangen), migranten, 
consumenten, wervingsbureaus en mondiale 
bestuursorganen. 

•beschrijft en analyseert 
één of meerdere schakels 
waardoor zorgverleners en 
ontvangers wereldwijd zijn 
verbonden.
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1.3 Vraag en aanbod van migratie en zorg: kwesties met betrekking tot 

wereldwijde zorgketen 

Er is veel over global care chain geschreven vanuit gender en feministisch perspectief. De 

afgelopen decennia heeft onderzoek erop gewezen dat zorgmigratie, die grotendeels vrouwelijk 

was, geleverd wordt uit arme of armere landen, tegemoet komt aan de groeiende vraag naar 

verschillende soorten zorg in rijke of rijkere landen (Ehrenreich & Hochschild, 2003; 

Hochschild, 2000b; Lutz, 2002, 2008; Parreñas, 2001a, 2001b; Yeates, 2006, 2009a, 2011b).  

Zo heeft Lutz (2018) erop gewezen dat zorg migratie vaak wordt omschreven als een 

driedubbele overwinning voor zowel migranten als hun families. Op die manier helpt zorg 

migratie zowel het zorg deficit op te lossen in de ontvangende landen als zogenaamde 

uitzendende landen economisch te ontwikkelen, vanwege de geldtransfers die migranten naar 

huis sturen. Maar is dat echter driedubbele winst voor iedereen?  

De globale analyses van de zorgketen tonen echter de omgekeerde situatie aan. Er zijn sociale 

kosten voor migranten en hun niet-migrerende familieleden en de volgende complicaties 

worden veroorzaakt door de wereldwijde zorgketen zoals: vervrouwelijking van zorgmigratie, 

zorgdrain, zorgtekort, transformaties van families en gemeenschappen, deskilling en 

devaluation of education van zorg migranten (Isaksen, 2012; Lutz, 2018; Kofman, 2012; 

Cuban, 2013). Dan komt nog dat global care chain tot etnische en raciale klassenverdeling kan 

leiden, omdat zorgverleners vaak women of color migranten zijn. Met betrekking tot dit 

onderwerp heeft Mona Harrington (1999, p. 21) gewaarschuwd, dat zorg uitbesteding 

ongelijkheid wereldwijd kan versterken en tot de zogenaamde “new, low-wage servant class” 

leiden. 

De GCC analyse heeft aangetoond dat deze relatie tussen vraag en aanbod niet zonder gevolgen 

gebeurt. Vraag en aanbod moeten altijd een prijs hebben en soms is deze prijs hoog, soms te 

hoog.  

1.3.1 Zorg feminisering 

Het fenomeen van transnationale zorg migratie heeft geleid tot de globale toename van de 

feminisering van arbeidsmigratie (Lutz, 2017b, p. 356). 
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Zo nam in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw niet alleen de vraag naar 

hulpverleners in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden toe, maar ook het feit dat vooral 

vrouwen in het aanbod voorzagen (Lutz, 2017a, pp. 356-357). Volgens het UN Women rapport 

2016 maken vrouwen met 73,4 procent een veel groter deel uit van de internationale migranten 

huishoudhulpen (UN Women, 2016).  

 In dit verband was Latijns-Amerika, zoals Kofman et al. (2012) stellen, het eerste land met 

evenveel vrouwelijke migranten als mannen. Bovendien worden de Filipijnen gekenmerkt als 

het grootste uitzendende land dat betrokken was bij de migratiestromen van vrouwen (Parrenas, 

2001a, 2001b).  

Zo is bijvoorbeeld uit het onderzoeksproject "Integratie van vrouwelijke immigranten op de 

arbeidsmarkt en in de samenleving. Beleidsevaluatie en beleidsaanbevelingen” gebleken dat de 

migratiestromen naar EU-landen en de rest van de wereld niet alleen worden gekenmerkt door 

een toenemende aanwezigheid en zichtbaarheid van vrouwen in verhouding tot het aantal 

migranten, maar ook door de veranderende aard van de migratie van vrouwen, die steeds meer 

uitgegroeid is tot een autonome arbeidsmigratie en steeds minder als migratie van afhankelijke 

gezinsleden (Slany, Kontos & Liapi, 2010, p. 8). 

Hiervoor zijn echter verschillende redenen aan te wijzen, zowel de toenemende vraag van 

migrantenvrouwen om in hoge-inkomenslanden in informele huishoudelijke diensten en in 

sectoren van seksuele dienstverlening te werken, als de wens van migrantenvrouwen om uit 

repressieve of gewelddadige omgevingen te ontsnappen en een beter leven te creëren, tegen de 

achtergrond van het gebrek aan formele migratiekanalen (Lutz, 2002; Raghuram & Kofman, 

2002).  

Het gebrek aan zorg in de ontwikkelde welvaartsstaten wordt veroorzaakt door de toenemende 

betrokkenheid van vrouwen op de arbeidsmarkt en de opkomst van het Adult Family Worker 

Model hebben geleid tot het ontstaan van het welzijnsbeleid (Williams & Brennan, 2012, p. 

357). 

In het Adult Family Worker model wordt ervan uitgegaan dat alle volwassenen, mannelijk of 

vrouwelijk, ouders of niet, op voltijdbasis aan het werk gaan (Lewis & Giullari, 2005, p. 3). 

Over het algemeen wordt door overheden en beleidsdeskundigen de uitbesteding van zorg aan 

de formele, betaalde sector als uitgangspunt genomen (Lewis et al. 2005, p. 1). 

Vroeger was de man de belangrijkste kostwinner, maar nu is de vrouw ook betrokken bij de 

marktparticipatie. (Harbach, 2015, p. 659; Rüling, 2008). 

Bovendien is de vervrouwelijking van gezondheidsmigratie ook beïnvloed door beleids- en 

politieke veranderingen, aangezien beleidsbeslissingen een sterk genderperspectief volgen ten 
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gunste van bepaalde groepen migranten. ( Piper, 2006, pp. 133-134). Zo gaf bijvoorbeeld Piper 

(2006) toe dat historisch gezien bij genderneutraal beleid in werkelijkheid geen rekening 

gehouden is met specifieke ervaringen en behoeften van vrouwen. Dezelfde trend is zichtbaar 

op het gebied van migratiebeleid. Door de genderneutraliteit was het migratiebeleid niet 

gevoelig voor de variatie in ervaringen tussen mannen en vrouwen en stelde het de gender 

gebonden sociaaleconomische machtsstructuren niet in vraag (Piper, 2006). 

Deze feminisering van migratie heeft ook publieke debatten veroorzaakt over de aanwezigheid 

van moeders in het leven van achtergelaten kinderen (Lutz, 2018b, p. 581). De heersende 

sociale orde heeft deze moeders ervan beschuldigd het welzijn van hun kinderen te schaden 

(Lutz, 2017b). 

1.3.2 Zorg crisis  

 

Uit de GCC-analyse blijkt ook dat met de hulp van (vooral) vrouwen uit armere landen die zorg 

verlenen en huishoudelijk werk verrichten, maar ook van verpleegkundigen, apothekers en 

artsen, een zogenaamd gebrek aan zorg door de rijkere staten opgelost kan worden. (Aluttis, 

Bishaw, & Frank, 2014).  

De vraag blijft echter of het een win-win oplossing is voor zowel migranten, ontvangende en 

uitzenden landen? 

 Met betrekking tot deze vraag heeft Lutz (2008, p. 31) benadrukt dat deze geopolitieke 

oplossing van zorgexport goed is voor de ontvangende staat, want dan hoeft het ontvangende 

land niet veel te investeren in de oprichting van zorginstellingen voor autochtone kinderen, 

ouderen en in de opleiding van autochtoon zorgpersoneel. Bovendien zijn gehandicapten- en 

ouderdomsverzekeringen voor geïmporteerd personeel dan niet ten koste van het ontvangende 

land (Lutz, 2008).  

Zo gaf Williams (2010) dat deze geopolitieke oplossing aan de ene kant goed is voor de 

ontvangende landen, maar dat aan de andere kant het een crisis van zorg kan veroorzaken in de 

uitzendende landen. Dit bespaart enerzijds sociale uitgaven voor de rijkere landen, maar leidt 

anderzijds tot een gebrek aan zorg bronnen in de landen van herkomst van de geïmmigreerde 

zorgverleners (Williams, 2010, p. 385). Maar spijtig genoeg heeft noch het zendende noch het 

ontvangende land veel aandacht besteed aan de culturele en sociale gevolgen van internationale 

verpleegkundige migratie (Isaksen, 2012, p. 59). 
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1.3.3 Wat is zorg drain? 

Crisis van zorg is niet de enigste kwestie die veroorzaakt werd door de wereldwijde zorg keten. 

Hochschild (2000a) gaf toe dat de uitzendende landen dan ook aan zorgdrain kunnen leiden. De 

zogenaamde zorgdrain omschrijft de migrantenvrouwen die als zorgmedewerker worden 

aangenomen als een verlies van zorg, niet alleen voor de migrantengezinnen, maar ook voor de 

lokale gemeenschappen en instellingen zoals de zorgsector (Dumitru, 2014, p. 203; Hochschild, 

2000, 2002).  

Isaksen et al. (2008, p. 406) zijn van mening dat, hoewel beide geslachten betrokken kunnen 

zijn bij het proces van braindrain, met name vrouwen de belangrijkste oorzaak van zorgdrain 

kunnen worden. De auteurs verklaren dat dit door de kracht van het gewoonterecht in zowel de 

uitzendende als de ontvangende cultuur. Het heersende geloof in het gewoonterecht volgt de 

stelling dat de meeste zorg door vrouwen moet verleend worden. Dat betekent dus dat als 

vrouwen migreren ze de zorg mee nemen (Isaksen et.al, 2008, p. 406). 

Isaksen et al. (2008) geven aan dat zorgdrain een wereldwijd verspreid fenomeen is, aangezien 

vrouwen zich naar verschillende locaties bewegen. Oost-Europa heeft bijvoorbeeld te lijden 

onder zorgdrain omdat het een uitzendland is voor West-Europa. Mexico, Zuid- en Midden-

Amerika hebben ook te maken met zorgdrain wanneer hun zorgverleners in de Verenigde Staten 

zorg beginnen te verlenen. Zuid-Azië vormt ook geen uitzondering op dit gegeven, omdat deze 

regio een leveranciersland voor de Perzische Golf staten is. Daardoor hebben de uitzendende 

regio's voortdurend te lijden onder het verlies van zorgpersoneel.  (Isaksen et al., 2008). 

Andere onderzoekers, zoals Ghaeus (2013, p. 65). gaven toe dat zorgdrain vergelijkbaar met 

een "domino-effect" is, aangezien er aan het eind van de zorgketen altijd iemand is met een 

gebrek aan zorg. 

Zorgdrain is volgens Hochschild (2002, p. 35) "een meer verborgen en onzichtbare trend", die 

elke keer toeneemt wanneer vrouwen die in hun eigen arme landen normaal voor jongeren, 

ouderen en zieken zorgen, naar rijke landen verhuizen om daar zorg te verlenen.  

Hochschild (2000a) definieerde dit zorgverlies als een 'extractie' van zorgmiddelen en een 

'wereldwijde harttransplantatie'. Zo beschouwde Hochschisld (2000a) de harten van moeders in 

deze zin als een moederliefde die uit migrantenfamilies werd weg gehaald en in de werkende 

familie werd geïntegreerd (Hochschild, 2000a). Omdat de migrantenmoeder fysiek afwezig is 

geeft ze haar liefde en zorg aan het kind in het ontvangende land in plaats van aan haar eigen 

kind. Op deze manier wordt de liefde en zorg van de migrantenmoeder overgedragen naar de 

werkende familie ten koste van haar eigen kind (Hochschild, 2002). 
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1.3.4 Brain drain 

De migratie van hooggeschoolde vrouwelijke zorg migranten kan ook de zogenaamde brain 

drain veroorzaken voor een uitzendend land. De term brain drain suggereert dat het vertrek 

van geschoolde migranten een economisch verlies is voor het uitzendende land (Portes & 

Celaya, 2013). Zo heeft Eleonore Kofman (2012) toegegeven dat in specifieke landencontexten 

zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland, geschoolde 

vrouwen meer migreerden dan geschoolde mannen. Hoewel in recente studies benadrukt werd 

dat binnen de migratiestromen van hoogopgeleide personen meer vrouwen betrokken waren 

dan hoogopgeleide mannen, werd de vrouwelijke "brain drain" pas in de jaren negentig ter 

discussie gesteld. (Kofman, 2012).  

Daarom stelde Kofman (2000) de vraag over de onzichtbaarheid van geschoolde vrouwelijke 

migranten binnen het onderzoek naar geschoolde migratie in een Europese context en somt ze 

de verschillende redenen op waarom geschoolde vrouwelijke migranten onzichtbaar waren 

binnen het onderzoek naar geschoolde migratie in Europa. Kofman (2000) legt uit dat dit is 

gebeurd vanwege een gebrek aan interesse van academici en politici in dit onderwerp, hoewel 

bijvoorbeeld de International Passenger Survey (IPS) bevestigd heeft dat er in het Verenigd 

Koninkrijk een hoog percentage geschoolde vrouwelijke migranten waren. Daarnaast richtte 

eerder migratieonderzoek zich in het algemeen op transnationale ondernemingen, zoals 

financiële diensten, die door mannen worden gedomineerd, met name in hun hogere posities. 

In de meeste gevallen werden vrouwen eerder gevonden in ondersteunende diensten dan in 

topposities (Kofman, 2000). 

Alhoewel in de naoorlogse jaren veel leraren, verpleegkundigen, dokters en maatschappelijk 

werkers gerekruteerd werden uit de voormalige koloniën van Europese landen met een 

koloniaal verleden, zoals Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, negeerden 

onderzoekers de aanwezigheid van hoogopgeleide migranten in sterk gefeminiseerde 

welzijnssectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

(Kofman, 2000, p. 51). 

Ten laatste heeft Kofman (2000, p. 46) benadrukt dat er nog een groot stigma zat binnen het 

onderzoek naar internationale migratie, telkens als een vrouw deel uitmaakte van deze studies 

werd hun rol grotendeels beperkt tot personen ten laste of tot aanbieders van ongeschoolde 

arbeid. 
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1.3.5 De “deskilling” en “devaluation of education” binnen GCC 

GCC kan ook tot de deskilling (Dumitru, 2014; Kofman, 2012a) en devaluation of education 

van zorg migranten leiden.  

Met het fenomeen deskilling binnen GCC werd door Kofman (2012a, p. 69) verwijst naar de 

trend van wanneer vrouwen in andere sectoren dan hun opleiding werken of wanneer zij onder 

hun kwalificatieniveau werken. 

Met betrekking tot dit onderwerp benadrukte Kofman (2012a) dat veel migranten na 

binnenkomst in het nieuwe land onvermijdelijk te maken krijgen met zogenaamde 'deskilling'. 

Aan deze problematiek is al veel aandacht besteed door internationale organisaties als de OESO 

en de Internationale Organisatie voor Migratie. Zo wijst (IOM, 2012) erop dat het fenomeen 

van deskilling onder geschoolde migrantenvrouwen zeer vaak voorkomt. 

