Ho n de nopvang Z war t

Duurzaam
duurt het langst
•
Jan Zwart van Hondenopvang Zwart in Oldebroek doet dingen ‘anders dan anderen’.
De manier waarop hij de honden in zijn bedrijf huisvest, hoe zijn eigen twee honden
pensiongasten selecteren op geschiktheid, en zeker ook het feit dat er bij
Hondenopvang Zwart veel aandacht is voor duurzaam ondernemen.
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aar wat met name bijzonder is aan Jan
Zwart is dat hij, ondanks het feit dat hij
lichamelijk nogal wat te verduren heeft,
absoluut geen zwartkijker is. Jan denkt
in oplossingen in plaats van problemen. Zulke mensen, daar kun je mooie

gesprekken mee hebben.
De rug van Jan Zwart is zoals hij het zelf zegt: ‘Helemaal
kapot.’ Een aantal jaren geleden viel hij van een hoogte van
vier meter, op zijn rug op het beton. “In eerste instantie leek
het mee te vallen”, vertelt hij. “Ik voelde nauwelijks pijn,
dacht dat ik ontzettend veel geluk had gehad. Maar binnen
een halfuur werd de pijn zo ondraaglijk dat ik per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Wervels kapot,
wervels verschoven: het komt nooit meer goed. Met de pijn
moet ik leren leven en als ik elke dag een paar uur op bed
ga liggen, lukt dat wel. Zitten, staan, lopen of liggen: ik houd
het allemaal maar beperkte tijd vol. In het begin had ik het
ontzettend moeilijk. Mijn werk – ik werkte als bedrijfsleider
op een proefboerderij – kon ik niet meer doen en thuis kwamen de muren op me af. Ik werd doodongelukkig en de arts
die mij bijstond vroeg: ‘Wat zou je willen doen, waar word jij
nou echt gelukkig van?’ ‘Honden’, zei ik.”

Redding

Jan en zijn vrouw waren altijd al hondenmensen. Ze hadden
Border Collies om hun schapen te hoeden, en steevast een
of twee Hollandse Herders, liefst ruwharig, want daar zijn er
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wereldwijd nog maar zo’n vierhonderd van. Op advies van
zijn arts ging Jan negen jaar geleden op kleine schaal honden

Houtgestookt

De hondenverblijven en het huis van Jan en zijn vrouw

opvangen en toen het klantenbestand groeide, vroeg hij ver-

wordt verwarmd door middel van een houtgestookt verwar-

gunning aan. Dankzij medewerking van de gemeente, het UWV

mingssysteem dat wordt gevoed door een houtketel die ook

en de omwonenden kwam die er en momenteel mag Honden-

op pellets kan branden. Het warme water wordt geleverd

opvang Zwart zestig honden huisvesten. Jan vertelt dat het

dankzij zonnecollectoren en de zonnepanelen op het dak

hondenpension zijn redding was. “Ik ben weer bezig, voel me

staan garant voor ongeveer de helft van de benodigde elek-

nuttig. De start van dit bedrijf betekende voor mij de start

tra. “Voordat ik met het pension begon, stookte ik in huis

van een nieuw leven. Achteraf was dat ontzettend belangrijk.”

al hout”, vertelt Jan. “Omdat de schuur waarin de honden

Rio is de baas

sliepen ’s winters ook verwarmd moest worden, wilde ik

HondenoPvang
zwart

ook daar een houtgestookte verwarming. Het hout haalde ik

De werkwijze die Jan in de beginperiode van zijn bedrijf

gratis bij een timmerfabriek, in de winter ging er wel ander-

hanteerde, koestert hij nog steeds. “Bij ons lopen alle hon-

halve kuub per dag doorheen. Als ik de kachel even vergat

den overdag los. ’s Nachts zitten ze in een groepsverblijf,

of als ik weg moest, moest ik hem opnieuw aansteken; dat

in de schuur”, vertelt hij. “Ze lopen op het erf, kunnen

was niet handig. Dus toen heb ik een andere ketel aange-

zelf hun plekje zoeken. Wel is een apart gedeelte van het
terrein afgezet voor de kleine hondjes. Alleen tijdens het
eten zit iedereen in zijn eigen kennel. Het spreekt voor zich
dat je dan geen spelbrekers of dominante honden kunt
gebruiken. Daarom ‘keuren’ onze eigen Hollandse Herders
elke pensiongast. Als Rio, de oudste van de twee van bijna
negen, zegt dat het goed is, als een hond zich aan hem wil
onderwerpen, dan is er niets aan de hand. Rio is de baas en
Jelle, zijn collega van anderhalf is ‘het werk’ nu van Rio aan
het leren.” Hoewel het verhaal van Jan wellicht een beetje
sprookjesachtig klinkt, leert een bezoek aan zijn bedrijf dat
het precies zo werkt als hij vertelt. Een enorme Mastino
Napoletano, vaste klant van Hondenopvang Zwart, manifesteert zich even wat vrijpostig. Rio loopt eropaf en de kwijlende zwarte reus gaat met een zucht op de grond liggen.
Bij Jan Zwart logeert een bont gezelschap aan honden maar
het enige onvertogen woord dat valt, komt van Rio of Jelle.
“We hebben hier weleens een vechtpartij”, zegt Jan. “Daar
kun je niet onderuit. Maar onze klanten kiezen juist voor ons
omdat de honden de hele dag loslopen. Ze weten dat deze
werkwijze nu eenmaal niet voor elke hond geschikt is en ook
dat zij meer risico met zich meebrengt dan wanneer je alle
honden apart huisvest. Maar deze manier van werken past
bij mij. Ik zou niet anders willen.”

