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Voordelen Nanny Nina
 
We zijn het nieuwste au pair bureau in Nederland! 
Onze visie is dat we gezinnen helpen genieten van het leven. Daar hoort de beste
service bij. Heb je een au pair via ons? Dan mag je meteen gebruik maken van al
onze fijne oppas services die we door heel Nederland ook aanbieden.
 
Tijd om alles thuis op rolletjes te laten lopen, en zelfs weer eens een avondje
lekker uit eten te gaan. We've got you:)
 
Groetjes, Jasmijn Kok 
Au Pair agent Nederland  
 
Bel ons met vragen: 

316 38502234
Aupair@nannynina.nl
www.nannynina.nl

 
Headquarters
Hendrik Figeeweg 1-P
2031BJ Haarlem
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Kosten overzicht Au Pair 
Kosten per maand uitgaande van 12 mnd verblijf
 
Visum aanvraag IND  
Au pair begeleiding
Basis zorgverzekering 
Verplichte cursus Nederlands ( au pair academy)
kosten ov abonnement ( weekend vrij + dal 40%)
Zakgeld au pair
TBC test*
 
Totale kosten per maand
Eenmalige kosten au pair bureau #nocurenopay
Korting als je zelf een au pair vindt.
 
 
Optionele kosten per maand
 
Mobiele telefoon 
Museum / Pathe kaart
Extra Isis Au pair verzekering
Naast de verplichte basis verzekering kan je ook een
au pair verzekering afsluiten. Je au pair is tijdens de
reis al verzekerd, spullen die ze stukmaakt in huis en
als ze op reis gaat in Europa is ze ook verzekerd. )
 
 

 
€ 24 
€ 49 
€ 110
€ 8 
€ 36 
€ 340
€ 80
 
€ 647
€ 1900
- €500
 

€ 35 per maand

€ 59 euro per jaar

€ 34 per maand

 

 

 

 

 

 
€ 14,5 
€ 49 
€ 110
€ 8
€ 36 
€ 340
€ 0,00
 
€ 557
€ 1900
- €500
 

EU/EE
per maand*

 

Non EU
per maand*

https://ind.nl/Paginas/EUEER-landen.aspx
https://ind.nl/Paginas/EUEER-landen.aspx
https://ind.nl/Paginas/EUEER-landen.aspx


Tijdlijn en stappenplan
Het duurt ongeveer 3 weken tot 3 maanden tot je au pair er is. Gemiddeld 2
maanden

 
Voordat je au pair in Nederland is

Vind je au pair en maak kennis of plaats via ons je au pair oproepje
Wij regelen het visum en de verblijfsvergunning via het IND ( dit duurt
ongeveer 2 weken en een visum is niet altijd nodig )
Je au pair haalt het visum op bij de ambassade in haar host country.
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2 weken

Na landen op Schiphol 
Maak een afspraak met de IND om de verblijfsvergunning op te halen. 
Maak een afspraak bij de gemeente voor de registratie in het BRP. ( Voor
de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en
vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als je naar
Nederland reist. Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welkedocumenten
je nog meer mee moet nemen.) 
Maak een afspraak voor een TBC test bij de GGD. ( dit moet binnen 3
maanden na aankomst  tenzij je au pair uit een land van deze lijst komt )  
Sluit binnen 4 maanden een basis zorg verzekering af. Bijvoorbeeld
de ZEKUR verzekering. Je kan aanvullend nog een au pair verzekering
afsluiten dit kan dan ook al voordat je au pair op het vliegtuig stapt zodat
ze of hij al tijdens de reis verzekerd is. 

Binnen 4 maandenBinnen 3 maanden

Ontvangen
profiel au pair
 
 

Invullen 
weekplanning
 
 

Afspraak 
gemeente  
 

Plaats je au pair
aanvraag

Visum
ophalen +
Ticket boeken

Betaling + skype
#nocurenopay

Au pair ophalen
op Schiphol

Afspraak bij de 
ggd voor TBC
test

Verzekering
afsluiten

2 weken

Aanvraag 
IND

1 maand 1 week

2 weken2 dagen 2 weken

Afspraak 
iND

https://ind.nl/Formulieren/7144.pdf
https://ind.nl/Formulieren/7144.pdf
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/premie-berekenen?gclid=Cj0KCQiAhojzBRC3ARIsAGtNtHXSM-m9RsE0Th0oA0GZ1ql5ty4mUw8YYgm5kqquX_QfDVGr28t8FgYaAnc-EALw_wcB
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Interview vragen voor het gastgezin
Hallo! Wat leuk dat jullie overwegen met een au pair het avontuur aan te gaan.
Hieronder wat tips om jullie voor te bereiden en te zorgen dat jullie beslagen ten
ijs gaan. Liefs Nina
 
Hoe kies je je au pair uit alle kandidaten?
Volg je intuïtie bij het lezen van een au pair files, maar laat je ook niet op het
verkeerde been zetten door een net onhandige foto of zin. De dames zijn soms niet
allemaal even goed om zichzelf op papier te presenteren. Maar dat zegt niets over
hoe leuk ze met jullie kinderen zijn, en daar gaat het om tenslotte!
 
