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PARSHIP ENQUETE:
BELGEN GELOVEN IN LIEFDE OP HET WERK
Singles brengen meer en meer uren door op het werk, waardoor er minder tijd
overblijft om een potentiële partner tegen het lijf te lopen buiten de werkomgeving.
Bovendien hebben de afgelopen jaren meer vrouwen hun intrede gedaan op de
arbeidsmarkt. Zo wordt de kans dat koppels ontstaan op de werkvloer steeds groter.
Het toenemende belang van teamwerk en de e-mail, die communiceren (en flirten)
gemakkelijker maakt, brengen mannen en vrouwen vaker met elkaar in contact tijdens
de werkuren. Zo kan een nauwe band ontstaan die het professionele overstijgt.
Parship ging na hoe de Europese single staat tegenover liefde op het werk1. En wat
blijkt? 64% van de Europese singles gelooft dat echte liefde kan openbloeien op het
werk, tegenover 22% die werk en privé gescheiden willen houden. Flirten op het werk
valt minder in de smaak bij de Europeanen, slechts 13% is te vinden voor een losse
flirt met een collega.
Liefde op het werk kan perfect volgens de Belgische singles
Door de vele uren die we op het werk doorbrengen, gaan collega’s intensiever met elkaar om
en komt het steeds vaker voor dat Cupido zijn pijlen afschiet op de werkvloer. Uit de Parship
enquête blijkt dat 64% van de Europese singles gelooft dat je liefde op het werk kan vinden.
In België denkt bijna 60% van de ondervraagde singles dat het mogelijk is een serieuze
liefdesrelatie op te bouwen met een collega.
De Zwitserse vrouwen (70%) geloven het meeste in liefde op het werk, op de voet gevolgd
door de Spaanse (70%) en de Nederlandse vrouwelijke singles (67%). Ook bijna 56% van de
ondervraagde Belgische vrouwen denkt dat een collega hun ideale levenspartner kan zijn.
De meeste mannen die een serieuze relatie op het werk wel zien zitten, vinden we in
Nederland (68%). Ook in Duitsland (63%), Oostenrijk (63%) en België (60%) zouden
mannelijke singles zonder twee keer na te denken een relatie beginnen met iemand die in
hetzelfde bedrijf werkt.
Voor sommige singles speelt ook de positie van een potentiële partner een belangrijk rol. In
Nederland en Duitsland denken de singles dat liefde op het werk kan, maar velen vinden dat
een langdurige relatie enkel kan slagen als beide partners een functie op hetzelfde niveau
hebben. Een relatie tussen een baas en een ondergeschikte is volgens 33% van de
Nederlandse singles en 32% van de Duitse singles gedoemd om te mislukken.
Losse flirts onder collega’s
Er lustig op los flirten met collega’s vindt 13% van de Europese singles best kunnen. In
België vindt ook 12% van de singles dat een onschuldige flirt op het werk kan.
Van alle ondervraagde Europese singles, verkiezen de Spaanse mannen eerder een losse
flirt boven een serieuze relatie op het werk (21%). De Belgische mannen staan dan weer het
minste open voor een kortstondige relatie op het werk (11%). Hun vrouwelijke collega’s zijn
net iets meer te vinden voor flirten met collega’s (12%) zonder een serieuze relatie te
beginnen.
De meerderheid van de Europese vrouwen denkt dat liefde op het werk kan (64%). In GrootBrittannië geloven de vrouwelijke vrijgezellen echter het minste in liefde op het werk van alle
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Europese vrouwen. Zo geeft 20% de voorkeur aan een losse flirt en 27% van de Britse
vrouwelijke singles is ronduit tegen een relatie met een collega.
Liefde op het werk taboe
Liefde op het werk heeft zijn voordelen en nadelen. Zo kan verliefd worden op een collega
een complexe situatie creëren en voer worden voor roddels op de werkvloer. Hoewel 64%
van de Europese singles positief staan tegenover een relatie op het werk, vindt toch 22% dat
dit niet kan.
In België zijn het vooral vrouwen die werk en privéleven gescheiden willen houden (32%).
Hun mannelijke tegenhangers zijn van dezelfde mening. 29% zegt voluit neen tegen een
relatie met een collega. Daarmee zijn de Belgen (31%) in Europa het meeste gekant tegen
een relatie met een collega, gevolgd door de Britten (25%) en de Spanjaarden (24%).
Mieke Mievis, de Parship-relatietherapeute, over liefde op het werk:
“In deze tijden van vrijgezelle dertigers en gescheiden veertigers vormt de
werkplaats ook een sociale ontmoetingsplaats. We brengen immers veel tijd
door op het werk en ontmoeten er mensen met dezelfde achtergrond en
interesses. Daardoor is de kans groter dat we een geschikte partner vinden op
het werk dan bijvoorbeeld op café. Niet iedereen is het er echter mee eens dat
liefde op het werk kan. Sommigen vinden dat je werk en privé beter
gescheiden houdt. Maar we mogen ook niet vergeten dat er toch ook vele echtparen zijn die
samen een bedrijf runnen of koppels die werken voor dezelfde baas en een fantastische
relatie hebben? Er zijn inderdaad relaties op het werk die foutlopen, maar dit betekent niet
dat dit soort relatie te allen tijde moet vermeden worden. Enkele nuttige tips: om geroddel en
kliekjesvorming te vermijden, is het zeer belangrijk om je collega’s op de hoogte te brengen
van de relatie en deze zo spreekbaar te maken. Wanneer de relatie toch afspringt, is het
raadzaam een overplaatsing naar een andere afdeling in het bedrijf te vragen. Kortom:
relaties op het werk zijn niet eenvoudig, maar met goed afgesproken regels binnen de relatie
en open communicatie naar de collega’s, moet je de man/vrouw van je leven niet zomaar
achter het computerscherm laten zitten.”

Over PARSHIP
PARSHIP richt zich op relatiebemiddeling via het internet en onderscheidt zich door haar integere,
serieuze en betrouwbare werkwijze. De wetenschappelijke persoonlijkheidstest die door PARSHIP
gehanteerd wordt, zorgt ervoor dat op zeer zorgvuldige wijze ‘matches’ tussen de juiste personen tot
stand komen. Sinds de lancering in Duitsland in 2001 heeft PARSHIP haar online diensten in 13
andere landen geïntroduceerd, waaronder België in 2006. PARSHIP is een dochteronderneming van
de Duitse uitgeversgroep Holtzbrinck, één van de grootste mediagroepen in Duitsland (uitgever van
o.a. het dagblad Die Zeit).
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