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Afvallen, stoppen met roken en…een nieuwe liefde?
Vinden van partner één van de goede voornemens Nederlandse
singles
De Kerst is traditioneel een tijd om door te brengen met familie, vrienden en
geliefden. Maar hoe zit het met Nederlandse singles? Een groot deel lijkt het missen
van een geliefde tijdens de kerstdagen nauwelijks meer dan anders te voelen: ruim
8 op de 10 singles is druk met familie en vrienden. Na de feestdagen gaat de
Nederlandse single volop aan de slag met het goede voornemen een nieuwe liefde
te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van datingsite PARSHIP.
Tijdens de feestdagen mist meer dan de helft van de singles een partner niet of niet meer
dan anders. Ruim 15% geeft zelfs aan het heerlijk te vinden geen verplichtingen te
hebben met de partner en schoonfamilie. Tijd en zin om nog snel een partner te vinden
vóór de feestdagen is er dan ook nauwelijks: slechts 8% van de ondervraagden is in de
decembermaand actiever op zoek dan tijdens de rest van het jaar. Na de feestdagen gaat
de Nederlandse single volop aan de slag met de goede voornemens: online datingsites
zien dan duidelijk een piek in bezoekersaantallen en aanmeldingen.
“Als we kijken naar afgelopen jaren, zien we een verdubbeling van aanmeldingen op onze
site in de periode rondom en net na de feestdagen”, aldus Joost de Jager, directeur van
PARSHIP Nederland. “Deze piek concentreert zich met name in de laatste week van
december en de eerste twee weken van januari.”
Vooral jongeren willen goede voornemens in praktijk brengen
Alhoewel jongeren, volgens het onderzoek van PARSHIP, tijdens de feestdagen minder
vaak alleen thuis zijn (28% bij 30-plussers versus 11% bij jongeren) missen zij het hebben
van een partner tijdens deze dagen het meest. Dit is dan ook de reden dat vooral zíj voor
2012 voornemens zijn een partner te vinden.
Niet eenzaam, wel op zoek
Dat singles ná de feestdagen op zoek gaan naar een nieuwe partner is eenvoudig te
verklaren volgens Mathilda van Maaren, psycholoog. “De meeste singles, met name
hoger opgeleiden en jongeren, zijn helemaal niet eenzaam: zij leiden een druk sociaal
leven en zijn in december niet echt bezig met het zoeken naar een partner. Zij worden
tijdens de feestdagen echter wel geconfronteerd met het feit dat ze geen partner hebben.
Vandaar ook dat zij, als de drukte van de feestdagen eenmaal voorbij is, actief op zoek
gaan naar een nieuwe partner: bijvoorbeeld via een datingsite.”
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Over het onderzoek
Het online onderzoek onder Nederlandse singles is uitgevoerd door onderzoeksbureau ISIZ en
Stadspeil, in opdracht van PARSHIP, door middel van een representatieve steekproef onder 1.064
respondenten. Het veldwerk vond plaats van 4 tot en met 8 november 2011. 46% van de
respondenten is vrouw, 54% man. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar.
Over PARSHIP
PARSHIP is een online relatiebemiddelingsbureau dat zich richt op hoogopgeleide singles die op zoek
zijn naar een serieuze relatie. PARSHIP onderscheidt zich van reguliere datingsites door een
matchingsmethode die mensen met elkaar in contact brengt op basis van een wetenschappelijk
onderbouwde persoonlijkheidstest. Door het invullen van de 74 vragen in de PARSHIP-test ontstaat
een persoonlijkheidsprofiel. Dit profiel is de basis waarmee PARSHIP op anonieme wijze personen
aan elkaar voorstelt.

