
Volgend jaar met een partner 
het nieuwe jaar inluiden?
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De meeste mensen zoeken, wanneer ze 
eenmaal volwassen zijn, een vaste le-
venspartner en hebben daarbij een ro-
mantisch beeld. Je ontmoet iemand, 
kijkt elkaar in de ogen, je weet dat je 
voor elkaar bestemd bent en spreekt dat 
vervolgens naar elkaar uit. Jullie leven 
nog lang en gelukkig.

Helaas. De werkelijkheid is anders. Je 
keurt iemand bewust en vooral onbe-
wust op een aantal vlakken: het uiter-
lijk, de dynamiek en zijn of haar karak-
ter. Alles is onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.

Wat op latere leeftijd opvalt, is dat wat 
in een vorige relatie niet goed ging, je 

bij een volgende partner niet meer tegen 
wilt komen. Viel je eerder op een ver-
zorgend type en werd er gedurende de 
relatie té veel voor je gezorgd waardoor 
je je eigen ruimte kwijtraakte, dan zoek 
je de volgende keer  iemand die meer op 
zichzelf staat. Had je eerder een beauty 
en kwam je er gedurende de relatie ach-
ter dat niet alleen jij hem of haar een 
beauty vond. Dan zal je een volgende 
keer liever een iets mindere schoonheid 
willen.

De rugzak wordt voller, de wensenlijst 
steeds langer. Om onze leden met elkaar 
te matchen, verdiepen wij ons daarom 
in ieders achtergrond. Wie ben jij? Wat 
beweegt je? Wie zoek je en wie past er 
bij je? We nemen de tijd je te leren ken-
nen. We nemen een diepte interview af 
en vragen je een persoonlijkheidstest te 
maken. Zo komen we erachter wie jij 
bent en kijken we samen met jou welk 
type partner bij jou past.

Wij matchen met het oog op gelijkge-
stemde. Uit onderzoek is gebleken dat 
grote verschillen erg aantrekkelijk en 
spannend lijken in het ‘verliefde stadi-
um’. Wil je een duurzame relatie, dan 
leiden verschillen op den duur juist tot 
teleurstelling en conflicten. De eigen-
schappen die een belangrijke voorspel-
lende waarde hebben en onder meer ge-
toetst worden zijn: emotionele 
stabiliteit, extraversie, interesses, 
mens-, en taakgerichtheid.‘Personal Matchmaking 

   voor hoger opgeleide, 
  zelfverzekerde en zelfbewuste   
  singles’

COVERSTORY

Iedereen heeft van nature behoefte aan een partner, maar het vinden van de juiste valt niet mee. 
Week na week op een datingsite. Elk weekend, of wellicht zelfs vaker, een date en steeds weer een 
teleurstelling. Het is wel gezellig, maar tot een duurzame relatie leidt het niet. Heb jij genoeg van 
al dat daten? Weet je niet meer wie er bij je past? Of heb je juist geen tijd om te daten? 

“Bij Jeannette voel je dat het 
om jóu gaat. Ze is is integer, 
inlevend, open, enthousiast, 
subtiel én doortastend. Waar 
nodig pittig en confronte-
rend, echter áltijd met een 
bedoeling én zorg voor de 
ontvanger. Jeannette is des-
kundig en sensitief op zowel 
menselijk als relationeel vlak. 
Bovendien kun je enorm met 
haar lachen!”, Simone - 54 jaar

“Ik ben altijd druk met werk, dus geen zin en 
tijd om online te daten. Ik wil toch graag een 
lieve vriendin. Ik heb de stoute schoenen aan-
getrokken en heb mij ingeschreven bij Date-
for2. Zelf geen gedoe, maar toch serieus en 
betrouwbaar op zoek naar een vrouw!”, Peter - 
45 jaar
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Datefor2

“Je keurt iemand bewust en vooral 
onbewust op een aantal vlakken: het uiterlijk, 

de dynamiek en zijn of haar karakter”



Datefor2 heeft diverse lidmaatschappen 
met de daarbij behorende dienstverle-
ning. Je kunt kiezen welk lidmaatschap 
bij je past. Zo putten we bij het normale 
lidmaatschap uit ons landelijke ledenbe-
stand, terwijl we bij de Excellent variant  
een persoonlijke wervingscampagne 
maken. Daarbij maken we gebruik van  
file search, network search. Bovendien 
is adverteren een optie.
Al onze cliënten krijgen een persoonlij-
ke service, waarbij resultaat, betrokken-

heid en transparantie centraal staan. Dat 
maakt ons niet alleen onderscheidend, 
het staat bovenal garant voor succes. 
Benieuwd hoe we jouw droompartner 
kunnen vinden? Maak vrijblijvend een 
afspraak! 

Meer weten? 
Kijk op www.datefor2.nl, 
bel Jeannette Journée op 06 11 62 54 15 
of stuur een e-mail naar 
jeannette@datefor2.nl 

VERVOLG COVERSTORY

“Al een aantal jaren actief 
met online daten, maar helaas 
is het nooit tot een duurzame 
relatie gekomen. Na drie 
introducties van Datefor2 heb 
ik de liefste vrouw van de 
wereld ontmoet”, Willem - 52 
jaar
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“Verliefd worden werkt voor mannen anders 
dan voor vrouwen. Zo lijkt voor mannen een 

eerste indruk en ontmoeting heel belangrijk”

8

Goede voornemens…

COLUMN

De feestdagen zitten er weer op, de nieuwjaarborrels volgen elkaar in rap 

tempo op en voor je het weet, boek je de eerste omzet in het kasboek 

van 2016. 2016 is een schrikkeljaar, goed voor uw omzet (+0,3%)!