In sommige gevallen kan de migrantenstatus het voor vrouwen moeilijker maken om hun 

competenties te gebruiken, in andere gevallen kan het voor migrantenvrouwen ook een obstakel 

vormen om geschoold werk aan te nemen als gevolg van de toenemende vraag naar 

ongeschoold zorgwerk in het gastland en er geen mogelijkheid is om een andere job te 

verrichten omwille van diploma devaluatie (IOM, 2012). 

IOM (2012) benadrukte ook dat de combinatie van de volgende drie dimensies, zoals gender, 

migrantenstatus en geboorteplaats (bijvoorbeeld buiten de EU), het risico van deskilling kan 

verhogen en tot driedubbele discriminatie leiden (IOM, 2012, pp. 21-22).  

Vanwege de verrichting van laaggeschoolde zorg werk, verdienen vrouwelijke zorg migranten 

minder, ongeacht hun hoog kwalificatieniveau (Rao, 2014). Zo bezit in Groot-Brittannië 70 

procent van alle Filipijnse zorgverleners en 50 procent van de Afrikaanse zorgverleners een 

diploma van hoger onderwijs, tegenover slechts 30 procent van de Britse zorgverleners (Haour-

Knipe & Davies, 2008). Zo werd door Kofman (2012a) benadrukt dat vrouwen in grotere mate 

werden geconfronteerd met de trend van deskilling. Vrouwen worden vaker getroffen door het 

verschijnsel van deskilling vanwege hun verantwoordelijkheden op het gebied van kinderzorg, 

waardoor er minder mogelijkheden zijn om nieuwe sociale netwerken op te bouwen. Bovendien 

vormt de uitvoering van huishoudelijke en zorgtaken in gezinnen met een genderhiërarchie ook 

een obstakel voor vrouwen om een diploma te behalen of om te herscholen ( Kofman, 2012a , 

pp. 69-71). 

Hoewel huishoudelijk werk als ongeschoold wordt geclassificeerd, zijn er nog steeds veel 

hooggeschoolde huishoudelijk werknemers (Kofman, 2000, p. 55).  
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De nieuwe international division of labour komt tot stand van uit de markt behoeften. Zoals 

Friese (1995) al benadrukte, hebben sommige mensen geld verdiend dankzij hun opleiding, 

terwijl anderen te lijden hebben onder de devaluatie van hun vaardigheden en diploma's als 

gevolg van de economische herstructurering. Bijvoorbeeld wanneer meertalige vrouwen met 

een universitair diploma als leraar of ingenieur gedwongen worden een huishoudelijke job aan 

te nemen bij gebrek aan goedbetaalde jobs in hun eigen land (Kofman, 2000, p. 55).  

1.3.6 Zorg “marketization” 

Hochschild (2000a) geeft toe dat geld in de eerste plaats een krachtige motivatie wordt voor de 

zorg migranten om naar het buitenland te verhuizen vanwege de loonkloof wereldwijd. In dit 

verband hebben Hochschild (2000a, 2000b) en Isaksen et al. (2008) benadrukt dat 

hoogopgeleide Filipijnse vrouwen door in de VS huishoudelijk werk uit te oefenen bijna acht 

keer meer kunnen verdienen dan door te werken als hooggeschoolde specialisten in hun eigen 

land. Bovendien leidt globalisering tot instabiliteit in wereldeconomieën, zoals devaluaties van 

valuta en bedrijfsfaillissementen. Migratie wordt dus in sommige opzichten een vorm van 

verzekering tegen deze mondiale instabiliteiten (Hochshild, 2000a). Migranten zijn niet alleen 

op zoek naar betere lonen, maar ook naar stabiliteit en sociale zekerheid die zij hun gezinnen 

kunnen aanbieden dankzij migratie naar landen met een hoog inkomen (Hochshild, 2000a). 

 Daarom migreren sommige vrouwen als reactie op de marketization van de zorg. Zorg wordt 

in dit voorbeeld een commodity, iets dat gekocht en verkocht kan worden. Marketization en 

commodity zijn processen "that have facilitated in the widening and deepening of the market 

into everyday spaces and routines, households and bodily practices"(Roberts & Elias, 2018, p. 

13). 

Zoals Parrenas (2001) opmerkte, migreren Filipijnse vrouwen met als doel om schoolgeld te 

betalen en een betere huisvesting voor hun families te voorzien. Ze sturen hun geld terug naar 

hun ouders, kinderen, echtgenoten en vrienden. Zorg en liefde worden in deze specifieke 

context gematerialiseerd tot geschenken, geld, elektronische gadgets als zogenaamd schuldoffer 

voor de separatie en gemiste zorg gedurende al die jaren (Isaksen et al., 2008, p. 414). 

Uit de andere onderzoeken blijkt dat hoogopgeleide migranten in sommige gevallen kiezen 

voor huishoudelijk werk als 'opstapje naar meer gekwalificeerd werk' (Lutz, 2008). Elke situatie 

is dus uniek en elke ervaring is anders. 

Isaksen et al. (2008) beweert dat familie, vrienden en kennissen van zorgverleners willen dat 

deze wereldwijde zorgketen werkt omdat ze ervan profiteren. De regeringen van sommige 
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uitzendende landen willen ook dat het werkt omdat "they gain enormously from the inflow of 

taxable hard-currency remittance" (Isaksen et al., 2008, p. 408).  

Ehrenreich et al. (2002, p. 28) bijvoorbeeld vinden dat overheden in sommige uitzendende 

landen vrouwen zelfs aanmoedigen om actief werk in het buitenland te zoeken als 

zorgverleners, met als argument dat vrouwelijke migranten meer geld terugsturen dan 

mannelijke migranten. Zo implementeerde de Filippijnse president Ferdinand Marcos in 1974 

het 'manpower export program', dat ook een impact had op de migratie van vrouwen. Mensen 

die migreerden werden beschouwd als nationale helden “who are making substantial 

contributions to the national development” (Oishi, 2005, p. 84).  

Lutz et al. (2012, p. 17) hebben ook benadrukt dat “ remittances sent by migrants to their home 

countries a significant development source for so-called Third-World countries”. Dus terwijl 

de nationale begrotingen profiteren, hebben migranten en hun gezinnen te lijden onder sociale 

en emotionele kosten. 

1.3.7 De versterking van het systeem van genderongelijkheid binnen GCC 

Sassen (1998) schat dat de toenemende trend van vrouwelijke migratie de rol van vrouwen 

binnen het gezin en de samenleving als kostwinner zou kunnen vergroten. Omdat de 

kostwinnersfunctie vrouwen de macht zou kunnen geven om een patriarchale genderorder uit 

te hollen. Echter versterkt GCC het systeem van genderongelijkheid. Parrenas (2000, p. 567) 

gaf in dit verband toe dat vrouwen die migreerden uit lagelonenlanden opnieuw gevangen zaten 

in het systeem van genderstratificatie in het gastland na het verlaten van een systeem van 

genderongelijkheid in het uitzendende land. In deze twee samenlevingen worden vrouwen die 

migreren uit lagelonenlanden geconfronteerd met dezelfde genderideologie die reproductief 

werk terugbrengt tot zijn oorspronkelijke vrouwelijke taken. 

Verder onderzoek door Parrenas (2005, p. 265) toont aan dat, omdat dochters van 

geïmmigreerde vrouwen of een ander vrouwelijk familielid zorg verlenen aan achtergebleven 

gezinnen, het "support men’s resistance to gender transformations in the families".  

Maar het kan niet een universeel gegeven worden, omdat niet enkel gender maar in sommige 

gevallen ook kruising van gender en sociale klasse een rol speelt in de uitbesteding van de zorg 

taken. Zo hebben Kofman et al. (2012) erop gewezen dat het niet altijd mogelijk is om de zorg 

door oudere dochters over te laten nemen. Zij benadrukken dat het verwerven van zorg 

afhankelijk van het inkomen van het gezin is. Als bijvoorbeeld gezinsleden tot de 

arbeidersklasse behoren, zal de zorg in dit geval worden overgenomen door het vrouwelijke 
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familielid, maar in de middenklasse familie zal deze rol aan de kinderoppas of de oudere dochter 

worden gegeven (Kofman et al., 2012, p. 10). Hoewel vrouwen in deze situatie een rol als 

kostwinner verrichten en daarom de zogenaamde mythe over de rol van de man als kostwinner 

door deze vrouwelijke zorgmigratie uitgedaagd werd toch versterkt  deze vrouwelijke zorg 

migratie de uitspraak dat zorg één van de vrouwelijke taken is (Kofman et al., 2012, p. 10). 

De wereld verandert echter zo treden de vrouwen tegenwoordig meer en meer toe tot de 

arbeidsmarkt, maar de patriarchale genderpatronen veranderen niet mee.  

Ook al hebben vrouwen door hun arbeidsparticipatie nu minder tijd voor huishoudelijke taken, 

toch dragen mannen niet evenveel bij in het verrichten van huishoudelijke taken (Crompton, 

Brockmann, & Lyonette, 2005). Uit het rapport over de gelijkheid van vrouwen en mannen in 

de EU (2018) blijkt dat de meerderheid van vrouwen binnen de Europese context 73 percent 

meer tijd besteden aan huishoudelijk werk en zorgtaken dan mannen. 

Het recente onderzoek van Lutz (2018a) naar zorgpatronen en achterblijvende vaders uit 

voormalige socialistische landen in Europa heeft ook aangetoond hoe vrouwelijke 

arbeidsmigratie de hegemonische masculiniteit in de context van de postsocialistische situatie 

heeft beïnvloed. Lutz (2018a) gaf toe dat de postsocialistische situatie binnen de Poolse en 

Oekraïense context meer dan ooit een mannelijke kostwinner rol vereist. Lutz (2018a) legt uit 

dat na de val van het IJzeren Gordijn Oost-Europa het hegemonische gendersysteem van West-

Europa begon te integreren en te verspreiden. 

Hoewel een meerderheid van de mannen hun baan kwijtgeraakt waren en niet meer in staat 

waren om te voldoen aan de door de samenleving veronderstelde genderrol van kostwinner, 

toch eiste de samenleving dat de vrouw financieel afhankelijkheid was van haar echtgenoot 

(Lutz, 2018a, pp. 3-4).  

 Zo laten case studies van Lutz (2018a) uit Polen zien dat de achtergebleven vader zijn rol als 

vader goed aankan en zijn vaderschapstaken serieus neemt. Hij kookt, zorgt voor alle 

huishoudelijke taken en werkt fulltime, terwijl zijn vrouw werkt als huishoudelijk personeel in 

Duitsland. Dit alles toont aan dat hij zijn huishoudelijke taken echter niet associeerde met 

vrouwelijke gendertaken en dat hij zijn vrouw helpt met het huishouden wanneer zij terug komt. 

De case studie van Oekraïne is daar het compleet tegenovergestelde van. De achterblijvende 

vader verzet zich totaal tegen het idee dat zijn vrouw de kostwinner is en blijft weigeren om 

huishoudelijk werk te doen met als argument dat dit een vrouwelijke job is. Hij legt uit dat hij 

trouwde om geen huishoudelijke taken te doen (Lutz, 2018a).  

De bovenstaande informatie toonde aan dat de meerderheid van de vaders de economische 

bijdrage van gemigreerde vrouwen weigeren te erkennen. Bovendien, ook al werden vrouwen 
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kostwinners toch bestrijd dat niet de hegemonische masculiniteit en de heersende gender orders. 

Lutz (2018a) leg dat uit aan de hand van het gebrek aan staatssteun programma's voor 

achtergebleven gezinnen. Zolang de staat zelf de economische bijdrage van vrouwen niet 

erkent, zal deze hegemonische mannelijkheid niet in vraag gesteld worden (Lutz, 2018a, p. 14). 

1.3.8 De erosie van sociaal-emotionele 'commons' binnen GCC. 

Isaksen et al. (2008) suggereerde dat de mondiale zorgketen ook tot de zogenaamde erosie van 

sociaal-emotionele commons kan leiden. Zo kan volgens Isaksen et al. (2008) het sociaal beleid 

van de ontvangende landen samen met zorgmigratie onwillekeurig sociaal-emotioneel 

gemeengoed van de uitzendende gemeenschappen uithollen. 

 Het begrip 'gemeengoed' verwijst in het algemeen naar middelen die gedeeld worden door een 

groep mensen (Basu, Jongerden, & Ruivenkamp, 2017, p. 144). Deze middelen kunnen van 

natuurlijke (de oceaan), niet-natuurlijke (toegang tot de internetgegevens) en extraheerbare 

(goud, diamanten) oorsprong zijn.  

 Basu et al. (2017) gaven toe dat in een andere benadering van het idee van het gemeengoed de 

nadruk ligt op de sociale relaties. Het resultaat van de interactie tussen mensen binnen één 

gemeenschap verwijst naar sociaal-emotioneel gemeengoed (Basu et al,. 2017). 

 Isaken et al. (2008) zijn van mening dat omdat mensen binnen een gemeenschap handelen 

volgens een principe van “generalized reciprocity” sociaal-emotionele gemeengoederen 

ontstaan. 

Wederkerigheid wordt genoemd als een universeel principe en wijdverspreide praktijk in 

groepen, organisaties en gemeenschappen ( Baker & Bulkley, 2014). Dat is gebeurt omdat elk 

lid van de groep, organisatie of gemeenschap er baat bij zou hebben en voor zijn of haar 

voordeel terugbetaald zou worden door iemand anders, direct of indirect ( Blau, 1964 p. 259). 

Wederkerigheid is niet alleen de basis van het uitwisselingsconcept, maar ook van het sociaal 

kapitaal ( Blau, 1963, p.140; Putnam, 2000, p. 134).   

De zeer beknopte definitie van sociaal kapitaal werd gegeven door de Franse socioloog Pierre 

Bordieu. Zo definiëren Bordieu & Wacquant (1992, p. 119) sociaal kapitaal als het resultaat 

van de feitelijke of virtuele middelen die een individu of een groep kan bereiken door het 

opzetten van een netwerk van wederzijdse kennismaking en erkenning. 

Volgens Bourdieu (1986) is sociaal kapitaal een voordeel dat men kan halen uit de oprichting 

van sociale netwerken (sociale banden of sociale participatie). Sociale netwerken zijn in deze 
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context een vorm van virtuele of actuele middelen, die kansen of steun kunnen bieden aan 

individuen of gemeenschappen wanneer dat nodig zou zijn (Bourdieu,1986). 

In tegenstelling tot rechtstreekse wederkerigheid, die het principe van wederzijdse hulp volgt, 

volgt gegeneraliseerde wederkerigheid het principe van zogenaamde “pay it forward” hulp dan 

help je een persoon en deze persoon zal dan iemand anders helpen. Deckop, Cirka, & Andersson 

(2003) gaven een goed voorbeeld hoe dat het werkt: als je bijvoorbeeld een collega verder helpt 

omdat andere collega’s je hebben geholpen.  

In de global care chain context wordt door Isaksen et al. (2008) onder de overdracht van zorg 

kapitaal verstaan de overdracht van sociaal kapitaal van het ene gezin naar het andere, van de 

ene werkplek naar de andere en van het ene land naar het andere.  

