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Gescheiden Nederlanders binnen jaar op zoek naar nieuwe
partner
Kinderen hebben grote invloed op keuze nieuwe liefde
Bijna 6 op de 10 gescheiden Nederlanders is binnen een jaar na hun scheiding weer
op zoek naar een nieuwe liefde. Dat blijkt uit onderzoek van datingsite PARSHIP en
Nieuwestap.nl onder 960 van hun leden. Ruim 15% van de ondervraagden is zelfs
tijdens het huwelijk of meteen na de scheiding alweer op zoek naar een nieuwe
partner. De kinderen spelen een grote rol in de zoektocht: ruim 78% van de
respondenten geeft aan dat het belang van de kinderen meetelt in de keuze voor een
geliefde. Niet alleen zijn gescheiden Nederlanders kritischer over hun partnerkeuze
(67,2%) dan voorheen, ook verwacht bijna 3 op de 10 ondervraagden meer van hun
nieuwe relatie omdat zij beter denken te weten wat ze willen.
PARSHIP en Nieuwe Stap, een website voor pasgescheidenen, deden het onderzoek
voorafgaand aan de Dag van de Scheiding, die vrijdag 14 september voor de derde keer
plaats zal vinden.
“Een scheiding is voor de meeste Nederlanders een zware periode in hun leven. Als de
scheiding is afgerond, begint voor deze mensen een nieuwe fase. Er komt veel op ze af: de
woonsituatie wordt anders, de financiën moeten opnieuw worden geregeld, de kinderen
hebben steun nodig en daarnaast willen zij ook op liefdesgebied wellicht de draad weer
oppakken” aldus echtscheidingsmediator Annelies Hulsker.“Daarom vonden wij het
belangrijk eens te onderzoeken hoe deze groeiende groep Nederlanders tegen een nieuwe
liefde na de scheiding aankijkt.”
Psychologe Mathilda van Maaren: “Vele Nederlanders zoeken al snel na de scheiding weer
een nieuwe relatie. Hen zou ik willen aanraden eerst even de tijd te nemen om het leven
weer op orde te krijgen. Pas als alles geregeld is en gevoelsmatig de rust en ruimte bestaat
voor een nieuwe relatie is het een goed idee om weer te beginnen met daten.”
Kritischer maar vol vertrouwen
Het vertrouwen in de toekomstige liefde onder gescheiden Nederlanders is groot: 3 op de 10
respondenten geloven in een grotere slagingskans met een nieuwe partner, omdat zij nu
beter weten wat ze willen. De invloed van kinderen op de keuze van een nieuwe partner blijkt
vrij groot te zijn: slechts 22% van de ondervraagden geeft aan dat hun kinderen geen enkele
invloed hebben op de partnerkeuze.
Wel samenwonen, geen kinderen
De meeste gescheiden Nederlanders (44,7%) zien een LAT-relatie als ideale vorm van een
nieuwe relatie. Een minderheid geeft aan uiteindelijk te willen samenwonen (34,5%) of zelfs
weer te willen trouwen (7,1%). De meeste ondervraagden zien een scheiding of stiefkinderen

van hun toekomstige partner niet als probleem. Bijna 6 op de 10 gescheiden Nederlanders
wil echter geen kinderen meer in een volgende relatie.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewmogelijkheden kunt u contact opnemen met Martin
Klok, Linden & Barbosa via mklok@lindenbarbosa.nl of 020-5893993 / 06-29424334
Annelies Hulsker, echtscheidingsmediator, en Mathilda van Maaren, psychologe, zijn beschikbaar
voor interviews en een nadere toelichting op het onderzoek.
Over PARSHIP
Met een succesratio van 38%, een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest en website
met datingtips en -adviezen is PARSHIP dé matchmaker voor hoogopgeleid Nederland.
Over Nieuwe Stap
www.nieuwestap.nl biedt dagelijks wisselende leuke en nuttige informatie, interviews (onder meer met
Barry Atsma en Rick de Leeuw), een community om ervaringen uit te wisselen en een platform met
dienstverleners die kunnen inspireren, ontzorgen of ondersteunen. Dit alles om de fase na de
scheiding net wat makkelijker te maken.
Klik hier als u onze persberichten niet meer wilt ontvangen.

