"Groene blaadjes op de werkvloer"
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Zoek je groen voor een gezondere werkplek? Dan ben je bij PartyPlant aan het juiste
adres. Oprichtster Daisy Hermans weet als geen ander hoe je omgaat met planten én
welke het beste bij je interieur passen. “Planten zorgen voor leven en geven een goede
eerste indruk. Ze zijn een must in je bedrijf.”
Voor Daisy als zelfstandige aan de slag
ging, werkte ze 22 jaar als opvoedster.
“Maar tijdens opendeurdagen nam ik al
graag de touwtjes in handen om alles te
organiseren. Die ondernemingszin heb ik
altijd gehad, maar zelfstandige worden
was minder evident. We hadden drie jonge
kinderen, en mijn man, Leon, had het al
druk als zelfstandige in het familiebedrijf.
Dus koos ik voor zekerheid en regelmaat. Al
bleef het kriebelen. Toen de kinderen ouder
werden, heb ik de stap gezet.”
Levende wezens
Leon en zijn familie zijn al decennialang
actief in de plantensector. “De liefde voor
groen zat er bij hem van kinds af al in, en
dat heeft hij ook aan mij doorgegeven.
Door zijn werk had ikzelf ook al heel wat
ervaring opgedaan in de sector. Ik breidde
mijn plantenassortiment uit en startte met
interieurbeplanting voor bedrijven. Planten
zorgen voor leven en hebben een positief
effect op bezoekers en medewerkers.
Studies bewijzen zelfs dat levende planten
op de werkvloer zorgen voor minder
ziekteverzuim.”

hebben, en misschien niet weten hoe
planten te verzorgen, kunnen wij dat
ook van hen overnemen. Zo vormen wij
de totaaloplossing voor al het groen in
bedrijven.”
Bloema
De liefde voor groen en bloem ging bij
Daisy nog een stap verder. “Twee jaar
geleden kreeg ik van Leon een armband
met echte bloemen in verwerkt. Ik vond
het prachtig. Zoiets wou ik ook zelf maken.
Na veel zoeken en uitproberen, creëer ik nu
handgemaakte sieraden en accessoires.
Bloemen met een bijzondere emotionele
waarde, zoals een bruidsboeket, kan ik op
die manier vereeuwigen. Met de voornaam
van een bloem, lag Daisy Flowers als naam
voor de collectie snel vast. Bloemen en
planten zijn gewoon een onmisbaar deel
van mijn leven. Het gaat zelfs zo ver dat
mijn kleinkind me niet oma of bomma
noemt, maar Bloema (lacht).”

“Wanneer een bedrijf mijn hulp inschakelt,
ga ik eerst even langs. Planten zijn levende
wezens en passen niet even goed in elke
omgeving. Lichtinval, vloerverwarming en
airco spelen een rol. Omdat werknemers
vaak andere dingen aan hun hoofd
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