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drempelige club die veel verschillende 
activiteiten organiseert. Dat spreekt 
me wel aan. En als het niks is, vertrek 
ik weer.”
Ofschoon daten niet vooropstaat, is 
toch wel te merken dat de singles 
openstaan voor een nieuwe partner 
in hun  leven. „Ik mis niet alleen het 
samenzijn, maar ook de intimiteit”, 
zegt een vrolijk ogende deelneemster. 
„Natuurlijk kijk ik of er hier iets leuks 

tussen loopt, dat doet iedereen. Maar 
de grondhouding is: we ondernemen 
samen gezellig iets en we zijn er even 
uit. Dat zorgt voor een relaxte sfeer. 
Click4Friends heeft me gered, ik zag 
het een tijdlang niet meer zitten.” Op 
de vraag of de deelneemster in kwestie 
al ‘iets leuks’ heeft gezien, antwoordt 
ze mysterieus: „Het zou kunnen, maar 
ook niet kunnen.”   
De wandeling eindigt waar hij begon: 
in café De Borenburg. De meeste deel - 
nemers blijven nog even hangen en 
kijken al vooruit naar nieuwe activitei-
ten. Want daaraan is geen gebrek, 
leert een blik op de agenda. Dansen in 
Sittard, bowlen in Maasbree of wande-
len in Stevensweert: stilzitten is geen 
optie bij Click4Friends. 

Gelijkgestemden 
ontmoeten, daar 
gaat het hier om.  

STEEDS VAKER RELATIE VIA INTERNET
  
Internet wordt steeds 
meer een middel om een 
vaste partner te ontmoe-
ten. Van de stellen die in 
de afgelopen vijf jaar zijn 
gaan samenwonen, heeft 
ruim 13 procent elkaar 
gevonden via internet. 
Vooral voor ouderen en 
gescheiden mensen loopt 
de zoektocht frequent via 
de digitale snelweg.
Nog steeds hebben de 
meeste stellen die gaan 
samenwonen elkaar 
ontmoet bij het uitgaan, 
op vakantie of tijdens een 
andere vorm van vrije-
tijdsbesteding, maar dit 
loopt duidelijk terug. De 
rol van internet wordt snel 
groter bij het ontmoeten 
van een nieuwe partner. 
De groei van internet op 
de relatiemarkt komt 
vooral op het conto van 
veertigplussers. Twinti-
gers gaan weliswaar aan-
zienlijk vaker samenwonen 
of trouwen dan vijftigers, 
maar áls vijftigers gaan 
samenwonen of trouwen, 
hebben zij hun partner 
wel vaker via internet 
ontmoet dan de jongeren. 
Van de 50- tot 65-jarigen 
die tussen 2008 en 2015 

met hun partner zijn gaan 
samenwonen, heeft meer 
dan 37 procent deze via 
internet leren kennen. Bij 
veertigers ligt dit aandeel 
nog boven de 20 procent 
en bij mensen jonger dan 
30 jaar is dit 6 procent.
Daarnaast blijkt, onaf-
hankelijk van de leeftijd, 
dat mensen die al een 
keer gescheiden zijn hun 
huidige partner vaker via 
internet hebben ontmoet. 
Mensen die ooit een 
samenwoonrelatie of een 
huwelijk zagen stran-
den, vonden hun huidige 
partner in 21 procent van 
de gevallen via internet. 
Van degenen die niet zijn 
gescheiden was dit 9 
procent.
Nederland telt nu 2,8 
miljoen alleenstaanden en 
dat aantal groeit, Het feit 
dat steeds meer mensen 
als single door het leven 
gaan, is geen typisch Ne-
derlands verschijnsel. Het 
internationaal planbureau 
OESO schat in dat in 2030 
40 tot 50 procent van de 
huishoudens in econo-
misch ontwikkelde landen 
uit één persoon bestaat.
(Bron: CBS/OESO)


