T ip s va n & vo o r die r e np e ns ions

Boksen en
sparren

Ze zijn een beetje murw gebeukt, de hondenuitlaat-,
hondenschool-, en dierpensionondernemers. Na een waardeloos
voorjaar en een redelijke zomer volgde dit najaar een derde ronde
die sommigen haast de handdoek in de ring deed gooien. Maar een
echte ondernemer laat zich niet knock-out slaan door een tweede
lockdown. Die blijft boksen en… hij gaat sparren. Met collega’s.
Tekst: Janine verschure | Foto’s: Shutterstock en dierenpensions
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Ook appen?

ij deden een oproep aan dierenpensions, hondenscholen en hondenuitlaatservices. Dat zijn de bedrijven in
onze branche die de hardste klappen
kregen. Sommigen kwamen helemaal

Mocht je je als Dibevo-lid-dier-

tot stilstand, anderen draaiden toch

verzorger willen aansluiten bij

nog een aardige zomer en weer anderen hebben hun dien-

de appgroep, dan ben je van

sten gedeeltelijk verplaatst naar bijvoorbeeld dagopvang.

harte welkom. Stuur dan een

Wat wij bij Dibevo merken, is dat leden dierverzorgers een

mailtje naar hester@dierenpen-

goede band met elkaar hebben en elkaar steunen. Daarom

sionA2culemborg.nl met daarin

vroegen we ondernemers naar tips & tricks waarmee ze

je naam, mobiele nummer en de

collega’s kunnen helpen. Hieronder vind je de inzichten

naam van je bedrijf. Hester van

van een aantal Muhammad Ali’s die reageerden op onze

Wiggen van Dierenpension A2

oproep.

Culemborg is de initiatiefneemster en beheerder van deze

DIERENPENSION A2 CULEMBORG

appgroep.

Appgroep Dibevo-dierverzorgers
Tweeënhalf jaar geleden kreeg Hester van Wiggen van Die-

voor serieuze zaken. Niet voor felicitaties en grappen en

renpension A2 Culemborg het lumineuze idee om een app-

grollen. Het is niet zo dat er dagelijks geappt wordt, maar als

groep van Dibevo-dierenpensions te beginnen. “Ik zat in de

er zaken spelen, worden er veel berichten geplaatst. Hoe-

commissie dierverzorgers van Dibevo en we bespraken het

wel we allemaal zelfstandig ondernemer zijn en onze eigen

idee tijdens een vergadering. Als ondernemer ben je vaak

keuzes maken, is het fijn om iets waar je tegen aanloopt

voor jezelf steeds het wiel aan het uitvinden. Dan ben je

aan collega’s voor te houden en tips te krijgen. Dit naast

bijvoorbeeld op zoek naar een goede leverancier; je zoekt je

alle informatie die we krijgen van Dibevo, onder andere over

suf, terwijl een collega je wellicht een goed bedrijf had kun-

corona en de gevolgen die dat heeft voor onze bedrijven.”

nen aanraden. Dibevo deed in een nieuwsbrief een oproep
aan dierverzorgers om zich aan te melden en toen ben ik
met de appgroep gestart. Momenteel hebben we zo’n veertig leden, allemaal lid van Dibevo. De appgroep is bedoeld

HONDENSCHOOL DOGTALK

veel verschillende vragen en onderwerpen aan bod. Een col-

“Zullen we het ook nog even over je hond hebben?”

lega wilde bijvoorbeeld weten hoe andere pensions omgaan

Sandra Bekaert en Sandra Mur-Bekaert van hondenschool

met klanten die buiten de openingstijd op de stoep staan.

