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TEKST: Sander Lemmens

Betty van de Meulengraaf van Date for 2:

Headhunter in de liefde
Verliefdheid, kriebels in je buik, liefde. Thuiskomen na een lange

Match

dag wetende dat je geliefde op je wacht. Een gelukzalig gevoel dat

Ruim twintig jaar was Betty werkzaam in de
wereld van werving en selectie. In die branche
kreeg ze inzicht in karakters van mensen. “In dat
vak analyseer je ook mensen, leer je mensen
lezen en maak je uiteindelijk een match tussen
persoon en baan. Het daadwerkelijke proces
is dus in feite hetzelfde alleen gaat het nu om
een match tussen twee personen.” Maar ook
haar eigen zoektocht naar liefde speelde mee
in het starten van het bedrijf Date for 2. “Zelf
ben ik jarenlang vrijgezel geweest, maar kwam,
mede door mijn drukke baan, mijn liefde niet
tegen. Om het lot een beetje te helpen, ben
ik ook via internet gaan daten en heb ik ook
relatiebemiddelingsbureaus ingeschakeld.
Tot een succes leidde dit niet en ik was 1.750

je iedereen gunt. Maar je moet de liefde van je leven wel kunnen
vinden. Door je drukke baan heb je geen tijd of zin om avonden in
de kroeg te hangen of om ’s avonds nog achter de computer te
kruipen. Dan biedt Date for 2 uitkomst.

“Als mensen een nieuwe baan zoeken,
schakelen ze een headhunter in. Waarom zou je
dan in je zoektocht naar de liefde van je leven
aan blijven modderen als ook professionele
matchmakers je kunnen helpen?”, opent
Betty van de Meulengraaf in haar fraaie, in
Waalre gelegen, kantoor het gesprek. “Met

Date for 2 richten wij ons op hoger opgeleide
dertigplussers die woonachtig zijn in NoordBrabant. Door deze duidelijke criteria te stellen,
hebben we een bestand van gelijkgestemde
singles opgebouwd. Dat vergroot de kans van
slagen.”
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‘De liefde is en blijft ietstussen het gevoelvan
twee mensen.Het is geen exactewetenschap’
euro armer. Dit moet anders kunnen, was mijn
gedachte en Date for 2 was het gevolg.”

Gevoel
Door bewust te kiezen voor een bepaalde
doelgroep, een deskundige benadering
en een, zeker in vergelijking met andere
bemiddelingsbureaus, toegankelijke
tariefstelling onderscheidt Date for 2 zich in
de datingmarkt. “Er zijn bemiddelingsbureaus
waar je tussen de 1.000 en 2.500 euro per jaar
betaalt. Krankzinnig hoge bedragen natuurlijk.
Bedragen waarmee je ook een enorme groep
buitensluit, want niet elke hoger opgeleide
vrijgezel wil dat bedrag betalen. Bij Date for 2
betaal je een jaar lang 55 euro per maand. Ons
streven is iedereen binnen die periode te laten

slagen in het vinden van zijn of haar nieuwe
liefde. Hoeveel voorstellen daarvoor nodig zijn,
is moeilijk te zeggen. De liefde is en blijft iets
tussen het gevoel van twee mensen. Het is
geen exacte wetenschap.”

raak, maar het is nog nooit voorgekomen dat
ik van zowel de man als van de vrouw te horen
krijg dat ze het helemaal niks vonden. Immers,
dat er een geestelijke chemie is kunnen we
voorspellen maar of de vonk ook daadwerkelijk
overspringt zal in de praktijk moeten blijken.”

Vonk
Uiteraard gaat het bedrijf, lid van de Algemene
Vereniging Relatiebureaus, niet over één nacht
ijs bij het matchen van twee personen. Aan de
hand van de uitkomsten van een uitgebreide
vragenlijst, een diepte-interview, een
persoonlijkheidstest en een nabespreking gaat
Betty samen met de overige consultants aan de
slag om de perfecte macht te zoeken voor de
man of vrouw. Als dat eenmaal gelukt is, is het
verder aan hen. “Natuurlijk is niet elke match
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