
 
 
 
FACTS & FIGURES ‘Love Is What You Want’ 

 

Over non-verbale communicatie en de eerste ontmoeting 

 

 Is het een signaal als een man de rekening van een date betaalt? 64% van de mannen en 68% 

van de vrouwen vindt van niet. 

 

 De grootste afknapper voor vrouwen is een slechte lichaamsgeur. Daarnaast knappen 

vrouwen bij mannen vooral af op teveel alcohol.  

 

 Bij een eerste date spreken singles graag af op een veilige plek. 44% kiest een overzichtelijk 

tafeltje bij het raam. 

 

 Goed eten blijkt voor 42% van de singles het belangrijkste criterium bij het uitzoeken van een 

geschikte date-locatie, maar ook goede muziek (22%) en een goede verlichting (15%). Een 

romantisch kaarsje op tafel vindt 67% belangrijk. 43% van de singles wordt sneller intiem bij 

gedimd licht tijdens de date. Opvallend is dat voor mannen (51%) gedimd licht belangrijker is 

dan voor vrouwen (36%). 

 

 Veel mensen spreken op een eerste date af om wat te gaan drinken. Veel eerste dates 

vinden plaats op een terras, in een restaurant of een grand café. Datingexperts vinden dat 

een absolute don’t! Wandelen, fietsen of een tentoonstelling bezoeken wordt aangeraden. 

Een eerste date moet juist actief zijn!  

 

Bron: Relatieplanet.nl (2015) 

 

De liefde voor WhatsApp 

 

 77% van alle Nederlanders met een smartphone maakt gebruik van WhatsApp. Op de vraag 

aan welke WhatsApp-chat men het meeste waarde hecht, blijkt dat mannen de meeste 

waarde hecht aan de chat met zijn partner, terwijl vrouwen de appjes en gedeelde foto’s van 

de beste vriendin belangrijk vindt. 

 

 Waar mannen dagelijks gemiddeld tussen de één en zes WhatsApp-berichten delen, tikken 

vrouwen er op een dag 100 tot 250 weg. Deze berichtjes worden niet alleen vanaf de bank of 

vanuit de trein verstuurd maar ook appen vanaf het toilet (51% van alle WhatsAppende 

vrouwen versus 42% van de mannen). 

 

 Wie krijgt er het snelst reactie op een appje? Iedereen blijkt vliegensvlug in het reageren op 

appjes, maar bepaalde mensen krijgen voorrang. De partner krijgt gemiddeld binnen één 

minuut reactie terwijl een goede vriend(in), zus, broer of (schoon)moeder gemiddeld pas na 

vijf minuten antwoord krijgen. 



 
 
 

 Meer dan de helft van alle Nederlanders (53%) heeft wel eens een WhatsApp-blunder 

begaan. De autocorrect fail wordt het meest gemaakt (32%). Ook het sturen van een appje 

naar een totaal verkeerd persoon overkomt WhatsApp-gebruikers vaak (27%). Uit een 

emotionele opwelling of in beschonken toestand een appje sturen gebeurt ook (16%). 

 

 86% van alle Nederlanders maken liever gebruik van WhatsApp dan van Facebook. 

 

 59% van de WhatsAppers leest WhatsApp-chats terug om leuke herinneringen op te halen. 

 

 Vrouwen delen vaker blije gevoelens en nieuws over hun liefdes of dates terwijl mannen 

vaker grappige video’s delen. 

 

Bron: Whappbook (2015) 

 

 

‘Ik hou van jou’ wordt in 70% van de gevallen als eerste uitgesproken door een man. 

 

Bron: MIT Sloan School of Management (2011) 

 

 


