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Kinderwens speelt geen grote rol in de zoektocht
naar de ideale partner
Laten singles zich leiden door hun kinderwens bij het zoeken naar een partner? Zijn
singles met een kinderwens bereid om op date te gaan met een ouder? En laten
single ouders hun keuze voor een partner beïnvloeden door de mening van hun
kinderen?
Een kinderwens, eigen kinderen, dan wel de kinderen van een toekomstige partner
lijken een minder grote rol te spelen dan verwacht, dit blijkt uit een onderzoek van
datingsite PARSHIP bij 830 van haar leden.
Zaadvragende ogen, een mythe…
Nagenoeg 60% van de kinderloze Belgische singles heeft een kinderwens. Opvallend is dat deze
kinderwens groter is bij mannen (65% wil graag kinderen) dan bij vrouwen (50%). Deze
kinderwens vormt echter geen reden om actief op zoek te gaan naar een partner. Zo geeft 60%
van de bevraagde singles aan dat hun kinderwens zeker niet de motivatie vormt om actief deel
te nemen aan het dating circuit.

Mieke Mievis, PARSHIP single coach zegt: “In deze moderne tijden vergeten we soms dat

het krijgen van een kind, het hebben van seks en het hebben/vinden van een partner helemaal
niet meer aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Er zijn kinderen genoeg die groot worden zonder
dat hun ouders partners zijn, partners genoeg die kinderen krijgen op een andere dan de
natuurlijke manier en er is seks genoeg, al dan niet met de partner, die niet leidt tot het hebben
van een kind. Vrouwen kunnen zich laten insemineren, eitjes laten invriezen,…Voor mannen ligt
het iets ingewikkelder, al zijn er al casussen genoeg van mannen die via een draagmoeder hun
kinderwens in vervulling laten gaan. Geen wonder dat dat de moderne single ook die
ontkoppeling maakt.”
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Op date met een ouder, geen probleem
Is de Belgische single dan wel bereid om met iemand te daten die al kinderen heeft? Voor 60%
van de kinderloze singles met kinderwens, vormt dit niet meteen een probleem. De resterende
40% is dan weer eerder terughoudend wat betreft daten met iemand die al kinderen heeft: ‘ik
wil (eventueel) zelf kinderen, niet andermans kinderen’, luidt hun antwoord.
Maar gesteld kan worden dat ‘een date met een vader of moeder’ de single met een kinderwens
niet meteen afschrikt: voor 20% is het redelijk logisch aangezien kinderen nu eenmaal
onderdeel zijn van het leven van de ander, nog 41% van de bevraagden vindt het geen
probleem, zolang de eigen kinderwens ook nog gewoon bespreekbaar is.
De kinderloze single zonder kinderwens schrikt er zelfs helemaal niet voor terug om te daten
met iemand die al kinderen heeft (74% wil graag op date met een ouder), echter met
uitzondering van de jongste single (18-35 jarigen) die niet zozeer zit te wachten op een partner
die al kinderen heeft.

Kinderen geen geheim bij nieuwe relatie
De ondervraagde singles vinden dat hun date onmiddellijk mag weten dat ze al kinderen
hebben. Slechts 2.7% van de ondervraagden zegt dit liever nog niet tijdens een eerste date, uit
vrees dat het een afknapper is voor de ander. Wel zullen ze hun nieuwe partner niet meteen
voorstellen aan de kinderen. De helft van de single ouders (51%) stelt de ontmoeting tussen
hun kinderen en nieuwe partner uit totdat ze zeker zijn dat het serieus wordt, 4% van de single
ouders zelfs tot er serieus gedacht wordt aan samenwonen. Voor 41% van de geïnterviewde
single ouders is het niet zo belangrijk wanneer deze ontmoeting voor het eerst plaatsvindt, “het
gebeurt wanneer het gebeurt”, luidt het antwoord.
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En dan maar hopen dat de kinderen en de nieuwe partner goed overeenkomen, want toch 46%
geeft toe belang te hechten aan de mening van hun kinderen: 40% meent dat hun kinderen een
vorm van inspraak mogen hebben, de nieuwe liefde zal immers een grote rol gaan spelen in hun
leven. Voor 6% van de single ouders is de mening van de kinderen zelfs doorslaggevend in hun
keuze van een nieuwe partner: “als de kinderen het niet eens zijn, kap ik het contact af”.
Uit de PARSHIP-enquête blijkt ook nog dat mannen minder belang hechten aan de mening van
hun kinderen dan de vrouwelijke single ouders. De mannen zullen eerder voor hun eigen geluk
kiezen, of beter gezegd “de kinderen hebben maar te accepteren op wie ik verliefd word”.
Over PARSHIP
PARSHIP is een datingsite 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 krant Die Zeit). www.parship.be, www.singlecoach.be
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