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Pagina 45 ‘10 jaar Stichting Culturele Detachering 

Werkzoekenden’ 

 

“Ik zei meteen ja, ik ga ervoor!” 

 

De Scheveningse Yvonne werd 6 jaar geleden ‘gezocht’ door 

haar huidige werkgever: Sociëteit De Witte. Nadat ze daar 

met veel plezier via SCDW had gewerkt, was het niet 

mogelijk om er fulltime aan de slag te gaan. Ze ging elders 

aan de slag. Maar na een jaar bleek dat geen enkele 

kandidaat tegen Yvonne op kon. Ze kwam Henk Lourens 

tegen en hoorde dat de Sociëteit haar graag alsnog een 

fulltime contract wilde bieden als telefoniste/receptioniste. 

“Het is zo’n leuke werkgever, ik heb het er ontzettend naar 

mijn zin.” 

 

“Toen ik op gesprek kwam bij SCDW zeiden ze dat ze geen 

tijd hadden om op mijn antwoord te wachten. Ik moest nú 

beslissen. Ik zei meteen ja, ik ga ervoor! Iedereen vertelde 

me dat ik via de beveiliging makkelijker als receptioniste zou 

kunnen werken en dat wilde ik graag.” 

 

Zoals iedereen kreeg Yvonne de gelegenheid om binnen een 

bepaalde tijd haar diploma te halen. “Ik was na drie 

maanden al klaar met de opleiding en had met mooie cijfers 

mijn diploma beveiliging op zak! Ik kwam uit een lange 

relatie, had (jong) twee kinderen gekregen en 20 jaar geen 

school gezien; ik moest weer leren te leren. Ik verbaasde 

mezelf, maar het gaf me veel zelfvertrouwen! Henk heeft 

me echt gesteund. Het is een wereldvent.” 

 

Bij Sociëteit De Witte doet Yvonne intern opleidingen en 

heeft zo ook haar EHBO- en BHV-diploma gehaald. “Ik doe 

zoveel leuke dingen, en er gebeurt zoveel. De Sociëteit zit in 

een prachtig pand, op een mooie locatie. We hebben 2.800 

leden (internationaal) waarvan een grote groep regelmatig 

de Sociëteit bezoekt, het is een bijzondere wereld. Ik doe 

veel, ’s ochtends als receptioniste en ’s middags op het 

secretariaat. Soms help ik de ledenadministratie. Ik sta 

graag voor andere mensen klaar; voor collega's, maar ook 

voor (oudere) leden; sommigen zijn over de 90. Ik maak er 

geen punt van om ze te helpen de lift in te gaan en ze naar 

boven te brengen. Zomers ben ik ook in het buitenpaviljoen 

in Scheveningen. Ik hou ervan om bezig te zijn en ik doe 

alles met heel veel plezier! Vaak heb ik het geluk om iemand 

te zien van het Koninklijk Huis of andere BN-ers.” Deze baan 

is dus op het lijf van de altijd goed gehumeurde en 

hulpvaardige Yvonne geschreven. 

 

10 jaar SCDW 

Een boek voor het tienjarig jubileum 

Voor deze jubileumuitgave van Stichting Culturele Detachering 

Werkzoekenden hield ik zo’n 30 interviews met medewerkers, 

(oud-)werknemers en opdrachtgevers. In het boekje spelen de 

mensen die zij in die tien jaar hebben opgeleid een centrale rol. 

 

Samen met: 

Maartje Schuurmans: vormgeving. AVEQ 

Fotografie: portretten. Carolien Ruijs afspraken interviews en 

fotografie. 

 

Periode: 2009 
 