Olaf ten Thij Managing Director Corporate Finance www.brouwers.nl

Het einde van een jaar markeert voor de ondernemer een be-
langrijk punt. Het moment van bezinning rondom Kerst en 
Oud & Nieuw en de start van een nieuw jaar, een nieuw begin. 
Vaak gaat dat gepaard met het voornemen om in 2016 een 
aantal zaken echt anders te gaan doen en die zaken aan te 
pakken die al te lang zijn blijven liggen. De jaarwisseling staat 
met knallende vuurpijlen symbool voor het positieve gevoel 
en de daadkracht waarmee u uw bedrijf naar nieuwe hoogte-
punten zal brengen in 2016. Herkenbaar toch? 

Om te voorkomen dat dit goede gevoel en dito voornemens 
sterven in schoonheid, bijgaand een paar suggesties, waar-
mee u op zijn minst wat langer kan genieten van de vuurpijl 
die u afschoot op 1 januari 2016.

Start met een plan waarin u de vraag beantwoordt met ‘waar 
staat mijn bedrijf over 3 jaar?’. Een overzichtelijke periode die 
lang genoeg is om te focussen op de hoofdlijnen.
Zet een nieuwe stip op de horizon en beschrijf waar u naartoe 
wilt met uw bedrijf. Die weg verloopt anders als u kiest voor 
consolidatie en behoud van, dan wanneer u kiest voor groei. 
Hoe hard zou u willen groeien en op welke manier? Orga-
nisch, via overnames of door handig samen te werken met 
een partner in de keten? Wat is ervoor nodig om deze plan-
nen waar te maken? Maak de plannen niet te groots, dan valt 
er immers sneller wat te vieren. Of, zoals de Engelsen zeggen:  
“How to eat an elephant? Indeed, in very small pieces…”.

Met de stip op de horizon, kunt u ook uw managementteam 
en adviseurs betrekken bij de ontwikkeling van uw bedrijf. 
Maak ze tijdig onderdeel van het proces en laat ze meeden-
ken. Dat heeft een paar grote voordelen: enerzijds creëert u 
betrokkenheid en commitment en daarmee ligt de verant-
woordelijkheid voor succes niet alleen meer bij u. Anderzijds 
biedt het u de gelegenheid om te zien of het team de juiste 
capaciteiten heeft om de plannen waar te maken. Het kan 
goed zijn dat u nu talent onbenut laat. Door uw ambitie be-
spreekbaar te maken, wordt dit talent ontsloten. Het kan ook 
zijn dat u tot de conclusie komt dat het bedrijf behoefte heeft 
aan ander leiderschap. Ook dan zult u moeten acteren.
Dit geldt niet alleen voor uw eigen team, ook uw adviseurs 

moeten met de tijd mee. Om het dicht bij huis te houden… 
wat dacht u van uw accountant? Anno 2016 kunt u het zich niet 
permitteren om te wachten op de jaarcijfers 2015. Die komen 
pas in mei/juni. U mag gerust van uw accountant vragen om 
samen met u een ‘dashboard’ neer te zetten waarmee u in 
staat bent om uw bedrijf maandelijks te monitoren op een se-
lectie van relevante variabelen. Deze informatie is relevant 
voor u en andere stakeholders om koers te houden richting de 
‘stip op de horizon’, en waar nodig bij te sturen.

En tenslotte, wat wilt u zelf? Bent u bereid om nog tig jaren 
het allerbeste van uzelf te geven, en nog meer passie en ener-
gie in uw bedrijf te stoppen dan dat u al deed? Of doet u dat 
al jaren, en ziet u er eigenlijk naar uit om de komende periode 
wat meer op afstand te managen? Er is geen goed of fout in 
de keuze die u maakt. Het is tenslotte uw eigen keuze. Iedere 
keuze dwingt wel tot het aanvaarden van de consequenties en 
het nemen van passende maatregelen. 

Maakt u bijvoorbeeld een ingrijpende keuze en spreekt u de 
wens uit dat u uw bedrijf wilt gaan verkopen over 3 jaar? 
Dan is het zaak om daar direct werk van te maken, dit voorne-
men verdient geen uitstel. U wilt immers uw bedrijf er zo net-
jes mogelijk bijzetten, en dat kost tijd. U wilt gebruik maken 
van de hiervoor bestemde fiscale regelingen, en/of u wilt uw 
managementteam versterken. Misschien is er wel een mana-
ger die uw bedrijf over zou willen nemen, en wilt u hem/haar 
wel helpen met de financiering van de Management Buy In. 
Of is er een familielid dat het bedrijf zou willen overnemen? 
Het zijn in ieder geval langjarige trajecten die een gedegen 
voorbereiding vergen, zeker als we weten dat een gemiddeld 
koop/verkooptraject alleen al makkelijk 6-9 maanden kan du-
ren. De verkoop van een bedrijf is zelden gebaat bij haast. Een 
zorgvuldig proces en een goed plan komen de opbrengst ten 
goede, niet alleen in materiële zin.

Goede voornemens voor 2016…..wie maakt ze niet? 
Mijn voornemen is om dit jaar niet zo lang te wachten met de 
uitvoering ervan. Een goed plan verdient het om direct mee 
aan de slag te gaan. Succes! En heeft u een zetje in de rug 
nodig, dan helpen we u daar vanzelfsprekend graag bij. 


