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Vlaamse & Waalse singles,
zijn we echt zo verschillend?
Meer dan een jaar na de verkiezingen zitten we nog altijd in een communautaire
impasse. Nederlandstaligen en Franstaligen lijken het maar niet eens te worden.
PARSHIP, al 10 jaar een pionier in online dating, vroeg zich af of we ook als single
andere verwachtingen hebben, of zijn we in tegendeel wel verenigde Belgen in onze
zoektocht naar een partner? Uit het PARSHIP onderzoek1 blijkt dat Nederlandstaligen
en Franstaligen hun karakteristieke eigenschappen dan misschien wel anders
beschrijven, toch zijn we allemaal op zoek naar een partner waarop we kunnen
steunen en die we onvoorwaardelijk vertrouwen om samen een leven op te bouwen.
Kortom: we kunnen best een partner over de taalgrens zoeken, een communautair
akkoord tussen een Vlaamse & een Waalse single zou dus wel wat sneller in kannen en
kruiken zijn!
Indien je jezelf in 5 woorden zou moeten beschrijven om je voor te stellen aan een
mogelijke partner, welke zouden dat zijn?
NL

FR

1. Betrouwbaar (39%)

1. Ernstig (40%)

2. Teder (37%)

2. Empathisch (34%)

3. Hartelijk (31%)

3. Gewoon, ongedwongen (29%)

4. Grappig (31%)

4. Grappig (29%)

5. Vrolijk (28%)

5. Houdt van kinderen (28%)

De Nederlandstaligen vinden zichzelf betrouwbaar en teder, terwijl de Franstaligen ernstig en
empathisch als hun belangrijkste eigenschappen opnoemen. Behalve een goed gevoel voor humor
beschrijven ze zichzelf dus helemaal anders.

1

Test bij 15.661 Belgen, mei 2011
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Waaraan hecht je het meeste belang in je leven?
NL

FR

1. Romantiek (43%)

1. Een gezellige thuis met je partner
hebben (40%)

2. Echte vrienden (43%)
3. Een gezellige thuis met je partner
hebben (27%)

2. Echte vrienden (31%)
3. Mijn persoonlijke ontwikkeling, mezelf
kunnen ontplooien (26%)

De Nederlandstaligen hechten veel belang aan romantiek, terwijl de Franstaligen graag een warm
nest creëren met hun partner. Op het eerste zicht een andere prioriteit, maar in een gezellige thuis
met je partner zal een streepje romantiek zeker niet ontbreken. Perfect verenigbare prioriteiten
dus!
Waarom wil je een relatie?
NL

FR

1. Ik heb iemand nodig waarop ik kan
steunen en die ik onvoorwaardelijk kan
vertrouwen (54%)

1. Ik heb iemand nodig waarop ik kan
steunen en die ik onvoorwaardelijk kan
vertrouwen. (54%)

2. Het levens is mooier als je het kan delen
met iemand (50%)

2. Het levens is mooier als je het kan delen
met iemand (54%)

3. Ik wil mijn vrije
doorbrengen (36%)

3. Een partner geeft me emotioneel een
veilig gevoel (31%)

tijd

niet

alleen

Zowel de Nederlandstalige als Franstalige singles willen een relatie omdat ze een partner zoeken
waarop ze kunnen rekenen in alle omstandigheden en die hun leven mooier maakt.
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Wat spreekt je aan bij een mogelijke partner?
NL

FR

1. Een hartelijke persoonlijkheid (87%)

1. Een hartelijke persoonlijkheid (81%)

2. Een gezond en vitaal persoon (48%)

2. Een gezond en vitaal persoon (50%)

3. Zijn/haar uiterlijk (40%)

3. Zijn/haar uiterlijk (35%)

Een warme, levenslustige persoon trekt de aandacht van zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige singles. Het uiterlijk volgt pas op de derde plaats.
Hoe komt het volgens jou dat je nog geen partner gevonden hebt?
NL

