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INTERNET DATEN: HOE SNEL GEEFT U UW TELEFOONNUMMER?
Vrouwen geven minder snel telefoonnummer dan mannen

PARSHIP, één van de grootste online relatiebemiddelingsbureaus in Europa polste hoe
snel Belgische en Nederlandse singles hun telefoonnummer geven nadat ze iemand
online hebben leren kennen. Zijn de meeste singles eerder terughoudend of juist
ruimdenkend? De resultaten en het verschil tussen mannen en vrouwen lees je
hieronder…
Uit de online enquête bleek dat heel wat van de ondervraagde singles hun telefoonnummer
liever geheim houden. Een telefoonnummer lijkt voor sommigen toch nog een tikkeltje
persoonlijker dan een emailadres. Als je elkaar voor het eerst ontmoet, is het natuurlijk handig
als je elkaars telefoonnummer hebt (mocht er iets tussenkomen), maar als de date achteraf op
niets uitdraait, dan heeft een onbekende natuurlijk wel je nummer.
PARSHIP vroeg zich af hoe singles dit dilemma dan wel precies aanpakken. Hoe snel geven
Nederlandse en Belgische singles hun telefoonnummer nu eigenlijk? 211 vrouwen en 161
mannen gaven hun mening. De resultaten zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk: nog nooit
waren de verschillen tussen mannen en vrouwen zo uitgesproken in een PARSHIP-enquête.
Introverte aanpak weinig populair
Slechts 1% van de mannen en zelfs 0% van de vrouwen antwoordden: "Ik voel me een beetje
overdonderd en laat niets meer van me horen”. Het al even introverte antwoord "Dat gaat me
te snel. Ik antwoord wel, maar negeer zijn/haar verzoek en hoop dat hij/zij de vraag niet nog
eens stelt." was goed voor 7% van de vrouwelijke en 4% van de mannelijke stemmen. Het lijkt
er dus op dat de Nederlandse en Belgische singles liever meteen zeggen waar het op staat.
De rollen omdraaien
Een kleine, maar zeker niet te verwaarlozen groep ziet de rollen liever omgedraaid. Zo’n 18%
van de vrouwen en 6% van de mannen maakt geen punt van telefonisch contact, maar is
doordacht genoeg om de ander om zijn/haar nummer te vragen ("Ik doe het liever andersom:
ik vraag de ander om zijn/haar telefoonnummer.").
Vrouwen gaan voor extrovert
Voor bijna de helft van de vrouwelijke vrijgezellen (43%) is het uitgesloten dat ze snel hun
telefoonnummer aan een vreemde zouden geven. Zij kozen het meest extroverte antwoord:
“Dat gaat me te snel en dat zeg ik hem/haar ook". Het leidt dus geen twijfel: mannen die hun
internet date maar wat te snel om haar telefoonnummer vragen, lopen een grote kans eraan
te zijn voor hun moeite. Slechts 14% van de mannen koos voor deze extroverte weg.
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Over PARSHIP
PARSHIP is een relatiebemiddelingsite met 2 miljoen leden in Europa. PARSHIP richt zich op
relatiebemiddeling via het internet en onderscheidt zich door haar integere, serieuze en
betrouwbare werkwijze. De wetenschappelijke persoonlijkheidstest die uitsluitend 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 11 andere Europese landen geïntroduceerd, waaronder België in 2006.
PARSHIP.be bouwt aan haar positie als snelst groeiende online relatiebemiddelingsbureau
door strategische samenwerkingen met diverse partners aan te gaan. In België heeft
PARSHIP een samenwerking met VUM Media.
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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