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QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De zorg voor ouderen wordt steeds minder, ook de tijd die er is om met ouderen een
uitstapje te maken.

ONZE VISIE
» Huur onafhankelijke fleurmaatjes in om
regelmatig met een oudere op stap te gaan.

UW OPLOSSING
» Vereenzaming onder ouderen wordt minder, zij hebben een leuker leven en dat
maakt het voor iedereen leuker.
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ONDERNEMEN MET EEN GROOT SOCIAAL HART

Fleur de Dag voor ouderen
De Nederlandse overheid trekt zich steeds meer terug waar het zorg en welzijn voor ouderen
betreft. Iedereen moet langer zelfstandig blijven wonen, de verzorgingstehuizen moeten
sluiten. De missie van Fleur de Dag is om ouderen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig te
laten functioneren door structureel gezelschap en begeleiding op maat te bieden. Pauline
Muller en Ellen Devilee zijn in oktober 2013 met een dit nu al succesvolle concept gestart.
Het idee ontstond doordat Pauline haar
vader tien jaar geleden verloor en haar moeder daardoor veranderde van een sprankelende vrouw in een teruggetrokken vrouw. Pauline
“Mijn moeder leefde toe naar de momenten dat iemand
van de familie een uitstapje met haar maakte. Natuurlijk
kwamen haar kinderen regelmatig, maar mijn moeder
had behoefte aan meer, aan een ander gesprek. Toen wij
iemand ingehuurd hadden die wekelijks met haar op pad
ging, fleurde zij er letterlijk van op”. “Veel
oudere mensen voelen zich regelmatig
alleen of hebben behoefte aan
meer”, vertelt Ellen. “Voor die
mensen hebben wij Fleur de Dag
opgericht.”

VRAAGGERICHT EN
STRUCTUREEL
Fleur de Dag is een betaalde
dienst. Voor €25 per uur kunnen
‘fleurmaatjes’ worden ingehuurd die met
een oudere
op stap
gaan.

In de praktijk duurt dit gemiddeld twee uur. Fleur de
Dag komt niet eenmalig langs, het gaat om een structureel bezoek en zij werken één op één. “Wij werken echt
vraaggericht, dat betekent dat wij aan de oudere vragen
wat zij willen doen”, vertelt Pauline. “Het gaat erom wat
zij leuk vinden. Een kopje koffie met appelgebak staat
vaak bovenaan het verlanglijstje, maar we kunnen ook
met ze naar het strand gaan of naar een museum. Vorige
week zijn wij nog met één van onze cliënten gaan zeilen.
Veel is mogelijk.”

SAMENWERKINGEN
In samenwerking met verzorgingshuizen en thuisorganisaties organiseert Fleur de Dag verwenmiddagen.
Pauline: “Het is heel fijn om die mensen op te zien leven.
Ook de kinderen laten ons weten blij met ons te zijn.
Want hoe mooi is het als kind, dat je je moeder zo ziet
genieten. We worden soms ook tijdelijk ingezet, bijvoorbeeld voor kinderen die met vakantie gaan en in die drie
weken toch iets voor hun ouder(s) willen regelen. Dan
kunnen ze ons bellen.”

FRANCHISE
“Wij hebben mooie plannen met Fleur de Dag” vertelt
Ellen. “Als onderneming ambiëren wij landelijke dekking. En daarom zal Fleur de Dag eind 2014 als franchiseformule in de markt geplaatst worden. Inmiddels
zijn we stevig gefundeerd in de Bollenstreek
en delen wij graag onze succeservaring
met de rest van Nederland”, vult
Pauline haar aan. “Wij gaan met
Fleur de Dag, door het hele land,
het leven van de ouderen net
even iets leuker maken!”
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