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Harold Duijst komt de gezellige ruimte 
binnen waar we hebben afgesproken 

voor het interview. Een lange, stoer uitzien-
de man die zich dagelijks professioneel be-
zig houdt met het verbinden van hoger op-
geleide, zelfbewuste singles.

Wat maakt het dat twee mensen bij elkaar zouden kunnen 
passen? En hoe kan een Personal Matchmaker ervoor zor-
gen dat twee singles elkaar vinden? Harold Duijst is Personal 
Matchmaker/ Partner bij Date For 2 en daarin gespeciali-
seerd. Wij vinden het natuurlijk heel interessant hoe dit ei-
genlijk allemaal gaat en hebben hem dan ook het hemd van 
zijn lijf gevraagd.

Hoelang bestaat Date for 2?
Date for 2 heeft dit jaar haar eerste lustrum gevierd. Het is 
vijf jaar geleden opgericht door mijn collega. Zij was toen zelf 
single en had regelmatig negatieve ervaringen met het online 
daten. Nep profielen, nep foto’s, hele oude foto’s, vervelen-
de benaderingen, etc. Dat moest in haar optiek veel en veel 
beter kunnen… offline daten! Echt verbinden, eerst singles 
thuis bezoeken, interviewen, leren kennen en dan mogelijk 
aan elkaar voorstellen. Geen onzin, geen verzonnen profie-
len, geen nep foto’s, geen dubbele bodems. Dat was het begin 
van Date for 2. Inmiddels werkt Date for 2 landelijk met 6 er-
varen en ter zake kundige consultants. 5 vrouwen en 1 man.

Hoe kwam jij bij het bedrijf Harold?
Ik ben ongeveer 2 jaar geleden door mijn collega benaderd 
met de vraag of ik het team wilde komen versterken. Er 

moest voor de balans een kerel bij komen in het team en ik 
was de gelukkige.

Ben je zelf ook vrijgezel?
Ja, ik ben single.

Maakt dat je werk makkelijker, of is dat juist lastiger?
Ik ken beide situaties goed, want ik heb zelf twee duurzame 
relaties gehad. Mijn huidige single status zie ik dan ook als 
voordeel daarin. Ik kan me goed verplaatsen in de situatie 
van de cliënt, want ik weet uit ervaring wat de vóór maar 
vooral ook wat de tégens zijn van het single bestaan. Geloof 
me: Uiteindelijk is samen toch veel leuker! 

Als iemand geïnteresseerd is hoe gaat dat dan?
De in Date for 2 geïnteresseerde singles zijn hoger opgelei-
de en zelfbewuste singles die een vol maatschappelijk en/of 
privé leven leiden. Regelmatig komen ze uit een duurzame 
relatie, zijn ze (bewust) een tijd(je) alleen en hebben wel eens 
wat met online dating geprobeerd. Wat ze eigenlijk allemaal 
met elkaar gemeen hebben is dat ze een serieuze relatie met 
een gelijkgestemde en gelijkwaardige partner zoeken.
 
Zodra ik een contactverzoek krijg bel ik altijd om een af-
spraak te maken voor een vrijblijvende persoonlijke kennis-
making. Tijdens die kennismaking kan het potentiële lid (we 
werken met lidmaatschappen van 1 of 2 jaar) goed zijn of haar 
wensen aangeven en kan ik uitleggen wat wij als Date for 2 
voor iemand kunnen betekenen.

Na de persoonlijke kennismaking volgt op een nader af te 
spreken datum en tijdstip een intake interview van ongeveer 
2 uur bij de cliënt of cliënte thuis, dat is het prettigst omdat 
ik dan een goede indruk kan krijgen van hoe iemand woont 
en leeft. Daarnaast nemen we bij onze leden een persoon-
lijkheidstest af. Het geeft me samen met de gesprekken en 
het interview een goed en duidelijk beeld van mijn cliënt(e).

In de dagen na het afnemen van het interview en de test 
schrijf ik een persoonlijk profiel dat ik uiteraard samen met 
de cliënt(e) bespreek. Het profiel dient uiteindelijk als intro-
ductie naar de matchpartner.

Hierna begint het eigenlijke werk als matchmaker.

Ja en hoe ouder je wordt hoe kritischer?
Natuurlijk! Maar dat is logisch. In de loop van ons leven ma-
ken we veel mee en dat vormt ons. Een weduwe of weduw-
naar kijkt anders naar een eventuele volgende relatie dan 
iemand die net gescheiden is of iemand die al jaren single 
is. Daarbij komt, dat als je zelfbewust in het leven staat en 
wellicht succesvol bent, je ook best een beetje kritisch mag 
zijn. En dat kan en mag bij Date for 2.
 
Oké, maar stel jij bent mijn man en je zet je kopje naast je 
schoteltje, dan gaat het al mis!
Oh, haha is dat zo? Nou, ik ben normaal gesproken wel heel 
netjes hoor! Maar goed dat je het aanhaalt. Ik spreek regel-
matig mensen die inderdaad dat kopje naast het schoteltje 
belangrijk vinden. Als coach triggert mij dat natuurlijk want 
ik ben van mening dat het in de liefde uiteindelijk om andere 
dingen draait.

Hoe oud ben je zelf?
53 jaren jong.

Waarom doe je dit? Alleen commercieel?
Nee, als ik het alleen commercieel zou zien dan kan ik beter 
een andere job nemen. Ik ben een mensenmens, houd van 
de diepgang, van het echte contact met mensen. En wat is er 
dan mooier om singles bij elkaar te brengen, proberen hen te 
verbinden: dat is het mooiste wat er is, de liefde. 

