Lady in Business

Ellen Devilee en Pauline Muller
van Fleur de Dag

‘De kracht
van aandacht’
Wat is de kracht van jullie bedrijf?
Dat is de kracht van aandacht. Wij werken één op één,
structureel en op maat.
Fleur de Dag denkt in
mogelijkheden door
bijvoorbeeld met een
rolstoel het strand op
te gaan. Mensen gaan
zich vaak letterlijk beter
voelen omdat wij ze uit
de dagelijkse situatie
halen. Fleur de Dag is
flexibel en is aanvullend op vrijwilligers, professionele
zorg en mantelzorgers.
Waarom doen jullie dit werk?
Beiden zijn wij in het verleden zelfstandig ondernemer
geweest. Daarnaast hebben wij jarenlang samen vrijwilligerswerk gedaan. Nu combineren wij dat met Fleur de
Dag, wij zijn sociale ondernemers en dat voelt heel goed.
Wat is jullie reactie op de stelling: vrouwen en
ondernemen, een lastige combinatie.
In ons dagelijks werk, zien we dat het voor de kinderen
en vooral de dochters, niet altijd meevalt om ‘alle ballen in de lucht te houden’. Zelf hebben wij die ervaring
ook. Het vraagt strakke planning en stevig schakelen.
De combinatie is lastig, maar ook een uitdaging!
Wat heeft het ondernemerschap jullie tot nu toe gebracht?
Iets heel waardevols. Dagelijks met mensen werken, er
kunnen zijn voor ouderen geeft veel voldoening en veel
energie. We voeren boeiende gesprekken. Ouderen zijn
mensen met veel levenservaring en wijsheid. Daarnaast was het natuurlijk fantastisch dat we in april van
dit jaar zowel de jury- als de publieksprijs wonnen in de
wedstrijd voor startende ondernemers LEF.
Hoe zien jullie de toekomst voor jullie bedrijf?
Het is onze droom om het concept van Fleur de Dag in
heel Nederland te realiseren via lokale franchisenemers. Daarvoor zoeken we samenwerking met lokale
ondernemers die met dezelfde kwaliteiten en passie de
cliënt centraal stellen.
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