FR

1. Om een of andere reden heb ik mijzelf
teveel afsloten voor anderen (30%)

1. Om een of andere reden heb ik mijzelf
teveel afsloten voor anderen (27%)

2. Ik was er nog niet klaar voor (23%)

2. Ik was er nog niet klaar voor (22%)

3. Ik stel te hoge eisen
toekomstige partner (19%)

aan

mijn

3. Ik stel te hoge eisen
toekomstige partner (21%)

aan

mijn

Teveel op zichzelf blijven is volgens de Nederlandstalige en Franstalige singles de belangrijkste
reden waarom ze nog steeds vrijgezel zijn.
Wat vind je belangrijk in een (nieuwe) relatie?
NL

FR

1. Problemen uitpraten (81%)

1. Problemen uitpraten (70%)

2. Je partner voldoende ruimte geven
(32%)

2. Het moet je leven rustiger maken (39%)

3. Nieuwe paden betreden (27%)

3. Je partner voldoende ruimte geven
(30%)

Communicatie is het sleutelwoord in een nieuwe relatie volgens de Nederlandstaligen en de
Franstaligen.
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Vind je trouw zijn belangrijk in een relatie?
NL

FR

1. Absolute trouw is een must! Een
slippertje
kan
niet
–
zonder
uitzondering! (44%)

1. Absolute trouw is een must! Een
slippertje
kan
niet
–
zonder
uitzondering! (37%)

2. Het is belangrijk te proberen om altijd
trouw te zijn (31%)

2. Het is belangrijk te proberen om altijd
trouw te zijn (30%)

3. Trouw zijn in je hart is belangrijker dan
seksuele trouw (13%)

3. Trouw zijn in je hart is belangrijker dan
seksuele trouw (17%)

Een scheve schaats rijden is not done in een relatie! Daarover zijn we het aan beide kanten van de
taalgrens eens.
Wat denk je over trouwen?
NL
1. Een huwelijk is niet nodig (52%).
2. Als 2 mensen elkaar echt graag zien,
dan zouden ze moeten trouwen (20%)
3. Iedereen die kinderen wil, moet trouwen
(18%)

FR
1. Als 2 mensen elkaar echt graag zien,
dan zouden ze moeten trouwen (32%)
2. Een huwelijk is niet nodig (31%)
3. Iedereen die kinderen wil, moet trouwen
(22%)

Het huwelijk is een punt dat moet besproken worden aan de onderhandelingstafel, want meer dan
de helft van de Nederlandstaligen ziet er het nut niet van in, terwijl de Franstaligen overtuigd zijn
dat mensen die van elkaar houden de grote stap moeten zetten.
Mieke Mievis, PARSHIP single coach, verklaart:
“Walen en Vlamingen die een relatie beginnen: ik zie niet in waarom het niet zou lukken! Het is

vooral belangrijk om te kunnen omgaan met verschillen. In het begin van een relatie wordt snel
over verschillen heen gekeken, maar na verloop van tijd kunnen ze toch beginnen ergeren en
voelen de partners misschien wel de drang om dingen te gaan veranderen. En dan gaat het
meestal botsen. Soms zijn het de grote kwesties, zoals beslissingen over trouwen en samenwonen,
die tot onbegrip leiden. Maar meestal zijn het kleine dingen die voor de grootste problemen
zorgen. Een goede communicatie en duidelijke afspraken zijn dus onontbeerlijk!
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Soms volstaat het om inzicht te hebben in de verschillen om de frustraties te doen afnemen.
Apprecieer je eigen sterktes en zwakheden en die van je partner. Begrijp dat de kracht van jullie
relatie net is dat jullie op bepaalde punten verschillen en beoordeel je relatie vanuit dat
perspectief. Dring de manier waarop jij door het leven gaat niet aan je partner op. Gun elkaar
daarin wat vrijheid en laat de ander zijn gang gaan.”
Wijze woorden die ook onze politiekers van pas kunnen komen om het Belgische huwelijk te laten
slagen!

Over PARSHIP
PARSHIP is een relatiesite die zich onderscheidt 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 14 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). www.parship.be, www.singlecoach.be
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