Isaksen et al. (2008) stelt dat binnen de wereldwijde zorgketen niet alleen zorg wordt 

overgedragen, maar ook sociale kapitaal oftewel 'social chits'. Sociale chits worden door Portes 

& Sensenbrenner (1993) opgevat als eerdere goede daden ondersteund door de norm van 

wederkerigheid, wat betekent dat al die eerdere goede daden je kunt hergebruiken als een 

verplichting om iets voor jou terug te krijgen. In deze context hoe meer sociale chits je hebt, 

hoe hoger je sociaal kapitaal is, omdat je meer terug kunt krijgen voor een grotere hoeveelheid 

van je goede daden. In economisch opzicht zou het betekenen dat als we geld uit lenen, we geld 

terugkrijgen, als we geld lenen, dan zouden we geld terugstorten. De munteenheid van de wissel 

blijft dezelfde (Portes & Sensenbrenner, 1993). Maar in de context van social capital exchange 

zou dat volgens Isaksen et al. (2008) anders zijn, want voor één goede daad zou je worden 

terugbetaald door een andere goede daad of iets anders. Hetzelfde principe geldt voor de moeder 

van de migrant en de zorg die haar verwanten haar bieden.  

De achtergebleven familieleden zorgen voor een goede daad door voor kinderen, bejaarde 

ouders, enz. te zorgen van allochtone vrouwen. De geïmmigreerde moeder verdient op haar 

beurt weer terug met diverse cadeaus of transfers, zoals medische behandelingen, en betaalt 

onderwijs. In dit voorbeeld zien we dus de uitwisseling van sociale chits tussen familieleden en 

vrouwelijke migranten, ook al kwam de informele uitwisseling dicht in de buurt van de 

uitwisseling op de markt (Isaksen et al., 2008). Daarom zijn Isaksen et al. (2008) van mening 

dat het geen gelijke uitwisseling is. Terwijl migrantenmoeders goede daden verrichten in het 

Noorden, werd door het Noorden indirect de sociale solidariteit van het Zuiden aangetast. 

Aangezien kinderen beginnen vergeten hoe hun moeder eruit ziet en alle goede sociale 

handelingen veranderen in de uitwisseling van geldovermakingen vindt de uitholling van 

familiebanden plaats (Isaksen et al., 2008, pp. 415-41). Daarom stellen de auteurs in de eerste 

plaats vragen over de mogelijkheid voor kinderen om samen met hun moeders naar de nieuwe 
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werkplaatsen te reizen. Ten tweede roepen ze op tot een gelijke herverdeling van middelen van 

het Noorden naar het Zuiden om de zogenaamde erosie van commons tegen te gaan en 

verstoring van familiebanden te voorkomen (Isaksen et al., 2008). 

1.3.9 De transformatie van migrantengezinnen: transnationaal ouderschap 

De wereldwijde zorgketens kunnen ook voor transformatie van migrantengezinnen zorgen, 

zoals afstandsmoederschap of transnationaal ouderschap. Met betrekking tot dit fenomeen 

verwijzen Hondagneu-Sotelo & Avila (1997) naar de organisatorische herstructurering en 

reorganisatie van het moederschap om te kunnen omgaan met de geografische en temporele 

scheidingslijnen die door migratie worden veroorzaakt.  

De zogenaamde transnationale ouderschap kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben 

voor kinderen die in het uitzendende land zijn achtergebleven (Gardner, 2012). 

Zo benadrukte Parrenas (2001) dat afstand tussen gezinnen sterke emotionele gevolgen kan 

hebben voor zowel moeders als achtergebleven gezinnen. Lutz et al. (2012, p. 23) geven toe dat 

moederschap op afstand een gevoelige combinatie is omdat gezinnen die op afstand zijn, 

moeten leren omgaan met de kwaliteit van persoonlijk contact in de context van fysieke 

afwezigheid.  

Informatietechnologieën zoals skype en internet worden tegenwoordig gebruikt om het 

moederschap op afstand mogelijk te maken, zodat het contact met kinderen en gezinnen niet 

verloren gaat (Lutz et al., 2012). Op deze manier kunnen migranten zich bewust zijn van het 

dagelijks leven van hun gezin, huiswerk en schoolwerk van hun kinderen begeleiden. Het 

gebruik van technologieën helpt kinderen van geëmigreerde moeders ook om altijd te kunnen 

rekenen op advies van moeders (Lutz, 2012). Hoewel het op het eerste gezicht zo eenvoudig 

lijkt, is het toch ingewikkeld. Zo heeft bijvoorbeeld het onderzoek van Palenga-Möllenbeck 

(2012) over Polen en Oekraïne als uitzendende landen en Polen als ontvangend land aangetoond 

dat niemand van familieleden die zich op afstand bevinden omwille van wereldwijde zorgketen, 

virtuele contacten als equivalent van fysieke aanwezigheid beschouwen. Bovendien heeft niet 

iedereen op het Oekraïense platteland toegang tot het internet. Ook is moederen op afstand met 

behulp van telefonie geen optie voor kleine kinderen, omdat ze niet kunnen praten en geen band 

kunnen opbouwen met hun moeders (Lutz et al., 2012, pp. 23-24). Dus wat voor de één een 

goede optie is om op afstand te moederen is voor een ander onmogelijk door intersectie van 

verschillende factoren zoals locatie en leeftijd (Lutz et al., 2012). Hoewel transnationale ouders 

lijden onder het gevoel van pijn, schuld, spijt van scheiding en zich onzeker voelen over de 
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emotionele banden met hun familie, leren families met deze emotionele strijd om te gaan 

vanwege de financiële voordelen die ze kunnen verkrijgen dankzij migratie (Parrenas, 2001, 

pp. 361-372). Terwijl het moederen op afstand financiële voordelen voor migranten en hun 

gezinnen kan leveren, zijn er ook vaak negatieve gevolgen voor kinderen, zoals het risico van 

drugsgebruik, vroege zwangerschap, misbruik van een oudere dochter door vaders, verwarring 

over rollen en verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen die thuis zijn gebleven (Basa, 

Harcourt, & Zarro, 2011, p. 16). 

We kunnen dan ook concluderen dat communicatietechnologieën zoals Skype weliswaar 

kunnen worden gebruikt om het moederen op afstand te kunnen onderhouden, toch het kan niet 

gelijk aan "hands-on care" beschouwd worden. 

(Madianou & Miller, 2011). 

1.4 De kritische analyse van het “ global care chain” concept . 

Het onderzoek naar de wereldwijde zorgketen zoals het werd weergegeven in de paragraaf 1.1 

laat zien hoe zorgtaken ongelijk verdeeld zijn binnen een gezin (Hochschild, 2000a, 2000b). Zo 

hebben vaak vrouwen en mannen verschillende rollen binnen de wereldwijde zorgketen. 

Mannen worden beschouwd als begunstigden, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor de 

zorgverlening. Omwille van de ongelijke verdeling van zorgtaken werden vrouwen uit het 

Noorden van de wereld "bevrijd" van huishoudelijke taken door vrouwen uit 

ontwikkelingslanden en gekleurde vrouwen. Door deze zogenaamde bevrijding kunnen 

vrouwen uit het noorden in grotere aantallen de arbeidsmarkt betreden (Hochschild, 2000a).  

Daardoor werd het huishoudelijk werk door sommige auteurs zelfs bekritiseerd als een nieuwe 

vorm van 'slavernij' in de context van de globalisering (Zarembka, 2002). 

Door het GCC-model kunnen we in de eerste plaats imperialistische betrekkingen tussen arme 

landen, ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen in kaart brengen. Ten tweede kunnen we 

zien hoe patriarchale veronderstellingen over gegenereerde arbeid in uitzendende en 

ontvangende landen het fenomeen van de onttrekking van zorg en de vervrouwelijking van 

transnationale binnenlandse migratie reproduceren (Hochshild, 2000a, 2000b; Parrenas, 2000, 

2005, 2012).  
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Ehrenreich et al. (2002, p. 23) stellen dat “ In the absence of help from male partners, many 

women have succeeded in tough “male world” careers only by turning over the care of their 

children, elderly parents, and homes to women from the Third World”. 

Verschillende feministische wetenschappers hebben sindsdien onderzoek gedaan naar de 

wereldwijde zorgketen om deze analyse uit te breiden. 

De meerderheid van die onderzoekers hebben de verwevenheid van de mondiale politieke 

economie via analyses van de ervaringen van vrouwen met transnationaal moederschap en 

vrouwen die hun kinderen hebben achtergelaten om te zorgen als kindermeisje, of als 

babysitters in de rijkere landen binnen GCC onderzocht (Ehrenreich & Hochschild, 2003; Lutz, 

2002, 2008; Parrenas, 2001a, 2001b).  

Zo onderzochten Parrenas (2001a, 2001b, 2005) en Hondagneu-Sotelo (2001) de GCC vanuit 

een transnationaal moederschapsperspectief. Hoewel niet alle vrouwen moeders zijn toch werd 

de globalisering van de reproductieve arbeid binnen de eerdere studies over GCC gelijkgesteld 

met een globalisering van de moederlijke zorg. 

 Gezien de sterke focus op allochtone vrouwen als huishoudelijke werkers in vroege studies en 

minder op de variatie van andere reproductieve taken, is het concept van zorg- en huishoudelijk 

werk moeilijk te scheiden (Gutiérrez-Rodríguez, 2010). 

1.4.1 Man als zorgverlener binnen GCC 

Zoals het hierboven werd aangegeven heeft eerder onderzoek over GCC weinig aandacht 

besteed aan mannelijke figuren binnen de ontstane migratie keten. Daarom hebben 

vervolgstudies zich gericht op het mannelijke perspectief binnen de GCC. Zo heeft Kilkey 

(2010) bijvoorbeeld kritiek geleverd dat GCC analyse een man als leverancier van zorg en een 

belangrijk deel van de "globale zorgketen" meestal negeert. Daarom onderzocht ze hoe mannen 

betrokken kunnen zijn bij de wereldwijde herverdeling van zorg door zorg te verlenen door 

middel van stereotiep huishoudelijk werk in Groot Brittannië, zoals tuinieren, huishoudelijke 

reparaties en onderhoud (Kilkey, 2010). 

Eerst en vooral onderzocht Kilkey (2010) met een historische bril de aanwezigheid van de man 

als huishoudhulpen wereldwijd en wijst ze erop dat de huishoudhulpen arena niet exclusief aan 

vrouwen toebehoort, aangezien uit de bevindingen blijkt dat tussen 2004 en 2007 ongeveer 39 

procent van de huishoudhulpen in Groot Brittannië mannen waren. Bovendien wees Kilkey 

(2010) erop dat vroeger in sommige landen, zoals India en Afrika, het percentage mannen in de 

huishoudelijke sector zeer hoog was. Zo was bijvoorbeeld van alle huishoudelijk personeel in 
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West-Bengalen één derde een man (Qayum & Ray, 2010). Studie van Zachariah, Mathew & 

Rajan (2001, p. 58) over de sociale, economische en demografische gevolgen van migratie voor 

Kerala (India) hebben ook bevestigd dat mannen het meest betrokken waren bij de migratie als 

huishoudelijke personeel in Kerala, India. Zo waren er in 1998 bijvoorbeeld 126.000 

vrouwelijke emigranten tegenover 1.236.000 gemigreerde mannen (Zachariah et al., 2001). 

Nadat Kilkey (2010) in de historische context aantoonde dat de migratie van huishoudhulpen 

niet altijd gekenmerkt wordt door vrouwen, plaatste de onderzoeker de man als consument van 

de "internationale arbeidsverdeling" binnen de arena van de globale zorgketen. Dan 

suggereerde Kilkey (2010) dat het mogelijk is om de verbanden van mannen met migratie, 

globalisering en sociale reproductie op dezelfde manier te identificeren als met een vrouw in 

het global care chain onderzoek. Daarna legde Kilkey (2010) uit dat huishoudelijk werk, 

vanwege de positieve rol die het speelt, als fatsoenlijk mannelijk werk door de mannen wordt 

geaccepteerd. De reden daarvan is dat huishoudelijk werk een legale manier is om vanuit lag 

inkomen- landen hoger inkomen-landen binnen te komen om hun gezinnen van voldoende 

uitkeringen te voorzien, waardoor ze hun mannelijke status als kostwinner binnen hun gezin en 

in hun samenleving kunnen behouden (Kilkey, 2010). Tot slot verbreedde Kilkey (2010) het 

concept van de globale zorgketen door een 'klusjesman' toe te voegen als belangrijke actor 

tussen het leveren en ontvangen van zorg in de westerse context binnen de globale zorgketen.  

Het fenomeen "klusjesman" is in dit verband voornamelijk een mannelijke migrantenarbeider 

uit een huishoudelijke sector die zorgt voor stereotiep mannelijke arbeid, zoals tuinonderhoud, 

onderhoud en reparatie van huizen (Kilkey, 2010).  

In het oorspronkelijke concept van de wereldwijde zorgketen werd aan de vraag naar betaald 

huishoudelijk werk onder werkende vrouwen uit de middenklasse voldaan door vrouwen uit de 

lagere klassen (Hochschild, 2000a). Terwijl de relaties tussen vrouwen uit verschillende klassen 

wereldwijd duidelijker zijn, omwille van de stereotiepe associatie van vrouwen met zorg, dan 

vraagt het verband tussen zorg en mannelijke relaties volgens Kilkey (2010) om meer uitleg. 

Zo geeft (Kilkey, 2010) een discours over hoe de rol van mannen en vrouwen in de Westerse 

samenleving snel verandert. 

Kilkey (2010) specificeert dat moderne vaders tegenwoordig meer tijd met hun kinderen willen 

doorbrengen, terwijl de duur van hun werktijd op hetzelfde niveau blijft. De lagere klasse 

migrant creëert door het doen van mannelijke huishoudelijke taken voor een man uit een hogere 

klasse een zogenaamde "nieuwe vader tijd"(Kilkey, 2010). 
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1.4.2 Vader figuren binnen GCC 

In het oorspronkelijke concept werd dan ook veel aandacht besteed aan het moederen op 

afstand, maar er werd slechts beperkt rekening gehouden met de vaderfiguren. Is hun rol dan 

anders dan die van moeder? 

In eerder onderzoek werden vaderfiguren onder meer omschreven als afwezige vaders 

(Parrenas, 2008). Parrenas (2008) onderzoek dat over vaderen op afstand binnen een 

transnationale context ging toont aan dat het vaderen op afstand gender-ideologie normen 

versterkt. In de eerste plaats dankzij migratie vervullen vaders de traditionele rol van kostwinner 

door in het buitenland een beter inkomen te verwerven. Ten tweede blijft de rol van de vrouw 

in dit geval beperkt tot de rol van een huisvrouw in het ‘thuisland’. Parrenas (2008, p. 1061) 

merkte op dat deze zogenaamde huisvrouwen niet alleen thuis blijven maar het inkomen van de 

migrerende echtgenoot kapitaliseren door het runnen van verschillende ondernemingen, het 

beheren van visvijvers, fruitkwekerijen of als leerkracht op school werkzaam zijn.  

