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Je hebt een leuke vriendenkring, 
een baan waar je veel energie  

in kwijt kunt en voldoende  
interesses om je vrije tijd prettig 

in te vullen. Maar als je thuis 
komt zou het fijn zijn als  

daar iemand op je wacht.  
Blijf zelf niet wachten maar kom 

in actie. Schakel een  
Personal Matchmaker in voor het 

vinden van de ‘ware liefde’.

helemaal 
beu?

ONLINE DATEN

ER ZIJN IN NEDERLAND
                                                                                                                                                      
                      zo’n 2,5 miljoen 

alleenstaanden en de verwachting is dat dat aantal de komende jaren 
nog flink zal toenemen. Toch valt het niet mee om de juiste partner te 
vinden voor wie op zoek is naar een duurzame relatie. Op goed geluk  
allerlei sites bezoeken vergt veel tijd en brengt je vaak niet in contact met 
juist diegene waar je verder mee zou willen. Hoe betrouwbaar zijn die 
profielen op die verschillende datingsites? Je denkt iemand te vinden 
maar je wordt steeds teleurgesteld. En eigenlijk voel je er zelf ook  
weinig voor om je online al te veel bloot te geven.

Gelijkgestemden 
Datefor2 is een landelijke organisatie die gelijkgestemde hoog opge-
leide singles bij elkaar brengt. Wendelyn Leenheer is de consultant 
voor Zuid Holland en ze werkt vanuit Sassenheim. “We verdiepen ons 
in de achtergrond van iedereen die zich bij ons wil inschrijven. Na een 
kennismaking volgt een intakegesprek met een diepte-interview en 
een persoonlijkheidstest. Daaruit komen specifieke kenmerken naar 
voren, die, naast criteria als leeftijd, status, fysieke voorkeur en werk- 
en denkniveau, het uitgangspunt vormen voor een match. Zo’n match is 
voor ons een eerste stap op weg naar een echte relatie. Onze leden 
hebben vaak een aantal mislukte dates achter de rug via online dating-
sites. Die dates kosten veel tijd, zijn soms ook wel gezellig maar leiden 
vaak niet tot een relatie. Besteedt het daarom uit aan Datefor2.  

 
De consultants werken zorgvuldig en integer  aan het samen brengen 
van mensen. Bescherming van de privacy en imago zijn daarbij van 
groot belang.”

Discreet
De consultants van Datefor2 kunnen putten uit een landelijk kwalitatief 
hoogwaardig ledenbestand, maar ze gaan ook zelf actief op zoek als het 
nodig is. Wendelyn vergelijkt het met de werkwijze van de headhunter: 
“Voor iemand die onregelmatige uren werkt, bijvoorbeeld een horecaon-
dernemer of een specialist in een ziekenhuis, zoek je een partner die zelf 
ook geen 9 tot 5 functie bekleedt. Veel beter dan zelf eindeloos veel  
sites bezoeken en teleurgesteld worden. Als er onvoldoende passende 
kandidaten ingeschreven staan, kunnen we gericht mensen benaderen 
in ons uitgebreide netwerk van bedrijven en organisaties. Dat doen we 
uiterst discreet. Er volgt ook pas een ontmoeting nadat er geanonimi-
seerde persoonsgegevens zijn uitgewisseld en beide partijen toestem-
ming hebben gegeven voor een volgende stap. Je kunt het regelen van 
een date dus gerust aan ons, Personal Matchmakers, overlaten.”

Wendelyn Leenheer


