Date for 2:
offline op zoek
naar het geluk
‘Net als mijn collega’s
ben ik zelf een
ervaringsdeskundige’
In een samenleving waarin steeds meer
zaken via internet verlopen zou je het
kunnen zien als iets opmerkelijks: daten,
niet via de elektronische weg, maar doelbewust offline. Bij het landelijke relatiebemiddelingsbureau Date for 2 zijn ze van
één ding overtuigd: door middel van een
persoonlijke bemiddeling en intensieve
begeleiding is de kans om te slagen in de
liefde aanzienlijk groter dan wanneer je
zelf aan de slag gaat via internet. Niet voor
niets is Date for 2 al sinds de oprichting
zeer succesvol bij het tot stand brengen
van duurzame relaties tussen succesvolle,
zelfbewuste en aantrekkelijke singles.

„We gaan inderdaad tien jaar terug in de
tijd,” erkent Marjon Smeets uit Helden. Na
jarenlang vooraanstaande functies in het
bedrijfsleven te hebben bekleed, trad ze
kortgeleden aan als partner bij Date for
2. De overstap is de beste beslissing die
ze in jaren heeft genomen, vertelt ze. „Net
als mijn collega’s ben ik zelf een ervaringsdeskundige. Ik weet wat er fout kan gaan
in de liefde en hoeveel pijn en verdriet je
daarvan kunt hebben. Ook ík weet hoe het
voelt om uit een moeilijke relatie te komen
en wat het betekent om alleen te zijn. Juist
daarom vind ik het zo fijn om anderen te
helpen bij het vinden van wat ikzelf inmiddels heb gevonden: een gelukkige relatie.”
Date for 2 is een relatiebemiddelingsbureau
voor hoger opgeleiden en ondernemers. Het
onderscheidt zich van datingsites en van
andere relatiebemiddelingsbureaus door
een gedegen en vooral persoonlijke manier
van werken. Daarbij wordt weinig aan het
toeval overgelaten. Wie zich inschrijft krijgt
eerst een uitgebreide intake, gevolgd door
een diepte-interview en een uitgebreide
persoonlijkheidstest.
Een contact komt bij Date for 2 alleen tot
stand indien er tussen twee zorgvuldig opgestelde profielen écht sprake is van een
match. „Wij kijken naar levensstijl en levensvisie, normen en waarden, interesses en uiteraard naar niveau en karakter. Met een gelijkgestemde wordt de kans op een duurzame,
gelukkige relatie flink vergroot: 75 procent
van de kandidaten die bij Date for 2 staat
ingeschreven, slaagt erin een partner te vinden, vertelt Marjon Smeets niet zonder trots.
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Date for 2 heeft het Singles Keurmerk,
wat staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid.
„Online een goede match vinden is niet
eenvoudig. Je hebt te maken met doelgroepen die ver van elkaar afstaan, terwijl
de bedoelingen eveneens uiteenlopen: de
een hoopt op een romantische date, terwijl de ander juist uit is op een vluchtige
affaire. Hoe ordelijk en stabiel is iemand?
Is hij introvert of extravert? Belangrijke
vragen waar je geen antwoord op krijgt.
Ook privacy speelt een rol: vooral mensen
met enige bekendheid of een verantwoordelijke functie zijn bang om bekenden of
zakenpartners/klanten tegen te komen.”
Ondanks haar ruime ervaring op het gebied van werving en selectie, vindt Marjon
Smeets het altijd weer bijzonder om mensen bij elkaar te brengen. „Vaak ben ik degene die het meest gespannen is. Blijft een
telefoontje uit, dan weet ik dat het goed zit.
Dan zijn twee mensen zó gelukkig dat ze er
echt niet aan denken om mij te bellen.”

Marjon Smeets
www.datefor2.nl

