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Moet je partner dezelfde politieke voorkeur hebben?
Meer dan 50% van de singles vindt van niet
Binnen 2 weken kruipen we weer met zijn allen in de stemhokjes. Speelt het vakje dat
we dan aanduiden een rol bij onze partnerkeuze of doet de politiek voorkeur van je
wederhelft er helemaal niet toe? Online relatiesite PARSHIP legde haar oor te luister
bij haar leden en stelde vast dat meer dan de helft politieke voorkeur absoluut niet
belangrijk vindt. Een derde is dan weer tevreden als ze op voor hen cruciale punten
dezelfde politieke waarden delen met hun partner. Politieke compromissen sluiten zit
de Belgen dus ook op vlak van relaties in het bloed.
Miet Smet en Wilfried Martens zijn een van de bekendste koppels met dezelfde politieke voorkeur.
Maar koppels zoals Rik Daems en Sophie Pécriaux en Freya Piryns en Willem-Frederik Schiltz tonen
aan dat een relatie ook best kan lukken als je beiden lid bent van een andere partij. PARSHIP ging
na wat haar leden denken: kan een relatie werken als jij en je partner op 14 oktober een
verschillende politieke kleur bekennen?
Geen probleem vindt 54% van de ondervraagde PARSHIP singles. Ze vinden het absoluut niet
belangrijk om op dezelfde partij te stemmen zolang het maar op andere vlakken klikt.
1/3 van de singles wil toch dat zijn/haar partner op de belangrijkste punten dezelfde politieke
waarden en normen deelt.
15% van de singles verklaart dat ze hun politieke voorkeur toch graag zouden delen met hun
partner, maar als dit niet zo is, dan is dat geen breekpunt.
Slechts 3% van de singles hecht een groot belang aan politiek. Als hun partner niet dezelfde
politieke kleur heeft, dan wordt het volgens hen nooit wat.
Mieke Mievis, singlecoach PARSHIP, verklaart: “In ons land zijn er nu eenmaal veel

centrumpartijen. Ook al leggen die andere accenten, extreem verschillend zijn ze niet. Dit is
anders in landen zoals de Verenigde Staten waar je 2 grote partijen hebt met duidelijk
tegengestelde standpunten. Meningen zijn daar dan ook veel meer verdeeld in pro en contra.
In België hebben we geleerd compromissen te sluiten en op vlak van relaties is dat niet anders.
Een derde van de singles is al tevreden wanneer ze overeenkomen op bepaalde punten die voor
hen van belang zijn. De helft van de singles vindt de politieke voorkeur van hun partner niet
belangrijk. Ze hechten veel meer belang aan andere waarden in hun relatie.
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Dat zie ik ook in mijn praktijk. De grote onderwerpen waarover koppels ruzie maken, zijn
kinderen, schoonfamilie, huishouden, vrijetijdsbesteding en geld. Zoals het politieke
engagement van hun partner niet teveel hinder met zich meebrengt, dan hebben de meeste
koppels er bijna nooit een probleem mee.”

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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