Het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd in 2000 door Parrenas in de Filippijnen toont aan dat 

mannelijke migrantenarbeiders tewerkgesteld waren in de professionele sectoren (Parrenas, 

2000). De meerderheid van de door Parrenas (2000) onderzochte geëmigreerde vaders waren 

geschoolde werknemers en behoren daarom tot de middenklasse van de huishoudens (Parrenas, 

2008, p. 1064). 

Het verschil tussen een vader en een moeder figuur die in het buitenland werken is dat vrouwen 

op afstand blijven zorgen voor hun familie en hun traditionele verantwoordelijkheden als 

moeder niet opgeven door meer communicatie-inspanningen te leveren (Parrenas, 2008, pp. 

1057-1062). 

 

“In the families of migrant men, transnational fathers tend to perform a heightened version of 

conventional fathering. Transnational fathering is primarily demonstrated through the display 

of authority and imposition of discipline of children. By projecting authority, physically distant 

fathers can project the role of a disciplining “father figure” ( Parrenas, 2008, p. 1058). 

 

Zo communiceren vaders zelden met hun kinderen en als ze dat toch doen, dan wordt hun rol 

van vaderen op afstand gereduceerd tot het disciplineren, zoals controle over leerprestaties en 

slecht presteren op school (Parrenas, 2008, p. 1068).Op die manier bevestigen vaders hun 

autoriteit in het huishouden. 
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Mannen "are doing gender" in de context van transnationale vaders door vast te houden aan de 

traditionele mannelijke notie van goede vaders die geen emotionele banden met kinderen 

mogen hebben en die verantwoordelijk zijn voor de disciplinaire aanpak (Parrenas, 2008, p. 

1059).  

Ale bovenstaande bevindingen bevestigen dat mannen niet vaak bereid zijn om zorg te verlenen 

en zelfs als ze dat wel doen, worden hun taken gereduceerd tot de zo genoemde mannelijke 

onderdelen van de zorg, zoals tuinieren, disciplineren enzovoort. Het betekent dat genderbiases 

zowel in de globale zorgketen in de uitzendende landen als in de ontvangende landen verankerd 

zijn. 

1.4.3 Locatie en GCC 

Vervolgstudies wezen er ook op dat de literatuur over GCC een Westers perspectief hanteert, 

omdat de geografische scope van GCC zich vaak richtte op het globale Noorden (Raghuram, 

2012).  

Raghuram (2012) gaf toe dat Azië, en in het bijzonder de Filippijnen, de belangrijkste 

empirische basis voor de theorievorming over mondiale gezondheidszorg was. Volgens 

Raghuram (2012) hebben de onderzoekers binnen GCC-studies nog geen rekening gehouden 

met de diversiteit aan geografische contexten.  

De onderzoekster geeft aan dat zorgverlening op verschillende manieren kan worden ingebed 

in culturele, politieke en economische opvoeding, zoals familie, markt, staat en gemeenschap 

in verschillende landen. Ook heeft het oorspronkelijke concept van de GCC geen rekening 

gehouden met het belang van diversiteit van zorgstelsels in de wereld, omdat zorg niet 

uitsluitend van noord naar zuid wordt verleend (Raghuram, 2012). 

Raghuram (2012) wijst er ook op dat het zorgconcept theoretisch vanuit een lokaal perspectief 

moet worden geconceptualiseerd, omdat binnen sommige lokale contexten, zoals India, 

geanalyseerd moet worden hoe gender, ras en etniciteit andere sociale dimensies, zoals kaste 

en religieuze diversiteit, elkaar kruisen. 

Op deze manier werd de kaste binnen het concept van GCC door Raghuram (2012) 

geïntegreerd.  

Met betrekking tot dit onderwerp benadrukte Raghuram (2012, p. 168) dat  
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 “On the one hand, the delivery of personal care usually respects caste boundaries with the 

lowest castes not permitted to care for those of higher castes. On the other hand, only lower 

castes may be allowed to deliver non-tactile forms of care". 

 

Op basis van hoger besproken opsomming leg Raghuram (2012) uit dat hoe hoger uw positie 

binnen de kaste is, des te beter uw zorgarrangement zou zijn, wat heeft geresulteerd in de 

inrichting van de kastenzorgcentra. Deze verpleeghuizen bieden verschillende vormen van 

zorg, zoals fysieke, emotionele en spirituele zorg (Raghuram, 2012). Daarnaast legt Raghuram 

(2012) ook de nadruk op het religieuze aspect, dat ook een belangrijke rol kan spelen in de 

context van de GCC, aangezien christelijke verpleegkundigen oververtegenwoordigd zijn in de 

mondiale zorgverlening, wat kan leiden tot dominantie van bepaalde religieuze groepen die 

professionele zorg verlening. (Raghuram, 2012, pp. 155-168). 

1.4.4 Intersecties van zorg en migratie regimes binnen GCC 

Het is ook opmerkelijk dat het mesoniveau van de GCC-analyse, namelijk de rol van de staat 

bij de vorming van de mondiale zorgketen in het oorspronkelijke GCC-concept over het hoofd 

is gezien (Williams, 2012; Yeates, 2009a). 

Daarom hebben sommige studies hiermee rekening gehouden en gedebatteerd over het belang 

van de rol van de staat binnen de GCC-analyse. 

Bijvoorbeeld, Williams & Gavanas (2008) en Williams (2010) hebben erop gewezen dat de rol 

van de staat niet kan worden genegeerd binnen de analyse van de GCC. In het bijzonder 

besteden zij aandacht aan het begrip "kruisende stelsels" dat zich toespitst op de wisselwerking 

tussen zorg, migratie en arbeidsregelingen. Daarin werd de rol van de staat aan de orde gesteld 

door de dynamiek van het functioneren van migranten zorgverleners te benadrukken. Zij 

merkten op dat migratie en zorg betrekking hebben op hun functioneren op drie verschillende 

niveaus: de persoonlijke relaties van migratie en huishoud/zorg; overheidsbeleid, regelgeving 

en praktijken; en het transnationale en wereldwijde verkeer van werknemers (Williams, 2010). 

Daarom wordt door Williams (2010) gekeken naar de manier waarop deze drie niveaus zijn 

georganiseerd en werken door middel van grensoverschrijdende vergelijking om 

overeenkomsten en verschillen in de arbeidsparticipatie van migrerende gezondheidswerkers 

binnen de Europese context vast te stellen. Williams et al. (2008) stellen dat het snijpunt van 

elementen van het zorg regime van een land met het migratie regime de ervaringen vormt van 
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zowel migrantenvrouwen die werken als kinderverzorgsters en vrouwen die hen in dienst 

nemen. 

Dan wijzen Williams et al. (2008) erop dat binnen de Europese context niet alleen het gebrek 

aan publieke zorgvoorzieningen van invloed is op de vraag naar kinderopvang, maar ook op de 

aard van de huidige staatssteun. Bij deze vorm van staatssteun gaat het om een contante betaling 

van de staat voor de aankoop van zorg die beschikbaar is op de markt. In Groot-Brittannië, 

Finland, Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld zijn zogenaamde tax credits ingevoerd. Deze vorm 

van directe betalingen of belastingvoordelen die de overheid in Europees verband biedt, stelt 

ouderen of gehandicapten in staat om zorgassistentie aan te kopen.  

Op deze manier positioneert het zorgbeleid de westerse vrouwen als individuele consumenten 

die in staat zijn de zorg voor hun kinderen of gepensioneerde ouders aan te passen aan hun 

voorkeuren (Williams et al., 2008). 

 In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt dagopvang hoofdzakelijk georganiseerd door 

het markt aanbod of de vrijwilligerssector. Omdat de kosten voor de kinderopvang hoog zijn 

begonnen westerse vrouwen te zoeken naar een beter alternatief op de markt. Met door de 

overheid verleende uitkeringen kopen zij zorg gedistribueerd vanuit het buitenland, omdat die 

goedkoper is. Zweedse mensen bijvoorbeeld kunnen vanaf december 2008 een 

belastingvermindering aanvragen tot 6000 euro als ze huishoudelijke hulp in dienst zullen 

nemen (Williams, 2011; Rimmerman, 2015). 

1.4.4.1 Migratie regimes en GCC 

Migratie regimes die door het politieke beleid werden uitgevoerd kunnen ook zorg migratie 

beïnvloeden binnen GCC (Williams, 2008; 2010; 2012). 

Met migratie regimes bedoelt Williams (2010, p. 390) “clusters of state policies that 

characterise particular countries’ or groups of countries’ policies”. 

Migratie regelingen bevatten regels voor de toegang tot een land (quota en speciale regelingen), 

vestigings- en naturalisatie rechten, alsook sociale, politieke en burgerrechten (Williams, 2010). 

Zo hebben regeringen in Spanje, Griekenland en Italië quota's vastgesteld voor de aanwerving 

van huishoudelijk personeel, zodat vrouwelijke werkneemsters hun werk en privéleven 

combineerbaar kunnen maken (Lutz & Pallenga-Mollenbeck, 2011, p. 352).  

Agrela (2002) verwijst met het quotasysteem naar de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers op basis van tekorten in bepaalde domeinen, zoals landbouw, bouw en 

huishoudelijke dienstverlening. Deze tekorten zijn ontstaan uit de weigering van lokale mensen 

om deze banen te vervullen vanwege slechte economische, sociale of arbeidsvoorwaarden. In 
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die zin zou het betekenen dat buitenlandse werknemers, ongeacht hun opleiding of 

beroepservaring, zich onmiddellijk in een ongelijke positie zouden bevinden ten opzichte van 

de lokale bevolking. Bovendien leidt dit tot meer marginalisering en stigmatisering van deze 

beroepen, omdat deze werkniches onpopulair zijn bij de lokale bevolking (Agrela, 2002). 

 Dan ook heeft de toewijzing van quota geleid tot de mogelijkheid van regularisatie van meer 

dan een half miljoen illegale migrerende zorgverleners in Spanje sinds 2002. Dankzij deze 

combinatie van quotatoewijzing en regularisatie is het in dienst nemen van migrantenvrouwen 

voor huishoudelijk werk en zorg een norm geworden (Williams, 2012, p. 67).  

 

Figuur 4: “Regularisatie programma's in geselecteerde landen”. 

Bron: OECD (2018, p. 184). 

 

Uit de laatste gegevens van OECD (2018) over regularisatieprogramma's blijkt dat in Italië 

bijvoorbeeld via regularisatie 18 procent van de allochtonen die betrokken waren bij de 
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huishoudelijke dienstverlening en 13 procent van de allochtone zorgverleners (ouderenzorg en 

gehandicaptenzorg) documenten ontvingen. 2012 kende echter de grootste groei, in die periode 

ontvangt 92 procent van de migranten die betrokken zijn bij huishoudelijk werk een 

verblijfskaart via het regularisatieprogramma (OECD, 2018, p. 184). 

Dit voorbeeld toont aan hoe zorg-, migratie- en arbeidsregelingen in bepaalde landende GCC 

tot stand brengen en de rol van migrerende zorgwerkers aanmoedigen door regularisatie 

programma’s uit te voeren. 

Sommige onderzoekers, zoals Spanger et al. (2017) hadden echter kritiek geuit op de 

analytische benadering van Williams en schrijven dat de staat niet als homogeen behandeld zou 

moeten worden en dat de analyse van kruisende regimes zich ook zou moeten richten op de rol 

van de staat in de uitzendende landen. Daarom heeft Spanger et al. (2017) een analytische 

benadering geconstrueerd om de representatie van en evenals beleidsproblemen te benadrukken 

als beleidsoplossingen binnen beleidsdomeinen zoals zorg, werkgelegenheid, onderwijs 

systeem en migratie die van invloed zijn op migrantenzorg en GCC.  

 

 

Figuur 5: “Het analytische kader: een voorbeeld van een empirisch overzicht van 

beleidsimplicaties”. 

Bron: Spanger et al. (2017, p. 256). 
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De analytische benadering van Spanger et al. (2017) beschouwt de staat als betrokken bij 

multilevel governance en niet slechts op één niveau. In de eerste plaats omdat de staat moet 

worden behandeld als een actieve partner in het proces en niet alleen als achtergrond of context 

die geen invloed heeft op de situatie. Ten tweede omdat GCC's en regionale zorgketens worden 

beïnvloed door het overheidsbeleid. Ten derde kunnen verschillende instellingen, 

beleidsprocessen en discursieve praktijken, die bij de overheidsinterventies betrokken zijn, de 

GCC op verschillende wijze beïnvloeden. Aldus kan de staat de rol van migrerende zorgwerkers 

zowel aanmoedigen als beperken, afhankelijk van de wijze waarop het beleid inzake 

bijvoorbeeld migratie, zorgwerk, werkgelegenheid en onderwijs is opgezet (Spanger et al., 

2017).  

De analytische benadering van Spanger et al. (2017) gaf een beeld over wie en hoe zorgwerk 

moet doen, onder welke voorwaarden en volgens welke rechten. Om te begrijpen hoe de staat 

de positie van migrerende hulpverleners vorm zou kunnen geven, voeren Spanger et al. (2017) 

aan dat bestaand beleid en de discursieve framings van beleidsproblemen op verschillende 

terreinen geanalyseerd moet worden. In de eerste plaats omdat in sommige gevallen sommige 

beleidsmaatregelen het werk in de zorg sector zowel versterken als onzichtbaar kunnen maken 

(Spanger et al., 2017). Spanje heeft bijvoorbeeld huishoudelijk werk erkend als een echt werk 

. Hierdoor heeft het Spaanse zorgbeleid de rechten van zorgwerkers versterkt. In het Spaanse 

zorgbeleid werd echter geen aandacht besteed aan ouderenzorg. Huishoudelijk personeel kreeg 

daarmee wel de status van arbeider, maar niet die van verzorger, met onder andere lage lonen 

als gevolg. Zo kunnen niet alleen de spanningen binnen en tussen beleidsterreinen over het 

hoofd worden gezien, maar ook de spanningen tussen en over verschillende overheidsniveaus 

heen (Spanger et al., 2017). Ten laatste wordt in het bovenstaande schema aandacht besteed aan 

de kruising van beleidsterreinen en overheidsniveaus. 

Hoofdstuk 2  

Deel 2 Bijdragen van het onderzoek van Nicola Yeates aan het verbreden van 

het concept van de mondiale gezondheidszorgketen. 

Hoewel in het eerste hoofdstuk werd aangetoond dat literatuur over de wereldwijde zorgketen 

divers is, toch kan het pionierswerk van Nicola Yeates beschouwd worden als een werk dat 

enorm bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van deze theorie. In dit hoofdstuk wil ik 
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onderstrepen hoe het werk van Nicola Yeates (2004a, 2004b, 2005, 2009a, 2009b, 2011a, 

2011b) de wereldwijde zorgketenanalyse uitgebreid heeft en de wereldwijde goederen keten 

analyse uitdaagt. 

2.1  Verworvenheden van Nicola Yeates in het verbreden van het 

wereldwijde zorgketens concept. 

Yeates (2004a, 2009a, 2011a, 2011b) heeft de analyse van de GCC verbreed door de 

professionele werkers, namelijk Ierse verpleegkundigen, in de historische context op te nemen 

als deelnemers van de GCC. met het doel om aan te tonen dat zorgwerk binnen GCC niet enkel 

beperkt is tot ongeschoolde gehuwde met kinderen ten laste vrouwelijke zorgverleners.  

