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Hoe loopt het met je bedrijf?
Ik ben in juni vorig jaar begonnen met Date 
for 2 en het loopt boven verwachting goed. De 
reacties op FIJN waren ook ontzettend positief. 
Ik merkte dat er veel mensen zijn uit deze regio 
die op zoek zijn naar een partner die echt bij 
hun past. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje 
aan kan bijdragen, dat geeft zoveel energie!

Ook de maandelijkse single avonden bij Mr. & 
Mrs. lopen goed. We hebben het inmiddels om-
gedoopt tot ‘Nieuwe Vrienden’ avonden. Er zijn 
al zoveel leuke nieuwe contacten gelegd. Zo 
zijn er al plannen gesmeed om samen te gaan 
koken en om naar concerten te gaan. De groep 
groeit iedere keer en mensen komen terug. Ook 
leuk is dat mensen overal vandaan komen, 
van Eindhoven tot Maastricht en Nijmegen. Je 
merkt dus dat er echt animo voor is. Nieuwe 
vriendschappen ontstaan en er is zelfs al hier 
en daar een romance. Iedere derde dinsdag van 
de maand zijn deze informele avonden, dus 
singles zijn van harte welkom.”

Heb je nog meer plannen?
“Ik zit boordevol plannen, ze zijn nog niet con-
creet maar ik wil het wel delen. Wellicht komt 

In ons vorige editie van FIJN spraken we 
met Marjon Smeets van Date for 2, ze 
was destijds net begonnen met haar be-
drijf. We zijn benieuwd hoe het nu gaat 
en daarom zoeken we haar op.

Marjon, voor de lezers die nog niet 
weten wat Date for 2 is, 
kun je dit samenvatten?
Date for 2 is een relatiebemiddelingsbureau dat 
zich richt op de hoger opgeleiden, managers 
en ondernemers. Het gaat niet om diploma’s 
maar meer om de leefstijl.

Drie pijlers zijn hierin essentieel: 
• Karakter, hoe meer je op iemand lijkt 
 hoe meer je bij iemand past. 
•  Uiterlijk, dat moet min of meer matchen. 
 Dus in de zin van hetzelfde niveau van 
 knapheid.
•  Intelligentie, dat je met elkaar ook op dit 
 vlak kunt levelen.
 
Daar focussen we ons op en daar ligt ook onze 
kracht. Je merkt dat het een uitgebreid proces 
is, het is zoveel meer dan matchen. 

Zo was er bijvoorbeeld een man van eind 
dertig die aangaf geen kinderwens te hebben. 
Vervolgens stelde ik hem een dame van veertig 
jaar voor, hij riep meteen “nee, dat wil ik niet.” 
Hij schrok er zelf van maar hij merkte wel dat 
hij wel degelijk kinderen wilde. Het is iets wat je 
met je cliënt aangaat en waarin hij of zij ook 
nog eens veel over zichzelf leert. 

Daarnaast is het ook een stuk coaching: hoe 
kun je het beste een eerste date ingaan? Wat 
doe ik met een eerste indruk? Om daar meer 
inzicht in te krijgen geef ik de mensen tools om 
verder te kunnen. Samen vinden we de weg die 
bij je past. 
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er dan ook feedback terug vanuit de lezers 
die hierover mee willen denken of zelf ideeën 
hebben.

Kijk, borrelen is natuurlijk leuk maar misschien 
is het ook een goed plan om iets actiefs te 
ondernemen.  Zo denk ik erover om een soort 
hardloopclub voor singles op te zetten. Als je 
sport komt er endorfine vrij en dat geluks-stofje 
geeft dan weer de ruimte om je gevoelens te 
onderzoeken.

Verder lijkt me eetclubjes voor singles een goed 
plan. Je hoort vaak dat het minst leuke aan 
alleen wonen het alleen eten is. Waarom zou je 
dat dan niet samen doen? Ik denk dan aan een 
platform op landelijk niveau en dat mensen 
dan aangeven: dit wil ik gaan koken en zoveel 
mensen wil ik ontvangen. Gezellig samen eten 
en zo leer je nieuwe mensen kennen en wie 
weet wat er kan ontstaan.”

Een ander idee is een Boot Camp  voor singles.  
De meeste mensen hebben sinds ze jong 
waren niet meer gedate. Als je ouder wordt 
is de manier van daten anders. Vaak is er een 
rugzak, een manier van leven en het uiterlijk is 
van minder belang dan vroeger. De Boot Camp 
is een stuk ‘ heropvoeden’ , opnieuw leren.  
Hoe pak je het aan, stap eens af van het eerste 
oordeel. Dit worden laagdrempelige en gratis 
bijeenkomsten. 
 
Ik doe alles echt denkende vanuit de single, 
mensen inspireren me en zo ontstaan zulke 
plannen. Ik vind het hartstikke leuk om iets te 
betekenen voor de singles. Mijn loopbaan en 
mijn eigen ervaringen hebben me gebracht op 
het punt waar ik nu ben, hoe mooi is het dat 
ik dit vervolgens kan doorgeven en mensen bij 
elkaar mag brengen? 

ONE DAY SOME
ONE WILL WALK 

INTO YOUR LIFE AND 
MAKE YOU SEE WHY 
IT NEVER WORKED 

OUT WITH 
ANYONE ELSE  

BOOT CAMP 
VOOR SINGLES  
DAT IS TOCH 
GEWELDIG  

DATINGTIPS
VAN MARJON
• Oordeel niet meteen op uiterlijk.
 Iemand wordt aantrekkelijker 
 naarmate je iemand meer waardeert.
• Spreek minimaal 3x met iemand 
 af, voor dat je een besluit neemt of je 
 iemand leuk vindt of niet. 
 Geef mensen een kans!
• Denk niet voor een ander. Ga er niet   
 vanuit dat de ander denkt en handelt  
 zoals jij dat doet. Dus vraag jij je iets 
 af, vraag het dan! Belt de man niet 
 de eerste 2 dagen dan wil dat nog 
 niet  zeggen dat hij geen interesse 
 heeft, misschien is hij wel nerveus of 
 zoekt hij een rustig moment.
• Ga de eerste keer niet uit eten of 
 drinken. Onderneem een activiteit 
 waar je met elkaar over kunt praten 
 (wandelen, museum, theater e.d.)
• Houd er rekening mee dat mensen   
 tijdens een eerste date nerveus 
 zijn en niet helemaal zichzelf zijn 
 (ook al zeggen ze dat ze niet 
 nerveus zijn!)
• Bij online dating: onderzoek online 
 of degene waar je mee afspreekt ook 
 is wie hij/zij is en spreek af op een 
 openbare plek en geef nooit het 
 thuisadres!

REVIEW
“Het contact met dae consultant van 
Date for 2 ervaar ik als erg plezierig. Ze 
heeft een prettige manier van bena-
deren en doorvragen en ik ervaar een 
oprechte betrokkenheid bij mijn zoek-
tocht. Ook al is de samenwerking nog 
maar van korte duur en heeft deze nog 
niet geleid tot een duurzame relatie, het 
heeft al wel geleid tot meer inzicht in 
wat ik hiervoor nodig heb!”

Interview: Karin Jacobs


