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Huishoudelijke taken van de Au pair/ 
Household tasks of the Au pair: 

 
De au pair is niet verantwoordelijk voor het gehele huishouden maar draagt bij 
in de lichte huishoudelijke werkzaamheden. Het is dus belangrijk dat 
onderstaande taken gezamenlijk worden vervuld. 
Hieronder worden het wekelijks schoonmaken van badmakers en wc’s en het 
dweilen van vloeren niet onder verstaan. De volgende taken kunnen gevraagd 
worden van een au pair, alhoewel het aantal/de hoeveelheid huishoudelijke 
taken in de juiste verhouding moet zijn met de taken rondom de verzorging van 
de kinderen. De balans moet uitkomen op niet meer dan max 30% 
huishoudelijke taken (70% kinderen). 
 
The au pair is by all means not responsible for the cleaning of the whole 
household but participates in the light household tasks. It is important to know 
that the au pair can never be responsible for the heavy cleaning; meaning 
weekly vacuum cleaning/mobbing all the floors, cleaning the bathrooms and 
toilets. The following tasks can be asked from the au pair. However the 
household tasks should be in balance with the tasks to take care of the children. 
So the balance should be no more than 30% household tasks(70% kids). 
 
0  Boodschappen doen/Grocery shopping 
0  De was in wasmachine doen/Machinewashing laundry 
       0   voor kinderen/for children 
       0   voor gezin/for the family 
0  De was in droger doen/Putting the laundry into the dryer 
       0   voor kinderen/for children 
       0   voor gezin/for the family 
0  De was vouwen en in kasten doen/Folding laundry and tidy them in closets 
       0   voor kinderen/for children 
       0   voor gezin/for the family 
0  De was strijken/Ironing 
       0   voor kinderen/for children, some shirts (no bedlinnen or all laudry) 
       0   voor gezin/for the family, some shirts (no bedlinnen or all laundry) 
0  Afwassen/Handwashing dishes 
0  Afwasmachine in/uitruimen / Dishwasher packing/clearing 
0  Koken/Cooking (not every day) 
       0   voor kinderen/for children  
       0   voor gezin/for the family 
0  Stofzuigen (max 1X extra p.w living room)/Vacuuming(max 1X extra p.w  living room)    
0  Kinderkamers en speelruimtes opruimen (samen met kinderen)/Tidying children’s 
    rooms & playareas (w/kids) 
0  Bedden verschonen van de kinderen /Changing bedlinnens kids) 
0  Overige huishoudelijke taken/Other household chores: 
 Plantjes water geven, bloemen weggooien, papier of flessen wegbrengen/ 
Water the plants, throw away old flowers/bring away old paper and bottles 