Vind je het lastig om te kiezen? Maak dan eerst een lijstje met de belangrijkste
eigenschappen die je verwacht en bekijk welke profielen hier het beste bij aansluiten.
Het is belangrijk dat een au pair bijvoorbeeld de taken kan doen die je wilt, en de
ervaring heeft die je wilt. Maar het aller belangrijkste is dat jullie normen en waarden
overeen komen en de drijfveer van de Au pair klopt met wat jullie verwachten.
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Jullie kunnen afspreken in onze digitale meeting room via deze link ( zorg dat
je op tijd bent!)

Een gesprek duurt vaak tussen de 10 en 20 minuten

Vaak zijn de au pairs een beetje zenuwachtig voor het gesprek. Stel ze dus
eerst even op hun gemak door ze een complimentje te geven over iets wat je
aansprak in de profielinformatie. Of vraag “ hoe was je dag vandaag wat heb
je gedaan”. 
Houd in gedachten dat niet iedereen even goed Engels spreekt! Maak daarom
wat kortere zinnen en gebruik makkelijke woorden als het niet zo soepel loopt.

Aller belangrijkste is dat de au pair oprecht houdt van kinderen

Bespreek ook belangrijke punten zoals het zakgeld van 300 euro per maand (
wettelijk max 340 euro) vakantieplannen en jullie verwachtingen in het huis. Je
kan vast een weekschema invullen en bespreken.

Ter voorbereiding van het gesprek

 

 

 

 

 
 

https://whereby.com/nannynina


Begin zelf even met jezelf voorstellen dan kan hij of zij een beetje wennen.
Vertel over jullie gezin, je hobby's, waar je woont, wat voor werk je doet en
waar je kinderen van houden.
Kan je iets over jezelf vertellen? Hoe oud ben je, heb je een opleiding
gedaan? Wat zijn je hobby's? Heb je broertjes zusjes?
Waar woon je nu, is dat een grote stad?
Waarom wilde je au pair worden?

Hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden?
Wat zijn je sterke en zwakke punten / eigenschappen?
Wat vind je lekker om te eten?
Heb je een vriendje / vriendinnetje en zo ja wat vindt hij zij ervan? Wat
vinden de ouders van het plan om au pair te worden?
Zou je willen dat je vrienden / familie op bezoek komen?
Ben je ooit eerder in het buitenland geweest /  in NL geweest?
Hoe lang wil je naar het buitenland?

Heb je al eerder met kinderen gewerkt? En zo ja welke leeftijden? Wat vond
je hier leuk aan en welke activiteiten ondernam je met de kinderen?
Heb je zelf al kinderen?
Als je de kinderen 2 uur zou bezighouden wat zou je dan bijvoorbeeld
doen?Wat zou je doen als de kinderen niet luisteren ( geef een real life
voorbeeld dat vaak voorkomt bijvoorbeeld niet naar bed willen)

Interview voorbeeld vragen
 
Introductie 

 
Persoonlijk

 
 
Ervaring
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Wat verwacht je dat je taken gaan zijn / je leven eruit gaat zien? Welke
dingen wil je ontdekken in je vrije tijd heb je al een idee hiervan? 
Heb je een voorkeur voor bepaalde steden in Nederland?
Heb je wel eens gekookt al? Zo ja wat kan je goed maken? En wat voor
eten vind je lekker? 
Zou je heOKok vinden om te helpen koken?

Ben je van plan om terug naar huis te gaan en zo ja hoe vaak?
Heb je een rijbewijs en hoe vaak heb je al gereden? ( indien nodig )
Zou je het leuk vinden met ons gezin op vakantie te gaan?
Rook je?Ben je vegetarier/ dieet wensen / als je vegetariër bent kook je
vlees?
Ben je bang/ allerginsch  voor huisdieren? ( indien nodig)
Wat denk je dat je het leukste vindt van au pair zijn?Wat denk je dat best
zwaar gaat worden? 
Heb je veel last van heimwee?
Wat wil je doen als je na een jaar geen au pair meer bent?

 
Praktische zaken

 
Toekomst en thuiskomt

 
Ruimte voor vragen
Zijn er dingen die je zelf graag wilt weten?
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Je krijgt onze oppasservice er gewoon bij!
#nooit meer oppasstress. 
 



Au Pair agency

Vragen?
 
Bel of mail ons gerust!
Liefs, Team Au pair Agency Nanny Nina.
 

aupair@nannynina.nl
06 30229413
www.nannynina.nl

 



 Probeer regelmatig contact te houden met de au pair via e-mail voor de
aankomst in Nederland. 
Zorg dat de kamer van de au pair er gezellig uitziet!
Je krijgt van ons een template om een weekschema in te maken. ( deze is
ook verplicht om in te vullen) Maak dit weekschema zo dat prettig is voor
de au pair: voldoende afwisseling in taken en voldoende rust. Doe het zo
zodat jij het zelf ook een fijn rooster zou vinden. Wij sturen je een
voorbeeldje toe!
Maak een programma voor de eerste dagen en week om de au pair op
haar gemak te stellen, kennis te laten maken met de kinderen en
Nederland. 

