
ACHTERGROND

Jeannette Journée: “We zijn een persoonlijk relatiebemiddelingsbureau Datefor2”

‘Liever samen…?’

Jeannette Journée (47 jaar) werkte als 
coach 26 jaar in allerlei zorgfuncties. 
“Tot drie jaar geleden, toen ik me niet 
meer kon vinden in de veranderingen die 
zich binnen de zorg afspeelden. Ik kwam 
in contact met Datefor2 , ik werd partner 
en dat is me op het lijf geschreven. Bin-
nen deze organisatie coachen en begelei-
den we onze leden in een integer maat-
werkproces op weg naar een duurzame 
relatie. Dat start allemaal met een uitge-
breide screening, wie ben je, wat beweegt 
je en wat past bij jou. Dan heb je het ook 
over zaken als status, leeftijd, werk- en 
denkniveau, op die manier krijgen we een 
vrij nauwkeurig profiel. We doen veel 
voorwerk, maar dat maakt de slagings-
kans groter. Uiteraard werken we con-
form de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens en zijn alle consultants conform de 
regels van de branchevereniging BVSK  
belast met een geheimhoudingsplicht.”

Match
De consultant gaat met het verkregen 
profiel niet alleen binnen het ledenbe-
stand op zoek naar een geschikte match. 
“We hebben ook goede contacten met 
partnerbureaus en we beschikken uiter-
aard over een groot eigen netwerk. De 
match komt uiterst zorgvuldig tot stand. 
Ik neem met beiden contact op, er volgt 
ook een korte schriftelijke omschrijving 
en wanneer beide leden dan instemmen 
maken we een afspraak over de vervolg-
procedure en volgt een eerste kennisma-
king. Daarna hebben we contact om die 
date te evalueren. In het gunstigste geval 
verandert de status in ‘non actief’, anders 
zetten we de zoektocht voort.”

Lidmaatschap
Datefor2 werkt via lidmaatschappen. 
“Dat kan in verschillende vormen, mini-
maal voor een jaar. We hebben ook een 
exclusive lidmaatschap voor vaak succes-
volle zakenmensen die door hun werk of 
volle agenda geen tijd vinden voor het 
zoeken van een partner. Daarvoor hebben 
we een speciale site ontwikkeld; head-
hunters in de liefde, want voor een andere 
baan bel je je headhunter, waarom niet 
ook voor een nieuwe liefde?” Jeannette 
Journée is op haar plaats als consultant 
voor Datefor2. “Heel leuk werk, ik krijg 
veel voldoening van een geslaagde match 
en door onze werkwijze is dat vaak het 
geval.”  

Meer weten? Kijk op www.datefor2.nl 
of www.headhuntersindeliefde.nl

Er zijn op dit moment zo’n 2,6 miljoen singles in Nederland. 
Voor velen is dat een probleem, want mensen zijn in de kern 
niet graag alleen. Hoe los je dat op? ‘Dat kan ik zelf wel 
regelen’ blijkt in de praktijk weerbarstiger dan gedacht. 
Jeannette Journée is franchisenemer en consultant voor 
Datefor2, geen internet datingmachine, maar  een persoonlijk 
relatiebemiddelingsbureau voor hoger opgeleiden voor een 
traject op maat. “Dating is een middel, een langdurige relatie 
is ons doel. En dat werkt.”
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