Naast mijn werk als PM ben ik al bijna 10 jaar werkzaam in 
de Executive Search en Coaching van sales, management en 

marketing professionals. 

Er zijn erg veel overeenkomsten in het werk als PM en con-
sultant in de Executive Search, het doel is alleen anders.

Wat als ze vragen waarom je zelf vrijgezel bent?
Dat hoor ik inderdaad regelmatig. Mijn persoonlijke situatie 
staat echter volledig los van mijn professionele werk. Ik heb 
twee duurzame relaties achter de rug waaruit twee prach-
tige kinderen zijn voortgekomen. Ik sta best open voor een 
leuke relatie maar ben haar gewoon nog niet tegengekomen. 

Wat heeft Date for 2 te bieden in een lidmaatschap?
Veel! De kracht van Date for 2 ligt in het persoonlijke, het 
echte, geen fake, geen onzin. Ik kan na de uitgebreide ken-
nismaking, de meerdere gesprekken, de test, de nabespre-
king, het echte contact, goed en gedegen op zoek gaan naar 
de mogelijk nieuwe partner voor mijn cliënt. Dat is waar Date 
for 2 naar streeft en dat is waar wij succesvol in zijn.

Komen vrouwen makkelijker naar jullie toe dan mannen?
Nee, dat is niet zo. Een aantal jaren geleden hebben we daar 
door Fonteys Hogescholen onderzoek naar laten doen. Uit 
het onderzoek bleek, samengevat, dat de man evolutionair 
een jager is en de vrouw de verleidster. Mannen willen in de 
basis liever zelf jagen, hebben een groter ego en vragen dus 
minder snel om hulp. De mannen die ons benaderen ech-
ter zijn hoog opgeleide, intelligente en zelfbewuste mannen 
die heel goed weten dat de hulpvraag niet gaat over wel of 
niet jagen. Een man die via Date for 2 een gelijkgestemde 
leuke vrouw geïntroduceerd krijgt, jaagt wel degelijk! Hij wil 
alleen geen tijd verliezen in oeverloos zoeken en daten. Hij 
laat Date for 2 het voorwerk doen. Dat heet efficiëntie en is 
in mijn optiek alleen maar te waarderen. 

Het is zoals hij of zij een headhunter inschakelt voor een an-
dere wellicht betere positie, zo schakelt hij of zij Date for 2 

in voor het vinden van een gelijkwaardig en gelijkgestemd 
partner.

Wijs je ook weleens een potentiële cliënt af? 
Ja zeker, dat gebeurt. Er zijn mensen met wensen die in mijn 
optiek niet reëel en dus niet haalbaar zijn. Ik ben geen tove-
naar en breng geen wonderen tot stand. Daar dient dan ook 
het vrijblijvende kennismakingsgesprek voor.

Organiseren jullie ook dating evenementen?
Niet echt datingevenementen. We organiseren voor onze 
leden wel regelmatig al dan niet besloten diners bij de bete-
re restaurants in Nederland. Die avonden worden zeer goed 
bezocht.

Hoe ziet jouw dag er verder uit?
Officieel start ik mijn werkdag om 8 uur ‘s ochtends. Maar 
vaak zit ik al voor 7 uur achter mijn computer om mijn mail 
te beantwoorden. Ik ben een echt ochtendmens. Voor de 
rest bestaat mijn dag uit het matchen van passende singles, 
afspraken maken en naar afspraken met cliënten gaan, veel 
bellen, profielen schrijven en het coachen. 

Heb je last van Tinder?
Welnee! Tinder is weliswaar een briljant fenomeen maar 
gebaseerd op een foto, op iets subjectiefs dus, want is de 
foto wel echt? En wie zit er achter die foto? Nee, de singles 
die voor Date for 2 kiezen, kiezen bewust voor diepgang en 
echtheid. Wij kennen iedereen persoonlijk in ons bestand. Er 
worden geen singles aan elkaar voorgesteld die geen intake 
procedure hebben doorlopen. 

Wat maakt jullie nog meer bijzonder?
We hebben een slagingspercentage van meer dan 75% en dat 
is uitzonderlijk hoog. En natuurlijk het echte contact en de 
diepgang, we weten echt wat er leeft en wat onze cliënten 
willen. 

Wat maakt het voor jou zo leuk?
Het is echt mijn vak! Het contact met mensen en de echt-
heid. Daar groei ik van als mens, het herinnert mij dagelijks 
aan waar het echt om gaat in het leven.

Ontmoet je bij Date for 2 nooit een vrouw waarbij je denkt dit 
is de liefde van mijn leven?
Leuke vraag! Nee, niet op die manier. Natuurlijk ontmoet ik 
leuke vrouwen in mijn vak, maar ook hele interessante man-
nen. Date for 2 is mijn professie, daar ben ik zakelijk mee 
bezig.

Wat is je doel, wat wil je bereiken?
Veel singles samen brengen, een stukje bijdragen aan hun 
geluk samen. Ik ontmoet zoveel “mooie” mensen. Het is ge-
weldig om singles op dit vlak te begeleiden naar een hoger 
plan, dat is mijn doel. Ik heb uit volle overtuiging voor dit 
beroep gekozen en wil me hierin blijven ontwikkelen.

Kunnen geïnteresseerde singles je bellen voor meer informa-
tie?
Natuurlijk, graag! Een kennismaking is vrijblijvend en infor-
matief. Ze kunnen mij bellen onder nummer 06 24 90 49 49 
of mailen naar harold@datefor2.nl

Personal Matchmaking 
voor de hoger opgeleide en 

zelfbewuste single.
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