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Online en casual daten populair bij gay singles
Grootste deel geen moeite met intimiteit tijdens eerste date
Een meerderheid 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. Gay singles daten meer én vaker dan de rest
van Nederland. Minder dan andere singles hebben zij moeite met thuis afspreken
(30%) en zoenen (44%) of seks (57%) tijdens de eerste date. Opvallend is wel dat
homo’s, lesbiennes en bi-seksuelen over het algemeen langer single zijn dan
heteroseksuelen. Ruim 62% van de ondervraagden geeft aan langer dan vijf jaar
single te zijn.
Datingsites en andere online platformen blijken voor Nederlandse singles nog steeds de
belangrijkste manier om iemand te ontmoeten. Met name hoogopgeleiden en homo’s
blijken een voorkeur te hebben voor deze vorm van daten. De laagdrempelige manier van
contact leggen en het gericht kunnen zoeken naar gelijkgestemden vinden zij grote
voordelen van online daten.
“Veel homoseksuelen zijn casual daters: ze spreken af zonder al te veel verplichtingen”,
aldus Mathilda van Maaren, psycholoog. “Omdat de seksuele belevingswereld bij mensen
die op hetzelfde geslacht vallen meestal gelijk is, zijn de verwachtingen vooraf duidelijker.
Dit leidt vaak tot dates die op seks uitlopen, wat een minder goede basis is voor een
vaste, stabiele relatie. Iemand eerst leren kennen tijdens een aantal dates is een betere
basis.”
Ideale partner heeft humor, karakter én aantrekkingskracht
De ideale partner heeft, volgens Nederlandse singles, vooral humor (56%), karakter
(41%) en is zorgzaam (35%) en intelligent (34%). Bijna zes op de tien homo’s, biseksuelen en lesbiennes (57%) blijken seksuele aantrekkingskracht echter ook een
belangrijke factor te vinden. Woonplaats, financiële zekerheid en een eventuele
kinderwens zijn bij hen minder van belang.
Seks op de eerste date?
De meeste Nederlanders gaan op de eerste date het liefst wat drinken in een rustig café
of op een terras (71%). Homo’s en lesbiennes spreken vaker thuis af dan
heteroseksuelen. Gespreksonderwerpen die men tijdens de eerste date gepast vindt, zijn
karaktereigenschappen, interesses en ambities. Tijdens de eerste date lopen homo’s en
lesbiennes harder van stapel dan hetero-singles: naast de traditionele afscheidskus (48%)
zijn ook zoenen (44%) en seks (57%) populair.
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 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
gayPARSHIP dé matchmaker voor hoogopgeleid gay 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.

