
Hoe zijn de huishoudelijke taken 
verdeeld nu we meer thuiswerken?

Sinds de corona-uitbraak zijn we veel meer gaan thuiswerken. Daardoor is het huishouden een stuk 
intensiever geworden. Zo moet er toch net wat vaker gestofzuigd worden, verdient het toilet een 
extra schoonmaakbeurt en moet de koelkast constant worden aangevuld. 

Maar wie pakt deze taken op? Wordt hier openlijk over gesproken en worden de taken eerlijk verdeeld, 
of komt het neer op één persoon die het meeste doet? Zijn Nederlanders tevreden over de rol die hun 
partner oppakt? Zijn er verschillen tussen man en vrouw?

Motivaction vroeg in opdracht van wereldwijd hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity de 
thuiswerkende Nederlanders naar de taakverdeling in hun huishouden sinds de corona-uitbraak. 
Hieronder de belangrijkste resultaten op een rij. 

Bij ruim eenderde (32%) van de thuiswerkende Nederlanders zorgt het thuiswerken 
door corona voor een toename van de huishoudelijke taken

Ja, de taken zijn toegenomen 32%

Huishoudelijke taken komen automatisch bij mij terecht 

Vrouwen

Mannen

56%

17%

Ik ben sinds de lockdown meer in het huishouden gaan doen

Vrouwen

Mannen

30%

35%

Mijn partner heeft meer huishoudelijke taken opgepakt 

Vrouwen

Mannen

20%

14%

Ik voer liever zelf huishoudelijke taken uit, omdat ik vind dat mijn partner die niet 
goed doet

Vrouwen

Mannen

54%

32%

Bijna driekwart (74%) heeft sinds de lockdown niet vaker ruzie over de verdeling 
van het huishouden

We hebben niet vaker ruzie 74%

Bij onvrede over de rolverdeling, gaat 62% wel de discussie aan

Ik ga wel de discussie aan 62%

In bijna de helft van de huishoudens is weleens discussie over huishoudelijke taken

Ja, er is weleens discussie 45%

Als er discussie is, gaat het meestal over stofzuigen, koken en afwassen

Stofzuigen

Koken

Afwassen

16%

14%

13%

Bij jongeren is er (veel) meer discussie dan bij ouderen

18 - 34 jaar

50 - 65 jaar

62%

27%

Jongeren willen vaker dan ouderen dat hun partner meer doet in het huishouden

18 - 34 jaar

50 - 65 jaar

25%

11%

Dit onderzoek is in augustus 2020 uitgevoerd door Motivaction in opdracht van 
Essity. In het onderzoek werden 1.000 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar 
ondervraagd naar de taakverdeling in hun huishouden sinds de corona-lockdown. 
Alle respondenten zijn samenwonend en zijn zelf - of hun partner is - meer gaan 
thuiswerken sinds de corona-uitbraak.
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