Op deze wijze wordt door Yeates (2004a) aangegeven hoe de gezinstoestand in de analyse van 

de GCC divers kan zijn en hoe de zorgverlening kan worden gevarieerd. 

Door zich te richten op de zorg van professionele verpleegkundigen die in ziekenhuizen werken, 

heeft Yeates (2004a, 2009a, 2009c) ook aangetoond hoe zorg buiten de huishoudens kan 

worden verleend. 

Yeates (2004b, 2005) is ook van mening dat hoewel de originele GCC op de global commodity 

chain analyse gebaseerd is, toch sommige elementen van de globale goederen keten wijzigingen 

vereisten want zorg als goederen andere aard heeft dan gewone productie. Daarom stelt Yeates 

(2004b) voor de elementen van wereldwijde goederen keten analyse na bepaalde aanpassingen 

volledig toe te passen op de mondiale zorgketen, met als doel de laatste te verbeteren en het 

volledige potentieel van GCC te ontdekken. Daarom is verder onderzoek nodig naar de 

elementen waarmee globaal goederen keten kan worden geanalyseerd om een beter inzicht te 

krijgen op de toepasbaarheid ervan op de mondiale zorgketen. 
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2.2   Korte introductie van analytische elementen van “orthodox 

commodity chain” 

Zoals het in het eerste hoofdstuk werd weergegeven is de wereldwijde goederen keten het 

concept dat Gereffi en Korzeniewicz halverwege de jaren negentig hebben geïntroduceerd als 

één van de instrumenten om de waardeketen te beschrijven ( Kaplinsky et al., 2000, p. 8). 

De orthodox commodity chain van Gereffi & Korzeniewicz (1994, p. 1) verwijst naar " het 

geheel van activiteiten die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie en de marketing van een 

product”. GCMC verhogen het bewustzijn over machtsverhoudingen binnen de 

waardeketenanalyse. Het theoretisch kader van GCMC is ontstaan uit de theorie van de 

wereldsystemen, die tot doel hebben "grootschalige sociale veranderingen op lange termijn te 

analyseren door de studie van maatschappelijke processen te combineren met de studie van 

intermaatschappelĳke en transmaatschappelĳke relaties" (Chase-Dunn, 1989, p. 1). In de 

orthodoxe goederen ketenanalyse wordt, net als in de theorie van het wereldsysteem, gekeken 

naar het proces van de goederenbeweging en de winstgevendheid van de uitzendende landen 

naar de ontvangende landen. Daarom ligt de focus van de orthodoxe goederenketen niet op de 

totale hoeveelheid overschot in de hele keten, maar op "hoe verdeel je deze toegevoegde waarde 

over de dozen in de keten?” (Hopkins, Wallerstein, Özveren, & Pelizzon, 1994, p. 49). 

Goederenketens zijn volgens Hopkins et al. (1986, p. 159) "netwerken van arbeids- en 

productieprocessen waarvan het eindresultaat een afgewerkt goed is". In de analyse wordt dus 

meer aandacht besteed aan de kwestie van herverdeling van waarde dan aan waarde creatie. 

Gereffi et al. (1994) onderscheidt drie elementen van dergelijke ketens waarmee ze kunnen 

worden geanalyseerd. Het eerste is een input-output structuur, die beschrijft hoe grondstoffen 

en andere inputs worden omgezet in de eindproducten. Binnen dit proces worden alle acties aan 

elkaar gekoppeld en krijgt elke fase van het productieproces een waarde. De tweede is er de 

territorialiteit, of ruimtelijke distributie, die ook de distributienetwerken voor producten omvat. 

Het derde element betreft een bestuursstructuur, die zowel het proces beschrijft waarbij 

bepaalde spelers in de keten controle uitoefenen over andere deelnemers, als hoe deze leidende 

bedrijven (of 'ketenbestuurders') zich de waarde die in de keten wordt gecreëerd eigen maken 

of verdelen (Gereffi et al., 1994).  
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2.3 GCC vs “orthodox commodity chains”: een discussie. 

Zoals het hoger werd weergegeven wordt de wereldwijde basisproductketen ontwikkeld in de 

context van productieactiviteiten die betrokken zijn bij de productie van het eindproduct langs 

drie dimensies: input en output, territorialiteit en bestuur (Gereffi et al., 1994). De wereldwijde 

goederen keten hanteert een materialistisch perspectief want binnen de analyse van goederen 

keten werd in het algemeen aandacht besteed aan kostenverdeling, risicospreiding en 

winstgevendheid doorheen de keten (Yeates, 2005). 

Yeates (2005) gaf toe dat de zorgsector zich echter van de industriesector onderscheidt en zijn 

eigen implicaties heeft. Aangezien de zorgdienstactiviteiten divers zijn en zowel emotionele als 

niet emotionele arbeid omvatten, zoals het in het eerste hoofdstuk werd weergegeven, het is 

moeilijk om de herverdeling van waarde van emotionele arbeid te bepalen. Dan benadrukte 

Yeates (2005) dat de wereldwijde goederenketen op de reproductie van 'dingen' of goederen 

gericht is, terwijl binnen de wereldwijde zorgketen het kernidee op de reproductie van 

'wezens'/mensen en sociale verbanden ertussenin ligt. Bovendien is het ook niet even eenvoudig 

om te bepalen wie er van profiteert en in welke mate in de context van gender gerelateerde 

zorgverlening.  

Daarom ontwikkelde Yeates (2005) aanpassingen aan de belangrijkste analytische 

componenten van de wereldwijde goederenketen zoals input en output, territorialiteit en 

governance om deze volledig toe te passen op de wereldwijde zorgketen 

In tegenstelling tot de analyse van het GCMC, dat de staat beschouwt als een onderdeel van het 

"externe bestuur" (Gereffi et al., 1994), heeft Yeates (2004b) bovendien erkend dat het staats- 

en overheidsbeleid een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van mondiale zorgketens en 

betrokken is op alle stadia van productie en consumptie. 

 Zo investeert de staat binnen wereldwijde verpleegkundige zorgketens als onderdeel van zijn 

economische ontwikkeling inspanningen in de werving van verpleegkundigen in het buitenland, 

de ontwikkeling van strengere toegangsvoorwaarden voor landen en sectoren, of de oprichting 

van een staatsbureaucratie om de export van verpleegkundig personeel aan te moedigen en te 

beheren (Yeates, 2009a). 

Yeates (2012, p. 139) ziet de staat als "het allerbelangrijkste om ervoor te zorgen dat het 'lokale' 

verpleegkundige onderwijssystemen voldoet aan wereldwijde (namelijk westerse) normen, 

waarbij landen die er niet in slagen verpleegkundige onderwijsprogramma's adequaat te 

reguleren worden beperkt tot armere en regionale markten". Zo zijn de staat en zijn beleid niet 

alleen verantwoordelijk voor de territorialiteit - spreiding en lengte - van een 
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zorgwerknemersnetwerk, maar ook voor de verdeling van baten, risico's en kosten binnen de 

wereldwijde zorgketen (Yeates, 2009c).  

Yeates (2005, p. 10) onderzocht ook hoe de input en outputdimensies en territorialiteit tussen 

GCMC en GCC kunnen verschillen. Terwijl de input- en outputdimensies binnen het GCMC 

de inkoop van basismaterialen vereisen, hun distributie en aanpassing aan de afgewerkte 

basismaterialen, hun consumptie en recyclage, zijn de input- en outputdimensies van de globale 

zorgketen dus in de eerste plaats gericht op de rekrutering en organisatie van arbeid in het 

buitenland, met inbegrip van de matching van zorgbehoeften aan zorgverleners en de reiskosten 

van zorgdiensten. Volgens Yeates (2005) omvatten de internationale betrekkingen tussen 

internationale handelsondernemingen de territoriale betrekkingen binnen de GCMC, terwijl de 

territorialiteitsdimensie binnen de GCC verschuift van internationale betrekkingen naar 

transnationale arbeidsnetwerken, die al dan niet op commerciële basis via formele en informele 

kanalen opereren. Deze netwerken zijn verantwoordelijk voor het mobiliseren en coördineren 

van het aanbod van en/of de vraag naar gezondheidszorg.  

Daarnaast richtte Yeates (2005) zich op de rol van huishoudens binnen de GCC, in tegenstelling 

tot GCMC waar de rol van huishoudens licht is gereduceerd tot die van goederen verbruikers. 

Yeates (2005) is van mening dat huishoudens niet alleen zorgpersoneel in het buitenland 

leveren, maar ook dat familieleden bemiddelaars zijn tussen migrantenzorg en internationale 

arbeidsmarkten. Huishoudens zijn dus volgens Yeates (2005) een belangrijke schakel tussen 

het uitzendende en het ontvangende land.  

Bijgevolg kan worden bevestigd dat GCMC door Nicola Yeates (2004b, 2005) werd 

uitgedaagd. Terwijl in de orthodoxe goederenketen gender gerelateerde arbeid, met name 

reproductief werk dat door vrouwen werd verricht over het hoofd is gezien, is Nicola Yeates 

(2004b, 2005) erin geslaagd de goederenketen analyse te genderen. Niet alleen het werk van 

vrouwen (reproductieve arbeid), maar ook het genderaspect in het algemeen werd door haar 

centraal gesteld in de dynamiek van de goedrenketens analyse (Yeates 2005). 

 Als resultaat integreerde Yeates (2005) de productie van vrouwelijke zorg in de wereldwijde 

goederenketen. 

2.4 De verdere uitbouw van het globale zorgketenconcept door Nicola 

Yeates 

Yeates (2004a, 2004b, 2012) pleit ervoor om het oorspronkelijke GCC-concept theoretisch en 

empirisch verder uit te werken, omdat het oorspronkelijke concept zich beperkt tot ongeschoold 

huishoudelijk personeel, waarbij zorgverleners en de rest van de zorgvormen worden 
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verwaarloosd. Om die reden betoogt Yeates (2004b, 2012) dat het GCC-concept op een vijftal 

manieren moet worden verbreed. 

Ten eerste moet volgens Nicola Yeates (2004a) bij de toekomstige analyse van de GCC ook 

rekening worden gehouden met andere vormen van zorgwerk, de diversiteit van 

zorgcompetenties en zorgprofessionele niveaus. Hierdoor zou de analyse van de GCC niet meer 

uitsluitend gericht zijn op vrouwen als wanhopige migranten die ongeschoolde huishoudelijke 

hulp bieden. 

In de tweede plaats wordt door Yeates (2004a) benadrukt dat het GCC-concept beperkt is tot 

getrouwde moeders met kinderen ten laste, alhoewel niet alle vrouwen kinderen hebben en 

getrouwd zijn. Dit houdt in dat niet alle vrouwen hun zorgtaken zouden uitbesteden als ze naar 

het buitenland zouden gaan om als verzorgers te werken. Yeates (2004a) gaf toe dat in verband 

hiermee moet eerder worden benadrukt hoe vrouwen zonder kinderen voldoen aan andere 

zorgverplichtingen tegenover hun andere familieleden, zoals broers en zussen, bejaarde ouders 

of andere gezinsleden. Daarom denkt Yeates (2004a, 2004b) dat het van belang is om na te 

denken over de verschillende rollen die vrouwen binnen de GCC kunnen vervullen en de 

verschillende gezinstypen in kaart brengen. Dit zou de analyse van de GCC helpen verder te 

gaan dan de veronderstelling van heteronormativiteit, dat alle vrouwen moeders en echtgenoten 

van hetero's zijn. Zo opent ze de bespreking van de veranderlijkheid van familie constructies.   

Ten derde stelt Yeates (2004a, p. 81, 2004b) voor om gezondheids-, onderwijs-, seksuele, 

religieuze en sociale zorgketens in de waaier van zorgsectoren. op te nemen in de GCC analyse  

Ten vierde werd door Yeates (2004a) gesteld dat de zorg niet beperkt is tot de instellingen van 

de huishoudens, maar zowel binnen als buiten overheidsinstellingen kan worden verleend. 

Ten vijfde stelt zij dat de historische context niet over het hoofd mag worden gezien. Zonder 

historische context is GCC te simplistisch en zou het kunnen aannemen dat migratie van 

zorgverleners een nieuw fenomeen is.  

Aansluitend concludeert Yeates (2012, p. 151) dat verder onderzoek naar de wereldwijde 

zorgketen ook nauw verbonden moet zijn met intersectionele en genderperspectieven en als 

theoretische achtergrond moet dienen voor een beter begrip van de diversiteit van migratie en 

zorgkrachten. Dit zou academici in staat stellen meer diverse identiteiten, rollen en soorten van 

zorgwerk te ontdekken in hun analyse van de wereldwijde zorgketen. 
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2.4.1  Mondiale religieuze zorgketens  

Yeates (2009b; 2011b) identificeert ook een andere soort van zorg ketens binnen een 'nieuwe 

internationale divisie van reproductieve arbeid' zoals mondiale religieuze zorgketens 

Met mondiale religieuze zorgketens verwijst Yeates (2009b) naar beroeps religieuze werkers 

die naar het buitenland reizen om zorgwerk te verrichten via niet-gouvernementele, religieuze, 

liefdadigheid en vrijwilligersorganisaties .  

Door het accent te leggen op religieuze zorg breidt Yeates (2009c) de zorgoverdrachtsvormen 

binnen de wereldwijde zorgketen uit met geestelijke zorg.. Yeates ( 2009a; 2009b, 2011b) 

onderstreept geestelijke zorg van emotionele en fysieke zorg omdat "spiritual care addresses 

the metaphysical dimensions of existence and the well-being of the other " (Yeates, 2012, p. 

140). 

Yeates (2011) legt ook uit dat terwijl emotionele zorg op emotionele relaties tussen individuen, 

gebaseerd is, religieuze zorg zich richtte op de behoeftes van de menselijke ziel. Hiermee 

benadrukte Yeates (2011b) dat geestelijke zorg in bepaalde historische contexten (culturele 

contexten) belangrijker kan zijn dan alleen de zorg voor het zieke lichaam.  

Ook accentueert Yeates (2009c, 2011b) dat in tegenstelling tot mondiale bewegingen binnen 

de oorspronkelijke wereldwijde zorgketen er binnen de religieuze zorgketen sprake is van een 

beweging van 'ontwikkelde' naar 'ontwikkelingslanden' en in sommige contexten omvat die 

beweging ook zowel vertrek naar het nieuwe land als terugkeer naar het bronland. De 

zendingsstromen van zusters symboliseren dus het zorgen voor het arme land of land in nood 

door de rijkere landen (Yeates, 2009b). 

