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Aldus de stellige overtuiging van Betty 
van de Meulengraaf en Carla de Ruijter. 
Beiden hebben hun sporen verdiend 
in de executive search branche en zijn 
sinds resp. 2012 en 2016 actief in de we-
reld van exclusive matchmaking. Lief-
desbemiddeling voor hen die geslaagd 
zijn in het leven maar nog één grote 
wens hebben….. het vinden van een 
levensgezel. 
    Das Beste oder nichts! 
Ze leiden allen een boeiend leven. Dat 
is wat hun cliënten gemeen hebben. En 
ze zijn unaniem op zoek naar een ge-
lijkgestemde. Naar iemand die óók veel 
bereikt heeft, erudiet en karaktervol 
is, geen gemiddeld leven leidt en een 
wereldburger is. Alle opdrachtgevers 
hebben hooggestelde verwachtingen en 
leggen de lat hoog want ook voor hen 
geldt……; Das Beste oder nichts!
    Succesvolle relatie

    “LIEFDE IS WEL DEGELIJK TE KOOP!” 

“Iedere zoekopdracht is haalbaar, mits deze 
reëel is en niet tegen onze ethische normen 
indruist. Zo meldde zich eens een cliënt die 
gehuwd was maar graag een tweede vrouw 
aan zijn zijde wilde hebben (met goedvin-
den van zijn echtgenote). Of een man, de 
60 gepasseerd, die alleen nog oog had voor 
vrouwen van tenminste 30 jaar jonger! Dat 
is geen basis voor een bestendige relatie en 
heeft niets met liefde te maken.”
   Bond girl
Wij geloven in gelijkgestemdheid. Daar-
mee is de kans op succes het grootst! Dat 
vergt ook zelfinzicht en zelfkennis van de 
opdrachtgever want een ‘Bond girl’ bijvoor-
beeld, is écht niet voor iedereen weggelegd. 
En de waarheid is soms hard maar wij 
streven ernaar al onze cliënten succesvol te 
bemiddelen. Dus toetsen we bij iedere nieu-
we opdracht óf deze ook te verwezenlijken 
is. Geld verdienen is niet ons primaire doel, 
tevreden cliënten daarentegen wél!”  


