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Jongeren flirten aan de bar, 30-plussers daten vooral
online
Exen en politiek taboe tijdens eerste date
Meer dan de helft van de Nederlandse singles is op zoek naar een vaste partner,
maar slechts 1 op de 10 onderneemt actie om de ware te ontmoeten. Dit blijkt uit
onderzoek van datingsite PARSHIP. Jongeren blijken meer dan ouderen de
traditionele weg te kiezen voor het vinden van een partner: in het uitgaansleven of
via vrienden en familie. Als de klik aanwezig is, blijken jongeren minder
gereserveerd dan 30-plussers: een afscheidskus (48%), zoenen (30%) of zelfs seks
(24%) liggen in het verschiet op de eerste date.
Datingsites en andere online platformen blijken voor Nederlandse singles nog steeds de
belangrijkste manier om iemand te ontmoeten. Met name 30-plussers en homoseksuelen
blijken een voorkeur te hebben voor deze vorm van daten. De laagdrempelige manier van
contact leggen, grote keuze aan singles en anonimiteit vinden zij dé grote voordelen van
online daten. Jongeren ontmoeten hun potentiële liefde echter nog steeds via de
traditionele weg: in het uitgaansleven (48%) of via vrienden en familie (43%).
“Jongere singles hebben over het algemeen veel sociale contacten en dat maakt het voor
hen makkelijk om bij vrienden of in de kroeg een potentiële liefde tegen te komen”, aldus
Mathilda van Maaren, psycholoog. “Naarmate de jaren vorderen, worden singles echter
steeds kieskeuriger en gereserveerder. Dat is ook de reden dat zij vooral kiezen voor
online daten als manier om een levenspartner te zoeken.”
Droompartner
De ideale partner heeft, volgens Nederlandse singles, vooral humor (56%), karakter
(41%) en is zorgzaam (35%) en intelligent (34%). Bijna de helft van alle jongeren let
daarnaast ook sterk op seksuele aantrekkingskracht (48%) en uiterlijke kenmerken (41%).
Financiële zekerheid, een eventuele kinderwens en woonplaats vinden zij over het
algemeen minder van belang.
De eerste date
De meeste Nederlanders gaan op de eerste date het liefst wat drinken in een rustig café
of op een terras (71%). Bij jongeren is ook de bioscoop (26%) een goede optie voor die
eerste ontmoeting, homoseksuelen kiezen ook vaak voor een afspraak thuis (30%).
Gespreksonderwerpen die men gepast vindt zijn karaktereigenschappen,
levensgeschiedenis en ambities. Politiek, huwelijkswensen en exen vinden Nederlandse
singles de minst wenselijke gespreksonderwerpen.
Dating voor hoogopgeleiden

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal vrijgezellen in ons land snel groeit. In
2015 zullen er naar verwachting zelfs 3 miljoen Nederlandse singles zijn. Reden voor
datingsite PARSHIP.nl om onderzoek te doen naar wat er leeft onder deze steeds groter
wordende groep Nederlanders. Met een succesratio van 38%, een wetenschappelijk
onderbouwde persoonlijkheidstest en website met datingtips en -adviezen is PARSHIP dé
matchmaker voor hoogopgeleid Nederland.
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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.