 Door zich te richten op religieuze zorgketens brengt Nicola Yeates (2009c, 2011b) meer 

uiteenlopende actoren en contexten die betrokken zijn bij de transnationalisatie van zorg in de 

arena van de mondiale zorgketen, namelijk niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Nicola 

Yeates (2009c, 2011b) heeft ook aangetoond dat zorg binnen de religieuze zorgketen sterk 

georganiseerd is door een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk in 

vergelijking met individuele migratie binnen de wereldwijde zorgketen. Bovendien wordt de 

zorg binnen religieuze zorgketens gratis verleend en wordt dit type van keten ondersteund door 

de capaciteiten, het bereik en de machtsmiddelen van de religieuze instellingen ( Yeates, 

2011b). 
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2.4.2 Global nurse care chain (GNCCs) 

Yeates (2009a, 2009c) breidt de wereldwijde zorgketen uit door nog een ander type zorgketen 

binnen GCC analyse toe te voegen en te verkennen: global nurse care chain. 

Binnen de wereldwijde verpleegkundige zorgketen worden verpleegkundigen gezien als 

hoogopgeleide werknemers die zorg verlenen in verschillende instellingen 

(openbare/particuliere ziekenhuizen). Deze ketens worden gereguleerd door diverse publieke 

en private intermediairs, voorzieningen en belangen (Yeates, 2009c). 

Yeates (2009a, 2009c) onderzoekt hoe staatsbeleid vorm geeft aan wereldwijde trends in 

verpleegkundige migratie, terwijl het beleid van sommige staten  gericht is op het produceren 

van verpleegkundigen voor de export ( Filippijnen, India, China, Korea), een ander staatsbeleid 

(Canada, VS, Australië) vacatures creëert om bestaande tekorten voor deze geëxporteerde 

verpleegkundigen in te vullen. 

Op deze manier is de hiërarchie van verpleegkundige ketens ontstaan. Zo rekruteren de rijkere 

landen hun gezondheidspersoneel uit landen die een stap terug zetten in de welvaartsliga 

enzovoort. Bijvoorbeeld worden verpleegkundigen uit Canada gerekruteerd door de Verenigde 

Staten, terwijl Engelse verpleegkundigen naar Canada gaan, Zuid-Afrikaanse 

verpleegkundigen vervullen het zorg tekort in Engeland en verpleegkundigen van Swaziland in 

Zuid-Afrika (Yeates, 2009c, p. 80).  

Met betrekking tot deze onderwerp heeft Yeates (2009c, 2010) gewaarschuwd dat sommige 

landen aan de onderkant van de verpleegketen zoals de Filipijnen, die voortdurend 

verpleegkundigen aan het rijkere land leveren, zelf een tekort aan verpleegkundigen kunnen 

hebben omdat zij niet over de mogelijkheid beschikken om verpleegkundigen uit andere landen 

aan te werven. Zo gaf Yeates (2010) toe dat paradoxaal genoeg de buurtbewoners heel vaak 

verplegingshulp krijgen van vrijwilligers uit de landen waar hun lokale verpleegkundigen zijn 

geëxporteerd. Echter werd door Yeates (2010) het gevaar van deze verpleeg stromen benadrukt. 

In dit verband wees Yeates (2010) er op dat voortdurende export van zorgverleners kan 

resulteren in een hoog moedersterfte, arbeidsongeschiktheids- en ziektecijfers in de uitzendende 

landen. Als gevolg daarvan zou het uitzendende land te lijden hebben onder een verlies van 

arbeidsproductiviteit, nationale economische investeringen en ontwikkelingen (Yeates, 2010). 

Bovendien heeft Yeates (2012) benadrukt dat de wereldwijde verpleegkundige zorgketen 

bepaalde naties, etniciteiten, rassen, beroepen boven andere een voorrecht geeft. 

Zo is zorg die werd verleend binnen GNCC ook een arena voor de kruispunten van geslacht, 

ras, seksualiteit, etniciteit en klasse (Yeates, 2012). Ze wees bijvoorbeeld op de manier waarop 



 

 56 

Filipijnse en Indiase verpleegkundigen de status van middenklasse in hun samenleving 

proberen te bereiken door naar de verpleegsterschool te gaan en naar het hogere-lonenland te 

migreren (Yeates, 2012). In die zin zet de keten zijn cirkel voort, als ze hun nabestaanden 

terugbetalen voor hun opleiding, of voor de professionele opleiding tot verpleegkundige van de 

volgende generatie. Yeates (2012) stelt voor dat ras en etniciteit ook voorrechten kunnen geven 

aan zorgverleners, omdat van mensen van bepaalde nationaliteiten verwacht wordt dat ze 

bepaalde gedrags-, culturele, linguïstische en religieuze kenmerken zouden hebben waarover 

andere landen niet beschikken. Zo werden Peruaanse en Mexicaanse 'geïmporteerde meisjes' 

door werkgevers gezien als 'natuurlijke moeders' en dienstbare werknemers. Verder benadrukte 

Yeates (2012) dat de problematiek van etnische afkomst binnen de 'verpleegketen' ook diep 

geworteld is in de werkomstandigheden als het gaat om de raciale hiërarchie van 

verpleegkundigen binnen de Saoedi-Arabische context. Binnen deze raciale hiërarchie 

vervullen Europese verpleegkundigen bijvoorbeeld een vooraanstaande rol door als 

gespecialiseerde verpleegkundigen te werken, ook al zijn zij misschien minder competent dan 

Aziatische verpleegkundigen, die als algemene verpleegkundigen werkzaam moeten zijn 

omwille van hun etnische herkomst (Yeates, 2012). 

De wereldwijde verpleegkundige ketens zijn vaak betrokken bij de exportgerichte strategieën 

van de staat ten behoeve van de verpleegkundige productie (Yeates, 2009a). Dus als de 

oorspronkelijke zorgketen individuele migratie van zorg personeel weergeeft, dan is de 

wereldwijde verpleegketen goed georganiseerd en wordt deze gestimuleerd door de overheden 

van zowel uitzendende als ontvangende landen. Zo spelen bilaterale en multilaterale 

erkenningsovereenkomsten tussen overheden een sleutelrol in de dynamiek van de globale 

verpleegketen (Yeates, 2009a). 

2.4.3 De waaier van bemiddelaars binnen GCC 

Yeates (2009b) stelt voor dat er meer actoren betrokken zijn die binnen GCC bemiddelen dan 

enkel landen van ontvangst en verzending. Hierna identificeerde Yeates (2009b) negentien 

verschillende soorten intermediairs die vorm kunnen geven aan GCC (2009b, fig.3.4, p. 64). 
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Figure 5: “Schematische weergave van het aanbod van intermediairs in wereldwijde 

zorgketens”. 

Bron: Yeates (2009b, fig.3.4, p. 64). 

 

In deze schematische weergave van het aanbod van zorgbemiddelaars in mondiale zorgketens 

benadrukte Yeates (2009b) de heterogeniteit van de zorgleveranciers, de transnationale 

hiërarchieën en de verschillende vormen van instanties die in samenwerking met de overheid 

op transnationaal niveau kunnen functioneren en vorm aan GCC geven. 

Het model van Yeates (2009b) richt zich niet alleen op de relaties tussen personen en 

instellingen die direct met zorg te maken hebben, maar ook op de wijze waarop zorg en de 

mondiale zorgbehoefte door een heel scala aan politiek-economische instellingen lopen die op 

het eerste gezicht niets met zorg te maken hebben. Ten slotte benadrukt dit beeld hoe actoren 

uit alle geledingen van de politieke economie, van overheden tot onderwijsinstellingen, 

rekruteringsbureaus en financiële instellingen, betrokken kunnen zijn bij de wereldwijde 

zorgketen. 
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2.4.4 Erosie van “care commons” 

Yeates (2010) wijst erop dat, aangezien de meeste verpleegkundigen vrouwen zijn, de emigratie 

van verpleegkundigen ook de sociale solidariteit en de zogenaamde “emotionele commons” die 

deze vrouwen anders in hun thuisland zouden hebben moeten doorstaan, verstoord en uitgehold 

heeft. 

Aan de hand van de theorie van "erosie van commons" van Isaksen et al. (2008), stelt Yeates 

(2010) dat omdat werken in de gezondheidssector tot het "publieke goed" behoort, de migratie 

van verpleegkundigen dan ook onlosmakelijk verbonden kan zijn met de erosie van de "care 

commons" (Yeates, 2010, p. 428). 

Dit betekent dat de verliezen van de verpleegkundige migratie ongelijk verdeeld zijn tussen de 

verpleegkundige, het land van bestemming en het land van herkomst (Yeates, 2010). 

Dus, zoals Yeates (2010) aangeeft, zijn de voordelen en verliezen ongelijk verdeeld over het 

individu, de overheid en de samenleving. Daarom stelt zij een vraag over de regulering van 

verpleegkundige migratie in relatie tot volksgezondheid, welzijn, zorg en sociale ontwikkeling 

wereldwijd. Ten eerste omdat gezondheidszorg en sociale ontwikkeling in het ene land niet 

boven die in een ander land kunnen worden geplaatst. Ten tweede moeten de voordelen en 

lasten van de migratie van verpleegkundigen gelijk worden verdeeld tussen de verpleegkundige, 

het land van bestemming en het land van herkomst. 

Ten derde heeft Yeates (2010) niet alleen de achterliggende oorzaken van verpleegkundige 

tekorten in twijfel getrokken, maar ook de redenen voor de migratie van verpleegkundigen. Zij 

is daarom van mening dat het beroep van verpleegster beter gewaardeerd moet worden, dat 

salarissen, arbeidsomstandigheden, opleiding, persoonlijke veiligheid en 

carrièremogelijkheden moeten worden verbeterd en dat de status van verpleegster in haar eigen 

land moet worden verbeterd.  

Tot slot, volgens Yeates (2010) dienen de ontvangende landen meer te investeren in de 

opleiding van autochtone verpleegkundigen om het aantal verpleegkundigen in hun eigen land 

te verhogen en zo tekorten en zorgbehoeften aan te pakken.  
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Hoofdstuk 3  

Deel 3 Relevantie van " global care chain " binnen het globale 

context: data analyse. 

 

 Voorgaande hoofdstukken hebben aangetoond dat migratie binnen GCC niet simplistisch een 

lineaire "brain drain" is van "arme" naar "rijke" landen, maar een veel complexer onderwerp. 

De migratiepatronen in de zorg, die vandaag de dag het gevolg zijn van de wereldwijde 

financiële crisis, de wereldwijde inkomensongelijkheid en de vergrijzing van de samenleving, 

worden in dit hoofdstuk onderzocht met het doel om aan te tonen dat GCC nog steeds actueel 

is en welke impact GCC op de toekomst zou hebben. 

3.1 Intersectie van de wereldwijde zorgketen met migratie, wereldwijde 

financiële crisis, wereldwijde inkomensverschillen en vergrijzing van de 

samenleving. 

3.1.1 Vergrijzing en de verhoging van de levensverwachting van de bevolking 

De Internationale Arbeidsorganisatie (2009, p. 9) definieert de vergrijzing van de bevolking als 

het proces waarbij het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Het is echter genoemd 

als een van de belangrijkste problemen van deze eeuw, die zowel ontwikkelde landen als 

ontwikkelingslanden treft of zal treffen. De reden hiervoor is dat de vergrijzing van de 

samenleving in grote mate de complicaties voor de zorg sector kan aanleveren omdat in veel 

gevallen er langdurige zorg voor deze mensen voorzien en geleverd moet worden (ILO, 2009, 

pp. 9-10). 

Met betrekking tot dit ontwerp zijn de demografische factoren dan ook één van de belangrijke 

actoren die een rol kunnen spelen bij de toename van de wereldwijde vraag naar zorgverleners. 

De meeste mensen over de hele wereld zullen naar schatting van de Wereld Gezondheid 

Organisatie zestig jaar en ouder worden (WHO, 2018). De stijging van de gemiddelde 

levensverwachting hangt sterk samen met het nationale inkomensniveau. Mensen in de hoge 

inkomenslanden leven gemiddeld langer dan in de lage inkomenslanden (VN, 2017). 
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Figuur 6:“Levensverwachting bij geboorte (jaren) per regio: schattingen 1975-2015 en 

verwachtingen 2015-2050”  

Bron: Verenigde Naties (2017). Vooruitzichten voor de wereldbevolking: herziening van 2017. 

 

Volgens schattingen van de VN (2015) groeit het aantal 80-plussers nog sneller dan het aantal 

ouderen in het algemeen. Prognoses geven aan dat in 2050 het percentage van 80-plussers 

verdrievoudigd zal zijn ten opzichte van 2015, toen er 125 miljoen 80-plussers waren (VN, 

2015, p. 2; OECD/WHO, 2016). Er werd de snelste stijging sinds de jaren zestig (68 jaar) door 

de WHO (2018) gedocumenteerd tussen 2000 en 2016. Zo is De gemiddelde levensverwachting 

wereldwijd tussen die periode al met 5.5 jaar gestegen . Tegenwoordig is de gemiddelde 

levensverwachting in de landen met een hoog inkomen 80, vergeleken met 70 in de landen met 

een gemiddeld inkomen en 63 in de landen met een laag inkomen (WHO, 2018). 
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Figuur 7: “De landen met het grootste percentage van de totale bevolking ouder dan 60 jaar in 

1980, 2017 en 2050”. 

Bron: United Nations, (2017, p. 9). World Population Prospects: the 2017 Revision. 

 

De figuur toont de top tien van landen met het hoogste percentage van de bevolking ouder dan 

60 jaar in 1980, 2017 en 2050. In Japan was in 2017 ongeveer 33,4 procent van de totale 

bevolking ouder dan 60 jaar en in Italië 29,4 procent. De Verenigde Naties (2017) vermoeden 

dat het percentage van 60-plussers in Japan, Spanje, Portugal, Griekenland, de Republiek 

Korea, China, Italië, Singapore en Polen in 2050 met meer dan 39% zal stijgen ( VN, 2017, p. 

9).  

Echter in 2015 schatte de VN een toename van 71 procent in Latijns-Amerika en het Caribisch 

gebied, 66 procent in Azië en 64 procent in Afrika van de bevolking ouder dan 60 jaar in de 

komende 15 jaar (UN, 2015, p. 12). 
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Figuur 8: “Oude ge-afhankelijkheidsratio en verwachte afhankelijkheidsratio van ouderen, van 

1980 tot 2050”. 

Bron: United Nations, (2017, fig. 5, p. 9). World Population Prospects: the 2017 Revision. 

3.1.2 De vergrijzing van zorgverleners 

Ondertussen zien de meeste ontwikkelde landen zich niet alleen geconfronteerd met een 

stijgende vraag naar gezondheidszorg, maar ook met een snel vergrijzing van de zorgverleners 

(Sherman, Chiang-Hanisko & Koszalinski, 2013, p. 899). 

Bovendien is de wereldwijde trend van veroudering van zorgverleners ook als één van de 

factoren voor toekomstige tekorten genoemd (Buchan & Aiken 2008). 
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Figuur 9:“Aandeel mannelijke en vrouwelijke artsen in de leeftijd van 55 jaar en ouder 2000 en 

2015 (of het dichtstbijzijnde jaar)”. 

Bron: OECD, 2017, fig. 8.5, p. 155. 

 

In 2015 telde het merendeel van de OESO-landen meer dan 30 procent van de artsen in de 

leeftijd van 55 jaar (OECD, 2015). 