Rio, Jan en Jelle.

Het warme
water wordt
geleverd
dankzij
zonnecollectoren
en de zonnepanelen op
het dak staan
garant voor
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Het technische aspect
boeit me,
ik vind het
mooi om
te zien en
te weten
hoe zo’n
installatie
in elkaar
zit. Hoe
de zonne
panelen en
de collectoren hun
werk doen,
hoe het verwarmingssysteem
werkt.

schaft, die werkt op pellets en hout. Naast de kachel staat
een silo en als het nodig is, worden er automatisch pellets
in de kachel gestort. In huis heb ik nog wel een houtkachel
erbij, maar dat is vooral voor de gezelligheid. De hoofdverwarming van de verblijven van zowel honden als mensen, is
de pellet-/houtkachel.”

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Jan: “Op een gegeven moment kreeg ik een aanbieding van
mijn energiemaatschappij. Ik kon met korting zonnepanelen
op het dak laten leggen. Het leek me mooi om de elektriciteitsmeter terug te zien draaien dus ik ging met ze in zee.
Omdat wij hier veel warm water gebruiken, met name ook
bij het schoonmaken van de kennels, dacht ik dat warmwatervoorziening door middel van zonnecollectoren een
optie zou zijn. Ook daar bleek een mooie subsidie voor te
bestaan, dus ik besloot naast zonnepanelen voor de elektra,
ook zonnecollectoren voor het warm water te laten plaatsen. Ik heb een goede vriend die installateur is, hij heeft me
veel advies gegeven en alles hier geïnstalleerd. Als er ooit
iets aan de hand is, met de ketel of de collectoren, hoef ik
hem maar te bellen en hij staat klaar om het op te lossen.
Dat is ook bijzonder fijn als ik een keer niet aanwezig ben.
Heel soms wil mijn vrouw namelijk ook wel eens op vakantie!”

Weten hoe het in elkaar zit

Jan vertelt dat het natuurlijk financieel aantrekkelijk is om
op deze manier te werken, dat hij zelf het milieu een warm
hart toedraagt en dat hij merkt dat ook een behoorlijk deel
van zijn klanten zijn ecologische manier van werken waardeert. “Maar vooral vind ik het gewoon mooi om op deze
manier te werk te gaan”, zegt hij. “Het technische aspect
boeit me, ik vind het mooi om te zien en te weten hoe zo’n

moet je wel even weten hoe alles in elkaar zit. Ik denk dat

installatie in elkaar zit. Hoe de zonnepanelen en de collec-

wat dat betreft mijn ervaring in de tuinbouw, tijdens mijn

toren hun werk doen, hoe het verwarmingssysteem werkt. Ik

vorige werk, erg praktisch is. Op de proefboerderij vond ik

denk wel dat het handig is, als je op deze manier wilt wer-

de kas en het ketelhuis ook altijd al erg interessant.”

ken, om in elk geval affiniteit te hebben met het technische
aspect. Zeker bij zo’n houtgestookt verwarmingssysteem

Meer mooie dingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen herbergt meer
aspecten dan enkel het milieu, zo blijkt ook uit het verhaal

Mogen we u op de speaker zetten?
Jan is honderd procent arbeidsongeschikt en het UWV hielp hem bij het
opzetten van zijn bedrijf. Als hij ‘te veel’ verdient, wordt hij simpelweg op
zijn uitkering gekort. In de zomer is dat steevast het geval, in de winter
wordt het inkomen uit het pension indien nodig aangevuld. “Op een gegeven moment werd het hier zo druk dat ik iemand wilde aannemen”, vertelt
Jan. “Dus ik belde met het UWV en vertelde dat ik een ongebruikelijke vraag
had. Toen ik mijn vraag inleidde, vroegen ze: ‘Mogen we u op de speaker
zetten? U bent honderd procent afgekeurd, heeft een eigen bedrijf en u
wilt personeel aannemen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.’ Maar het
bleek geen enkel probleem te zijn. Momenteel werkt Lubien Strijkert hier,
zestien uur in de week en dat gaat geweldig.”

van Jan. “Wij werken regelmatig samen met het UWV”, vertelt
hij. “Soms komen mensen die willen re-integreren op de
arbeidsmarkt enkele uren per dag hier werken om bijvoorbeeld weer te wennen aan het dagelijkse ritme. Ook werken
we samen met een zorgboerderij hier in de buurt. Mensen
met een licht verstandelijke beperking die affiniteit hebben
met honden, komen hier meehelpen. Sommigen komen echt
om de handen uit de mouwen te steken, die maken kennels
schoon, wassen hondenkleedjes en gaan moe naar huis.
Maar er komen hier soms ook mensen voornamelijk om
met de honden te knuffelen. Natuurlijk gebeurt dat onder
begeleiding en natuurlijk zorgen we ervoor dat de veiligheid
gewaarborgd is. Maar het is prachtig om te zien hoe mensen
kunnen opknappen van het contact met honden. Dat is iets
waar ik over kan meepraten. Ik weet als geen ander wat
honden voor mensen kunnen betekenen.” ←

44 Dibevo-Vakblad nr. 4/2018