DogTalk zijn er een beetje moe van. Niet van hun bedrijf

Een ander wilde tips voor een goed schuimende en lekker

en zeker niet van het boksen, maar wel van de ellende die

ruikende hondenshampoo en er komen regelmatig vragen

de coronacrisis met zich meebrengt. “Bedrijfsmatig mogen

over subsidies. Ook was er iemand die vertelde dat zijn

we absoluut niet klagen”, zegt Sandra Mur-Bekaert. “Het is

dierenarts hem geen korting meer wilde verlenen. Toen de

ontzettend druk, maar toch voelt het verre van goed. Wij

ondernemer zich daarover beklaagde en vroeg hoe dat bij

worden moe, en datzelfde geldt voor onze klanten. Moe

collega’s ging, bleek dat het merendeel van de dierenpensi-

van de onzekerheid en de onduidelijkheid. Mensen hebben

ons sowieso geen korting krijgt bij hun dierenarts.”

korte lontjes, ze zijn eenzaam en verdrietig en vaak ook

om elkaar tips en advies te kunnen vragen. Er komen heel

Coronagerelateerde vragen

bang. Dan ga je met mensen en hun hond trainen, en dan
vertellen ze dat ze hun kleinkinderen al weken of maanden

Hester vertelt dat er in deze coronatijd natuurlijk heel veel

niet gezien hebben, dat ze bang zijn om ziek te worden.

speelt in de dierenpensionwereld. De afgelopen tijd regende

Soms lijken mensen zo’n behoefte te hebben om hun hart te

het in de groepsapp coronagerelateerde vragen. Hester: “Zo

luchten, om hun angst en zorgen van zich af te praten dat je

is er veel gecommuniceerd over hoe dierenpensionhouders

bijna zou zeggen: ‘Zullen we het ook nog even over je hond

in deze uitzonderlijke situatie met de annuleringsregeling

hebben?’”

omgaan. Iemand wilde weten of er pensions zijn die een
annuleringsverzekering aanbieden. Ook was er een onderne-

Mes in je rug

mer die wilde weten hoe je als ondernemer omgaat met een

“Al met al word ik er niet altijd vrolijk van”, zegt Sandra.

klant die corona heeft en zijn dier wil komen brengen. Ook

“Wij doen ons best en hoewel we prima draaien is er toch

werd de vraag gesteld hoe collega’s in de praktijk omgaan

stress. Ons bedrijf is een hondenschool, we richten ons

met de anderhalve meter afstand met medewerkers en met

op opvoeding en gedragsbegeleiding. Hondensport is niet

klanten, wel of geen mondkapjes, en dergelijke. Waar we

onze corebusiness. Omdat we precies weten wie er tijdens

heel duidelijk in zijn is dat de appgroep enkel bedoeld is

de lessen aanwezig zijn en omdat we hier prima in staat
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Sandra Bekaert (l) en
Sandra Mur-Bekaert
van hondenschool
DogTalk

“Iedereen
heeft zijn
eigen angst
en voor
de meeste
mensen is
die angst
reëel. Probeer begrip
te hebben
en mee te
denken met
je klant.”

zijn om anderhalve meter afstand te houden tijdens de

Bang

lessen, kregen we van de veiligheidsregio toestemming

Als je zelf niet bang bent aangelegd, kan het lastig zijn

om de lessen voort te zetten. Een collega uit dezelfde vei-

om met de angsten van mensen om te gaan die zich wél

ligheidsregio kreeg echter géén toestemming om door te

zorgen maken, bijvoorbeeld, en met name om hun eigen

gaan, waarschijnlijk omdat dat bedrijf anders van opzet is.

gezondheid. “Ik vind dat je daar flexibel in moet zijn”,

Die ondernemer belde verbolgen met de veiligheidsregio,

zegt Sandra. “Iedereen heeft recht op zijn eigen angst.