Zo schat the National Center for Health Workforce Analysis (2016) in de VS dat één derde van 

de huidige verpleegkundigen in de Verenigde Staten op of bijna met pensioen is. Het Verenigd 

Koninkrijk zou ook onder dezelfde kwestie kunnen lijden. Volgens the Institute of the 

Employment studies zal naar verwachting één op de drie verpleegkundigen tegen 2026 met 

pensioen gaan in Groot Brittannië (Marangozov, Williams & Boekaans, 2016, p. 1). 
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Figuur 10: “Aandeel vrouwen in de informele dagelijkse zorgverlening onder 50-plussers in 

2015”. 

Bron: OECD (2017, fig. 11.17, p. 209). 

 

 Er is dan ook een groot percentage van vergrijzing onder vrouwen die de informele dagelijkse 

zorgverlening in 2015 hebben verleend. Estland, Zwitserland, Spanje, Duitsland, Italië, het 

Verenigd Koninkrijk, Slovenië, de Verenigde Staten, Griekenland, Polen en Portugal tellen 

meer dan 60 procent van de oudere mantelzorgers (OECD, 2017). Dus samen met de trend van 

vergrijzing nam ook de trend van vergrijzing van zorgverleners toe in de OECD landen (OECD, 

2017). 

3.1.3 Toestaand van de langdurige zorg 

Met de langdurige zorg werd begrepen de ondersteuning van ouderen die door fysieke of 

mentale stoornissen beperkt in staat zijn voor zichzelf te zorgen (Scheil-Adlung, 2015, p. 2). 

De laatste gegevens van de Internationale Arbeidsorganisatie vestigen de aandacht op de 

verwachte toename van de behoefte aan langdurige zorg wereldwijd als gevolg van de snelle 

toename van de vergrijzing van de bevolking ( ILO, 2018 p. 45). 

Hoewel het logisch is dat de langdurige zorg goed moet ontwikkeld worden in de context van 

stijgende vergrijzing en levensverwachting van de bevolking, dalende vruchtbaarheidscijfers  

toch bestaat er in de meeste landen helemaal geen vorm van overheidssteun voor langdurige 
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zorg en slechts zeer weinig landen hebben besloten om sociale bescherming te bieden aan 

ouderen die deze zorg nodig zouden hebben (WHO, 2017, p. 19).  

Maar slechts 5,6 procent van de wereldbevolking woont in landen die deze vorm van zorg 

verlenen en geen deficit kennen van Long Term Care (LTC) -dekking voor ouderen van 65 jaar 

en ouder namelijk in IJsland Japan, Zuid-Korea, Zweden, Denenmark, België, Duitsland en 

Austria (Scheil-Adlung, 2017). Integendeel, de Verenigde Staten, Australië en Noorwegen 

tellen de meeste informele werknemers die betrokken zijn bij het verlenen van langdurige zorg 

(Scheil-Adlung, 2015). 

Doordat er in de meeste landen geen sprake is van enige vorm van overheidssteun voor 

langdurige zorg, worden vrouwelijke familieleden vaak van de arbeidsmarkt verdreven om zorg 

te verlenen aan hun gezinsleden. Beleidsmakers beschouwen langdurige zorg niet als een 

prioriteit, onder meer omdat er onbetaalde zorg beschikbaar is, die vaak door vrouwelijke 

familieleden wordt verleend. Dit leidt tot een tekort aan langdurige sociale zorg voor 48% van 

de wereldbevolking. Bovendien was nog eens 46,3% van de wereldbevolking nog steeds 

grotendeels uitgesloten van langdurige sociale zorg (ILO, 2017h, p. 108). Wereldwijd is er 

behoefte aan 13,6 miljoen LTC zorgverleners. Azië en de Stille Oceaan hebben 8,2 miljoen 

werknemers in de langdurige zorg nodig, Europa 2,3 miljoen, Amerika 1,6 miljoen en Afrika 

1,5 miljoen. In de volgende landen is er honderd percent tekort aan langdurige zorg: Algerije, 

Ghana en Nigeria, Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Mexico, India, Indonesië, 

Thailand, Slowakije en Turkije (Scheil-Adlung, 2015, p. 12, 15). 

 



 

 66 

 

Figuur 11: “Leemtes in de dekking van juridische langdurige zorg, 2015 (percentage van de 

totale bevolking)”. 

Bron: ILO (2017h, fig. 5.9, p. 109). 

 

Tegenwoordig hebben meer dan de helft van de ouderen niet enkel te maken met het gebrek 

aan toegang tot langdurige zorg maar ook met het wereldwijde gebrek aan geschoold langdurige 

zorgpersoneel (ILO, 2017c, 2017h).  

 

 

Figuur 12: “65+ van langdurige zorg uitgesloten wegens een tekort aan arbeidskrachten, per 

regio, 2015 (percentage)”. 

Bron: Scheil-Adlung, 2015 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat het percentage van de sociale langdurige zorguitsluiting 

vooral hoog was in Afrika (92,3%) en laag in Amerika (14,7%). 

 

3.1.4 Genderprofiel van zorgverleners 

Het is belangrijk om te vermelden dat langdurige zorg in de hele wereld in de loop der tijd nog 

steeds algemeen door vrouwen (90 percent) werd verleend en in veel gevallen onbetaald is 

(Scheil-Adlung & Nove, 2016). 

 

 

Figuur 13: “Het aantal vrouwelijke werkneemsters in de langdurige zorg sector, 2015”. 

Bron: OECD( 2017, fig. 11.20,  p. 211). 

 

Uit cijfers blijkt dat het percentage vrouwen die betrokken zijn bij langdurige zorg in de meeste 

OESO-landen nog steeds zeer hoog is. Zo was in Korea, Denemarken, Slowakije, Nederland 

en Noorwegen meer dan 90% van degenen die langdurige zorg verlenen vrouwen (OECD, 

2017). 
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Figuur 14 : “Aandeel vrouwen onder informele dagelijkse zorgverleners van 50 jaar en ouder, 

2015”. 

Bron: OECD ( 2017, fig. 11.17, p. 211). 

 

Wat opvallend is, is dat de meerderheid van de werknemers in de langdurige zorg sector in de 

meest ontwikkelde landen met een hoog inkomen echter de volgende kenmerken delen: de 

meesten van hen zijn in het buitenland geboren vrouwen van veertig jaar of ouder. Bovendien 

werden deze vrouwen slecht betaald en hadden ze een lage sociale bescherming (Scheil-

Adlung, 2015). 
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Figuur 15: “Gemeenschappelijke kenmerken van het LTC-personeel en essentiële 

arbeidsvoorwaarden (geselecteerde landen, 2015)”. 

Bron: Scheil-Adlung (2015, p. 21). 

 

Het is belangrijk om toe te geven dat ook in de meeste OESO-landen het aandeel van oudere 

vrouwelijke informele zorgverleners nog steeds zeer hoog is. Dit betekent dat deze oudere 

vrouwelijke langdurige zorgverleners binnenkort zelf afhankelijk zouden zijn van langdurige 

zorg. 
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Figuur 16: “Aandeel vrouwelijke artsen, 2000 en 2015”. 

Bron: OECD (2017, fig. 8.6, p. 155). 

 

Uit dit cijfer blijkt dat in de meeste OESO-landen het percentage vrouwelijke artsen in de 

afgelopen vijftien jaar is gestegen. In de meerderheid van de OESO-landen maken vrouwelijke 

artsen meer dan 40 procent uit. Letland en Estland hebben in 2015 meer dan 70 procent 

vrouwelijke artsen ( OECD, 2017). 

3.1.5 Vraag en aanbod van de zorgverleners 

Reeds in 2006 meldde de WHO dat de wereldwijde tekorten aan gezondheidswerkers vandaag 

de dag een crisis vormen die in de toekomst nog zou verergeren (WHO, 2006). 

De recente studie van Lutz (2018) toonde aan dat in de laatste twee decennia het zorgaanbod in 

privéhuishoudens getransformeerd is tot de grootste tewerkstellingssector voor 

migrantenvrouwen omwille van de groeiende vraag naar zorgmedewerkers in de Westerse 

wereld, de middenklasse huishoudens in Azië, het Midden-Oosten en Centraal- en Latijns-

Amerika.  

Zo is bijvoorbeeld  zorgverlening een van de snelst groeiende beroepen in de Verenigde Staten 

van Amerika volgens het Amerikaanse "Bureau of Labor Statistics”(2018). Ze schatten dat tot 

2026 er 1830800 nieuwe banen gecreëerd zullen worden binnen de Amerikaanse zorgverlening 

sector (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2018). 
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Ook de werkgelegenheid in de gezondheidssector is tussen 2000 en 2014 in de OESO-landen 

met gemiddeld 48% snel toegenomen en zou blijven stijgen volgens de verwachtingen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2016, pp. 23-25). 

Er wordt ook verwacht dat de vraag naar gezondheidswerkers de komende jaren zal toenemen, 

en tegen 2030 zullen er ongeveer 40 miljoen nieuwe banen voor gezondheidswerkers op de 

markt komen, vooral in hoge- en middeninkomenslanden (Liu, Goryakin, Akiko, Bruckner, & 

Scheffler, 2017). 

Wegens vermoedelijke tekorten aan verplegend personeel hebben de regeringen in veel OESO-

landen besloten om meer nieuwe verpleegkundigen op te leiden en het beroep van 

verpleegkundige aantrekkelijker te maken om zo meer verplegend personeel in dienst te houden 

( OECD, 2017). 

De bovengenoemde maatregelen hebben geleid tot de stijging van het aantal verpleegkundigen 

per hoofd van de bevolking in de OESO-landen. In 2000 waren er gemiddeld 7,3 

verpleegkundigen per 1 000 inwoners en in 2015 is deze index gestegen tot 9 verpleegkundigen 

per 1 000 inwoners (figuur 17). 

 

Figuur 17: “Praktiserend verpleegkundigen per 1000 inwoners, 2000 en 2015 (of het 

dichtstbijzijnde jaar)”. 

Bron: OECD (2017, fig. 8.12,  p. 163. 
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Opvallend is echter dat deze stijging gekoppeld is aan de inkomsten van het land. Als er 

bijvoorbeeld in landen met een hoog inkomen, zoals Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, 

IJsland en Finland meer dan 14 verpleegkundigen per 1 000 inwoners zijn dan zijn in de landen 

met een laag inkomen, zoals Colombia, Indonesië, Zuid-Afrika, India en Brazilië, deze cijfers 

over het algemeen laag. Het aantal verpleegsters in Colombia, Indonesië, Zuid-Afrika, India en 

Brazilië bedroeg in 2015 bijvoorbeeld minder dan 1,5 per 1000 inwoners.  

In Ierland en Israël is de daling van het aantal verpleegkundigen per hoofd van de bevolking 

tussen 2000 en 2015 echter nauw verbonden met de snelle bevolkingsgroei ( OECD, 2017, p. 

158).  

De regio Azië-Pacific kende echter de tegenovergestelde situatie. In deze regio blijft het aantal 

artsen bijvoorbeeld over het algemeen nog steeds onder het OESO-gemiddelde. Terwijl 

Australië en de Democratische Volksrepubliek Korea 3,3 artsen per 1 000 inwoners hebben, 

ligt het aantal artsen per 1 000 inwoners op of onder 0,2 in Papoea-Nieuw-Guinea, Cambodja, 

de Salomonseilanden en Nepal (OECD/WHO, 2016). 

Uit de gegevens van OECD (2016) over het aanbod van verpleegkundigen in Azië-Stille Ocean 

blijkt echter dat het aantal verpleegkundigen per 1 000 inwoners in de verschillende landen en 

economieën ongelijk verdeeld is. Zo tellen landen met een hoog inkomen, zoals Japan, Australië 

en Nieuw-Zeeland, meer dan tien verpleegkundigen per 1 000 inwoners, terwijl het aantal 

verpleegkundigen in een aantal landen met een laag inkomen, waaronder Nepal en Bangladesh, 

minder dan 0,5 verpleegsters per 1 000 inwoners telt. Hoewel India één van de grootste 

exporteurs van artsen en verpleegkundigen naar de OESO-landen is, heeft India problemen met 

het leveren van artsen en verpleegkundigen in hun eigen land. Zo telt India 0,7 artsen en 1,4 

verpleegkundigen per 1000 inwoners. Opmerkelijk is dat de Filipijnen die de andere grootste 

exporteur is van artsen en verplegende personeel, toch heeft het land een laag aantal dokters 1,2 

dokter en 6 verpleegkundigen per 1000 inwoners (OECD/WHO, 2016). 
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Figuur 18: “Bevolkingen in plattelands- en stedelijke gebieden die geen toegang hebben tot 

gezondheidszorg als gevolg van een tekort aan gezondheidswerkers (percentage)”. 

Bron: (Scheil-Adlung, Behrendt, & Wong, Health sector employment: a tracer indicator for 

universal health coverage in national Social Protection Floors, 2015, p. 6) 

 

Het grootste deel van de plattelandsbevolking in Afrika (77%), het Midden-Oosten (56%), Azië 

en de Stille Oceaan met uitzondering van China (57), Azië en de Stille Oceaan met China (52%) 

heeft als gevolg van de wereldwijde tekorten geen toegang tot de gezondheidszorg. Het betekent 

dat locatie ook een nadelig effect heeft op de ongelijke veredeling van zorg in de wereld (Scheil-

Adlung, 2015). 

 

3.1.6 De invloed van de financiële crisis op zorg te kort 

Buchan et al. (2008 ) geven toe dat tekort aan zorg personeel niet altijd betekent dat er sprake 

van een tekort aan gezondheidswerkers met de vereiste kwalificaties en vaardigheden is. In 

bepaalde gevallen kan het te maken hebben met de onwil van professionele zorgverleners, 

artsen of verpleegkundigen om onder ongunstige omstandigheden te werken, zoals lage lonen, 

slechte loopbaanstructuren, gebrek aan mogelijkheden voor nascholing, en ook soms met de 

dreiging van agressie ( Buchan et al., 2008).  
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Volgens het International Council of nurses Workforce Forum (Catton, 2018) verschilt een 

gemiddeld verpleegkundigenloon ook van land tot land, evenals de jaarlijkse stijging. 

 

 

Figuur 19: “Startsalarissen voor gediplomeerd verplegend personeel voor het werken in 

ziekenhuizen in de publieke sector, 2006-2016”.1 

Bron: ICN Workforce Forum (2018, p. 9) 

 

Volgens bovenstaande gegevens hadden veel verpleegkundigen wereldwijd te maken met 

loonstagnatie tussen 2006 en 2009, met een lichte stijging tussen 2009 en 2011.  

De verlaging van de startsalarissen is gerelateerd aan het begin van de wereldwijde 

economische crisis. De stagnatie zette zich dan ook in veel landen over de hele wereld voort als 

gevolg van de zogenaamde besparingsmaatregelen (Catton, 2017, pp. 8-9).  

 

 

                                                
1 PPP- Purchasing Power Parity. PPP -wordt in US dollar weergegeven. 



 

 75 

 

Figuur 20: “Gemiddeld vergelijkend salaris per beroep 2006-2016”. 

Bron: ICN (2018, p. 10). 

 

In vergelijking met de andere beroepen opgenomen in de analyse van ICN (2018) is het beroep 

van verpleegkundige financieel minder interessant, wat kan verklaren waarom 

verpleegkundigen van beroep willen veranderen of willen migreren en werken in een ander 

land. 