Bedenk dat een eerste ontmoeting voor de au pair veel spannender is voor
hem of haar dan voor jullie.! De au pair is vaak ook nog moe van de een
lange reis en van alle emoties rond afscheid van huis en het nieuwe jaar
wat haar te wachten staat. Probeer de au pair op haar gemak te stellen!
Eenmaal thuis is er wellicht de eerste korte kennismaking met de kinderen.
Maak deze eerste kennismaking niet te lang, de au pair heeft vaak ook een
jetlag en geef je beter even wat rust.
Geef de au pair gelegenheid zich terug te trekken in haar kamer, zich op te
frissen in de badkamer, om te kleden etc. en haar ouders te bellen. De au
pair heeft vaak honger of dorst. Zet van te voren voldoende verpakt eten of
drinken op haar kamer. Zo kan zij ook midden in de nacht iets eten of
drinken als zij last heeft van een jetlag. 
Afhankelijk van het tijdstip van aankomst kun je een tijd afspreken dat jullie
elkaar beneden treffen voor ontbijt, lunch of diner. Laat haar ook weten hoe
laat zij wordt verwacht de volgende dag. 
Probeer de au pair te stimuleren om zich direct aan te passen aan het
tijdsverschil. Dit voorkomt een jetlag. 

De voorbereidingen op de aankomst
 

 
De ontmoeting, de eerste dag 
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Maak een plan hoe je de au pair gaat inwerken, het is allemaal nieuw en het is
even investeren om alles uit te leggen nu.
Doseer de informatie en verdeel  het inwerken over meerdere dagen.Hou er
rekening mee dat je de au pair niet de eerste drie dagen na aankomst
zelfstandig bij de kinderen kunt achterlaten. 
Bespreek elke dag opnieuw het dag schema en wat je van haar verwacht. 
Stimuleer het stellen van vragen, Au pairs durven dit soms niet.
Let op tekenen van heimwee: Slecht slapen, hoofdpijn, verdrietig, buikpijn, en
geen honger zijn hier tekenen van. Heimwee gaat vaak na een paar dagen
over. Wat helpt is vragen welke dingen een au pair thuis leuk vond, en vragen
wat ze of hij mist. Je kan vooral ook  zeggen dat het heel erg normaal is en bij
bijna alle au pairs voorkomt in de 1e week. Afleiding en met mensen erover
praten helpt goed. Paracetamol werkt ook. Ga niet teveel meeleven dat werkt
averechts blijf positief.
Geef  complimenten als hij of zij iets goed doet, maar corrigeer direct als je
iets anders wilt. 

Hou je zo veel mogelijk vast aan het dagschema. Dit zorgt dat de au pair
routine krijgt in haar werkzaamheden. 
Wees realistisch in je verwachtingen. Afhankelijk van het land van herkomst is
de eerste maand voor een au pair een soort survival. De au pair heeft tijd
nodig om zich aan te passen aan Nederland en jullie gezin. Niet alles zal in een
keer goed gaan. 
Heldere communicatie. Wees duidelijk in wat je verwacht. Voorkom
misverstanden en bespreek problemen.
Geef opbouwende kritiek. Bijvoorbeeld: Ik zou het fijn vinden als je dit zo zou
doen. Bouw aan het zelfvertrouwen van de au pair. Geef complimentjes, wees
attent, neem de tijd om haar te leren kennen en verras haar met een
kleinigheidje of een dagje vrij
Stimuleer de au pairs om activiteiten te ondernemen en nieuwe vrienden te
maken.
Waarschuw ons bij een vermoeden van ernstige heimwee verschijnselen. In de
au pair training guide, vertellen we hoe je het beste met heimwee kan
omgaan.

 
De eerste week

 
De eerste weken 
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Find an au pair and meet each other via skype / place your request with us
 We take care of the in the visum* + residence permit ( about 2 weeks)
The au pair picks up the visum at the ambassee in her home country  ( only
non EU/ EER)

Make an appointment to pick up the residence permit at the IND 
Register at the municipality in the BRP ( Basis register personen) 
TBC test at the health department GGD. ( within 3 months unless the au pair is
from one of the countries on this list )
Get at least the basic health insurance within 4 months after arrival for
example the ZEKUR insurance

Make sure to fill in the weekplanning
Explain wifi and arrange a sim card
Get the ns travelcard for your au pair
Plan a few nice trips together!

Step by step plan 
From the moment you know who you au pair is it can take between 3
weeks to 3 months. Finding your au pair takes 1 month on average

 
Before traveling tot the Netherlands

 
After the visum  is received the au pair can travel to the Netherlands ( The visa is
valid for 90 days. Click here to check if your au pair needs a visum
 

After arriving in the netherlands

 

Normal life starts

 
 

More information websites Dutch government
 
Countries that do not require a visum: 
https://ind.nl/Paginas/EUEER-landen.aspx
 
List of countries that do not require a tbc test:
https://ind.nl/Formulieren/7144.pdf
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https://ind.nl/Formulieren/7144.pdf
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