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Je hebt een druk leven met werk en kinderen en je 
bezoekt niet meer wekelijks de kroeg. Een nieuwe 
liefde vinden is dan niet eenvoudig. Veel singles 
vinden het gênant om hulp te vragen en willen op 
eigen kracht de ware ontmoeten. Maar volgens 
oprichter van DTNG. Lotte Ditzel is relatiebemiddeling 
de toekomst. “Het is een hele makkelijke manier om 
iemand te treffen, je besteedt het zoeken uit.”

Vijf jaar geleden werd Lotte zelf vrijgezel 
en ontdekte dat de meeste dating apps erg 
oppervlakkig zijn. De singles die ze daar trof 
wilden geen serieuze relatie, maar vooral seks. 
Ze startte haar eigen relatiebureau DTNG. 
voor singles in Amsterdam, met name voor 
vrouwen met een kinderwens. Geen oubollig 
bureau, maar hippe matchmaking. Inmiddels 
bemiddelt DTNG. door heel Nederland  
voor  ontwikkelde en ondernemende 
vrouwen én mannen.

Lotte: “Het type klant dat bij ons staat 
ingeschreven is tussen de 27 en 83 jaar  
oud. Het zijn vaak mensen die gestudeerd 
hebben met een prima baan of eigen bedrijf, 
die van reizen en een goed glas wijn houden. 
Eigenlijk hebben ze alles voor elkaar, maar 
missen alleen nog een maatje. Ik heb gekozen 
voor een bepaalde doelgroep omdat je 
daarbinnen makkelijker kunt matchen.  
Als mensen in de kern op elkaar lijken, 
dan zie je vaak dat zo’n relatie ook beklijft. 
Het is fijn een bepaalde niche te hebben 
waarbinnen je werkt. Niet kiezen is verliezen, 
je kunt niet iedereen bedienen.”

De Haarlemse Carolien Oor werkt sinds  
een jaar bij DTNG. als matchmaker en  
merkt dat het steeds meer geaccepteerd 
wordt, om ingeschreven te staan bij een 
relatiebureau die een partner voor je zoekt. 
“Als je een droomhuis zoekt haal je daar  
een makelaar bij. Hoe fijn is het als je bij  
het vinden van je droompartner ook de  
hulp van een expert kunt inschakelen.”

HOE GAAN JULLIE TE WERK?
Lotte: “De klant geeft criteria en wij maken 
een voorselectie. We plannen een date in en 
evalueren die met beide partijen. We geven 
geen garantie dat de vonk overslaat, wel 
garanderen we een eerste date binnen zes 
weken. Het slagingspercentage ligt hoog bij 
ons, maar is volledig afhankelijk van het feit of 
iemand écht open staat. Veel singles denken 
alleen maar in wensenlijstjes, dat maakt het 

voor ons moeilijk. Wij proberen onze cliënten 
vanuit het hart en niet vanuit het hoofd te 
laten kijken naar een potentiële nieuwe liefde. 
Ga de verbinding aan en keur iemand niet 
meteen af op zijn of haar schoenen. We 
vragen ze ook goed naar zichzelf te kijken, 
hoe kom je over? We begeleiden ze echt.” 

Lotte: “Het is het leukste en tegelijkertijd 
het moeilijkste werk wat ik ooit heb gedaan. 
Sommige mensen luisteren maar half naar 
advies, als de match dan tegenvalt ligt 
de schuld bij ons.” Carolien: “Het werk is 
intensief, we hebben te maken met een 
mondige doelgroep. Het lukt ons steeds 
beter om gelijk te ontdekken wat iemands 
motivatie is om zich aan te melden. Als wij 
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Matchmakers in de Liefde

‘Liefde 
is onze 
passie’
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‘Liefde is een aanvulling 
in je leven en geen invulling’

‘Sta open voor 
de liefde, wees 
niet te kritisch’

het gevoel hebben dat een single de lat veel 
te hoog legt, dan zeggen we dat het beter is 
de samenwerking niet aan te gaan.”

WAAR STAAT DTNG. VOOR? 
Lotte: “We zijn integer, daadkrachtig en 
kijken kritisch. De privacy van onze klanten 
vinden we erg belangrijk. We houden van 
doorpakken, gaan gelijk aan de slag en 
onderhouden op zeer geregelde basis contact 
met de singles. We gaan kritisch voor ze op 
zoek, maar kijken ook kritisch naar de houding 
van de klant. We stellen niet zomaar iemand 
voor, daar hebben we over nagedacht en  
laten ons niet snel uit het veld slaan.”  

JULLIE DELEN DE PASSIE VOOR 
LIEFDE, STAAT OP DE SITE.
Lotte: “Liefde op het eerste gezicht komt 
weinig voor. Gevoel groeit naarmate je 
iemand beter leert kennen, neem de tijd en 
geef het een kans. Carolien: “Als je ouder 
bent weet je beter wat je wilt, dat maakt je 
kritischer, maar je herkent ook wat goed is.” 
Lotte: “Liefde is het allerbelangrijkste in  
het leven, liefde verbindt. Het is onze  
passie en dat breng ik graag over.” 
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