Uit de bovenstaande recente gegevens werd de schatting van Buchan et al. (2008) bevestigt dat 

hoewel er op dit moment volgens de voorspellingen een tekort aan verpleegkundigen is, het 

loon niet wordt gebruikt als instrument om de werving of het behoud van verpleegkundigen te 

verbeteren. 

3.1.7 Geëxporteerde zorgverleners 

Landen nemen vaker verpleegkundigen uit andere landen in dienst in plaats van autochtone 

verpleegkundigen aan te moedigen in hun eigen land te werken (Pittman, Aiken, & Buchan, 

2007, pp. 1276-1279). 

Het Amerikaanse Instituut voor Onderzoek van de Immigratie verklaart dat hoewel er in 

Amerika een stijgende vraag naar aanbod was, deze vooral door allochtone zorgverleners wordt 

ingevuld (Hohn, Lowry, Witte, & Fernández-Pena, 2016). In de Verenigde Staten waren in 

2016, 22% van de zorgkundigen, 15% van de verpleegkundigen en 28% van de dokters en 

chirurgen migranten (Hohn et al., 2016, p. 2). Maar niet alleen de VS is afhankelijk van 
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buitenlandse geschoolde zorgmedewerkers, ook Europa, Canada, Australië, Azië en Nieuw-

Zeeland hebben met hetzelfde probleem te maken (OECD, 2018). Volgens OESO (2018) werd 

18,2 % van de verpleegkundigen in Australië in 2016 in het buitenland opgeleid (13,8% in 

2008), tegenover 26,1 % in Nieuw-Zeeland in 2017 (14,72% in 2002), 25,9 % in Zwitserland 

(14,73 in 2010) en 15 % in het Verenigd Koninkrijk (0,03 % in 2000). Saoedi-Arabië telt 82 

percent van migranten zorgverleners en dokters, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten 

afhankelijk zijn van 90 percent buitenlandse zorgverleners (Reisman, 2014, p. 158).  

 

 

Figuur 21: “Aandeel buitenlandse artsen en verpleegkundigen, 2015”. 

Bron: OECD (2017, fig. 8.19, 8.20, p. 167). 

 



 

 77 

 

Figuur 22:”Evolutie van het aandeel van de in het buitenland opgeleide artsen en 

verpleegkundigen in een geselecteerde OESO-lidstaat 2000-2015”. 

Bron: OECD (2017, fig. 8.21, 8.22,  p. 165). 

 

Volgens OECD (2017) zijn landen als Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Israël en Italië het 

meest afhankelijk van buitenlandse geschoolde zorg verleners zoals artsen en 

verpleegkundigen. Figuur 22 toont aan dat in het voorbije decennium het aantal migrerende 

artsen en verpleegkundigen in de OESO-landen is gestegen, van 1 130 068 tot 1 807 948 

(OECD, 2017). 

Hieruit blijkt dat de internationale arbeidsmigratie van verpleegkundigen en andere 

gezondheidswerkers wereldwijd toenam en dat hoger inkomsten landen nog steeds afhankelijk 

zijn van buitenlandse zorg. 
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Figuur 23: “Werknemers in de langdurige zorg van buitenlandse afkomst”. 

Bron: (Colombo, Llena-Nozal, Mercier, & Tjadens, 2011, p. 174). 

 

In bovenstaande figuur is het percentage van in het buitenland geboren werknemers dat 

langdurige zorg verleent weergegeven. Zo telde bijvoorbeeld Griekenland 70% van de 

migranten die langdurige zorg verleenden in particuliere woningen. In Israël waren 50 procent 

van de migranten betrokken in de langdurige zorg. In de Verenigde Staten was 33 procent van 

het huishoudpersoneel en thuisverzorgers migranten. In Italië werkte ongeveer 72 procent van 

de migranten in de zorgsector, waarvan 700.000 in de thuiszorg. Oostenrijk telde 50 procent 

van de migranten die betrokken waren bij formele en informele thuiszorg, waarvan 40.000 

illegaal werkten (Colombo et al., 2011). 

De vergrijzing van de bevolking, het toenemende tekort aan informele zorg, het substantiële 

falen van beleidsmakers om de sector van de langdurige zorg beter te ontwikkelen, evenals de 

vervrouwelijking van de zorg en de afhankelijkheid van migrantenwerknemers hebben geleid 

tot de groeiende behoeften aan zorg en op grote schaal de uitbesteding van zorg aan vrouwen 

van allochtone afkomst door de staat. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het concept van 

de GCC in de toekomst nog steeds relevant zal zijn, met name wat langdurige zorg betreft. 
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3.2 Conclusie 

Deze masterscriptie vertrok met als doel een overzicht te geven van de beschikbare literatuur 

over het hier besproken onderwerp van het fenomeen van de globale zorgketen, dat de laatste 

decennia wijd verspreid werd door gender- en feministische studies om te ontdekken hoe GCC 

zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. 

De eerste onderzoeksvraag van deze masterscriptie was of dat het globale zorgketen concept de 

laatste jaren geëvolueerd is. Vanuit dit standpunt heeft deze masterproef onderzocht of de latere 

studies over de globale zorgketen verschillen van het oorspronkelijke concept van de globale 

zorgketen. 

Om dit te bereiken heb ik eerst gekeken wat er precies bedoeld wordt met het oorspronkelijke 

concept van de mondiale zorgketen binnen gender en feministische studies.  

Zo blijkt uit de literatuurverkenning dat de globale zorgketen door de onderzoekers wordt 

gezien als een primair theoretisch model dat breed wordt toegepast op de situatie van de 

toenemende globale uitbesteding van zorgtaken aan migrerende vrouwelijke zorgverleners uit 

minder ontwikkelde gebieden (Hochschild, 2000a; Parrenas, 2012). 

Vervolgens heb ik me gericht op de dimensies mondiaal, zorg en keten en hun onderlinge 

verbanden en implicaties om te begrijpen hoe door de jaren heen het concept zorg, mondiaal en 

keten binnen de GCC zich heeft ontwikkeld. 

Zo laat het literatuuronderzoek van de GCC zien hoe het zorgconcept door de jaren heen 

veranderd is van grotendeels onbetaalde arbeid naar gecommercialiseerd arbeid door de 

toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en het niet voldoen van de staat in vraag en aanbod 

van zorg, wat ertoe heeft geleid dat de meeste ontwikkelde landen deze zorgvraag hebben 

geoutsourced naar vrouwen uit minder ontwikkelde landen (Williams et al., 2008; Williams, 

2010, 2012). Zo heeft de hedendaagse overdracht van zorg binnen een globaliserende context 

geleid tot de ontwikkeling van klassen-, gender- en etnische hiërarchieën (Hochschild, 2000a, 

Yeates, 2012). 

Vervolgens werd vastgesteld dat de GCC de aandacht heeft gevestigd op de mondiale 

economische ongelijkheid en afhankelijkheid van zorgexport, aangezien het laat zien hoe 

vrouwen in het noorden afhankelijk zijn van de arbeid van de geëxporteerde zorgaanbieders uit 

het zuiden (Yeates, 2004a) . 

In het eerste hoofdstuk van deze masterthesis werd ook de veronderstelling  dat  migratie vaak 

als een middel tot ontwikkeling wordt voorgesteld, of als een pad dat wegleidt uit de 
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armoede  (Haas, 2007) uitgedaagd door een overzicht  te geven welke implicaties zorg migratie  

in de context van GCC veroorzaakt. 

Zo werden vanuit een feministisch en diversiteitsperspectief nadelen en voordelen van zorg 

migratie en de invloed op hun omgeving die daaruit voortvloeit onderzocht en in kaart gebracht. 

Uit het literatuuroverzicht in het eerste hoofdstuk is gebleken dat de arbeidsmarkt nog steeds 

sterk gesegmenteerd is naar geslacht, klasse en etniciteit. Aangezien de vrouwen vanuit de 

hogere klasse migrantenvrouwen uit de lagere klasse in dienst nemen om hun zorgtaken uit te 

besteden werd de patriarchale gendergerelateerde ideologieën niet in vraag gesteld (Hochschild, 

2000a, 2000b, 2004; Isaksen et al., 2008; Parrenas, 2000).   

De literatuur over het hier besproken fenomeen van GCC heeft ook aangetoond dat de 

segmentatie van de arbeidsmarkt wordt beïnvloed door de maatschappelijke verwachting dat 

zorg tot de exclusieve vrouwelijke taken behoort, wat specifiek de vrouwelijke mogelijkheid 

voor de geëmigreerden voor betere economische kansen te krijgen vermindert (Hochschild, 

2000a, Parrenas, 2000, 2001a, 2005; Isaksen et al., 2008). 

Dan werd aangetoond dat de latere studies over GCC ook aandacht hebben besteed aan de 

nadelen die door de zorg migratie veroorzaakt werden. Zo hebben geëmigreerde vrouwelijke 

zorgverleners vaak te maken met deskilling, devaluatie van hun diploma's in de landen van 

ontvangst en hun gezinnen en gemeenten hebben te kampen met zogenaamde zorg drain en een 

zorgcrisis (Kofman, 2012a;  Hochschild 2000; 2002; Lutz, 2012; Ghaeus, 2013).  Daarna werd 

er nagegaan dat binnen de wereldwijde zorg keten niet enkel vrouwen participeren. Zo werd 

aangetoond dat de latere studies over het hier besproken fenomeen zich op het mannelijke 

perspectief gericht hebben( Kilkey, 2010, Lutz, 2018, Parrenas, 2008). 

Zo werd door het voorbeeld van Kilkey (2010) nagegaan dat binnen de mannelijke zorgketen 

ook zorg uitbesteding bestaat enkel de zorgtaken zijn anders.  Binnen de mannelijke zorgketen 

besteden mannen vanuit hogere klasse hun stereotypisch mannelijke taken zoals tuinieren aan 

mannelijke migranten uit die binnen de huishoudelijke sector werken (Kilkey, 2010). Achteraf 

werd ook locatie door Raghuram (2012) binnen GCC analyse geïntegreerd om aan te tonen 

welke implicaties lokale context kan hebben. Vervolgens werd ook in het eerste hoofdstuk 

aangetoond dat nog andere studies zoals Williams et al. (2008), Williams (2010; 2012) en 

Spanger et al. (2017) zich gericht hebben op het mesoniveau van de GCC-analyse, namelijk de 

rol van de staat.  Op deze manier werd aangetoond welke rol de staat speelt in het vormgeven 

van GCC.  Door alle hier besproken studies kan geconcludeerd worden dat tijdens de laatste 

decennia GCC analyse geëvolueerd is door verschillende aspecten zoals locatie, gender, 

etniciteit en rol van de staat te implementeren. 
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Het tweede deel van deze masterscriptie belichtte hoe Nicola Yeates' studies (2004a, 2004b, 

2005, 2009a, 2009b, 2009c, 2011a, 2012) over het concept van de wereldwijde zorgketen 

hebben bijgedragen aan de fundamentele ontwikkeling van het concept van de wereldwijde 

zorgketen.  Zo heeft Yeates (2009a, 2009c, 2011a) nieuwe soorten van  mogelijke ketens 

geïdentificeerd als wereldwijde verpleegkundige zorg keten en religieuze zorgketen. Door 

bijvoorbeeld gekwalificeerde en geschoolde migranten bij de analyse van GCC te betrekken, 

heeft Yeates (2004a, 2004b, 2005, 2009a) het concept van de wereldwijde zorgketen 

verbreed.  Yeates (2004b, 2005) heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbreiding 

van de theoretische scope van het global care chain concept  door het wereldwijde goederen 

keten concept aan te passen aan de behoeften van de zorgsector. Zo heeft Yeates (2004b, 2005) 

de materialistisch gerichte goederenketen uitgedaagd door er reproductieve vrouwelijke arbeid 

in te integreren. Zodat niet alleen het werk van vrouwen (reproductieve arbeid), maar ook het 

genderaspect in het algemeen centraal kwam te staan in de dynamiek van de goederen 

ketenanalyse. Op die manier werd door Yeates (2004b, 2005) binnen de 

goederenketen  genderperspectief geïntegreerd. Bij deze kan geconcludeerd worden dat Nicola 

Yeates enorm heeft bijdragen in het verbreden en ontwikkelen van wereldwijde zorg keten 

analyse. 

 

In derde deel van deze masterthesis werd afgevraagd of het concept van GCC dat al 18 jaar oud 

is nog relevant binnen de mondiale context is.  Zo heeft het derde hoofdstuk van deze 

masterscriptie met behulp van analyse van cijfermateriaal de relevantie van het fenomeen van 

de globale zorgketen in kaart gebracht in de context van vergrijzing van bevolking, de 

toename  van de levensverwachting, financiële crisis en in hoge mate vervrouwelijking en 

onderwaardering van de zorg sector. 

Uit de data analyse blijkt dat het merendeel van de behoeften van ouderen in de context van de 

wereldwijde vergrijzing werden genegeerd door de beleidsmakers en dat het grootste deel van 

de zorgverlening afhankelijk is van vrouwen, die in de meeste gevallen een migrant is, waardoor 

deze categorie nog kwetsbaarder wordt (Colombo et al., 2011; Dumont et al., 2016; OECD, 

2017). Bovendien er werd aangetoond dat de zorg heel vaak gratis werd verleend door vrouwen, 

wat de vraag oproept dat de zorg vandaag de dag nog steeds wordt gestigmatiseerd als een 

vrouwelijk werk en dat de samenleving nog steeds patriarchale familiestructuren volgt (OECD, 

2018; WHO, 2016, 2017). Daarna werd er aangetoond dat de behoeften van vrouwen, 
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vergrijzende vrouwelijke zorgverleners en ouderen op het gebied van inkomen, sociale 

bescherming en carrièreperspectief in het algemeen door de beleidsmakers genegeerd worden. 

Terwijl er een groeiende aandacht is voor het tekort aan verpleegsters en artsen tekorten ten 

aanzien van jongeren, aandacht aan de behoeften voor ouderenzorg worden in grote mate 

genegeerd door het beleid wereldwijd (Scheil-Aldung, 2017). 

De conclusie van dit deel is dat er nog sprake zou zijn van een relevantie van het concept GCC 

speciaal binnen de context van langdurige zorg.  Ondanks zulke tendensen zoals demografische 

transitie, de recente financiële crisis, genderstereotypering, globale loonongelijkheid, snelle 

groei van de zorgsector en voortdurende zorgtekorten daarvan omwille van weigering van 

beleidssectoren om deze te reglementeren en beter te ontwikkelen, zal het nog lang duren voor 

een stabiliteit in zorg tekort bereikt wordt indien er geen extra initiatieven worden genomen 

door de overheden wereldwijd. Hiervoor is een verschuiving nodig in genderstereotypen en - 

maatschappelijke verwachtingen over een gepaste vrouwenrol als verzorgsters.   

Daarom opent deze masterscriptie ruimte voor toekomstig onderzoek naar combinatie van 

ervaringen binnen GCC op basis van geslacht, etniciteit, klasse en leeftijd in de context van de 

wereldwijde vergrijzing van de samenleving en het tekort aan langdurige zorgverleners. 
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