klaagde dat wij wel gewoon mochten doorgaan met lessen

Zo kwam hier een klant, een mevrouw met een puppy

en vervolgens kregen wij een telefoontje dat er opnieuw

dat gesocialiseerd moest worden. Ze wilde graag privéles

gekeken gaat worden naar onze toestemming. We hebben

omdat ze bang was ziek te worden. Tijdens de eerste les

hierover contact gehad met Dibevo, en Henk van Houwelin-

was ze dusdanig voorzichtig dat ze haar hondje nog net

gen heeft ons prima geholpen. Maar toch baal je dan van de

niet van twee meter afstand naar me toe gooide. Toen ze

onzekerheid die dit met zich meebrengt, en vooral ook van

hier binnenkwam ging ze zich uitgebreid desinfecteren en

het feit dat 0het een collega is die dit veroorzaakt heeft. Dat

toen haar hondje haar handen likte, greep ze direct weer

is echt niet fijn. Wij geloven in verbinding, in de kracht van

naar de desinfecteergel. Maar aan het einde van de cur-

samenwerken en sparren, maar zo’n incident voelt toch als

sus had ze zo veel vertrouwen, dat ze met ons wilde knuf-

een mes in je rug.”

felen. Ze ging hier helemaal gelukkig weg, er was duidelijk

Geen idee waar ze aan begonnen zijn

een stuk spanning van haar af gevallen. Dat is fijn.”

Sandra vertelt dat ze in maart twee weken dicht moesten,

Ook vertelt Sandra over een gepensioneerde klant die

hetgeen haar bedrijf, inclusief naweeën, twee maanden

helemaal blij is met zijn pas aangeschafte pup. “Hij kwam

omzet kostte. “De zomer was normaal, september en okto-

bij ons naar de groepslessen, maar na één les mailde

ber waren qua omzet ver boven de begroting. November

hij dat hij het toch te spannend vond in verband met

gaat dezelfde kant op. Er zijn veel pups aangeschaft. Wij

corona. Ik belde hem en sprak af om een les bij hem

kregen het zo druk dat we de tarieven verhoogd hebben

thuis in te plannen. Toen vertelde hij dat hij hartpatiënt

en nog steeds moeten we mensen weigeren. Onder die

is, en dat hij sinds hij zijn hondje heeft zo bang is om

nieuwe klanten zijn natuurlijk heel veel superleuke honde-

dood te gaan. Daar krijg je toch een beetje kippenvel van

neigenaren die al een hele tijd op hun pup wachtten en die

hoor, van zo’n verhaal. Omdat het bij deze klant in huis

zich goed hebben voorbereid op de komst van hun hondje.

natuurlijk moeilijk is om anderhalve meter afstand te

Maar er zijn ook mensen die geen idee hebben waar ze

houden, is hij vandaag bij ons in de trainingshal geweest

aan begonnen zijn. We zien zieke hondjes uit het Oostblok,

om te oefenen met zijn hondje, maar dan wel in een

puppy’s die veel te jong zijn, hondjes die met antibiotica en

een-op-eentraining.

al mee naar huis mochten. Laatst was hier iemand die zijn
hondje bij zo’n hondenschuur had gekocht. Die man dacht

Weet je wat het is: in principe zijn we allemaal bang. Als

echt dat hij daarmee een goede keuze had gemaakt, dat een

ondernemer ben je bang voor je inkomen, ik heb een

schuur met heel veel honden een beter adres was om een

kennis die bang is dat haar vader ziek wordt en er zijn

pup te kopen dan bij een particulier die de hondjes in huis

mensen die bang zijn dat iemand van wie ze houden – en

laat opgroeien. Hij ging daar kijken, zag heel veel pups, alle-

natuurlijk kan dat ook een hond zijn – alleen achterblijft

maal hokken met zaagsel erin. Een grote schuur met honden

als ze overlijden. Iedereen heeft zijn eigen angst en voor

van allerlei verschillende rassen. Dat gaf hem het idee dat

de meeste mensen is die angst reëel. Probeer begrip te

hij bij een professioneel bedrijf beland was. Maar zijn hond-

hebben en mee te denken met je klant, dat is denk ik wel

je kon nauwelijks lopen en kon nog geen brokjes eten.”

de belangrijkste tip die wij kunnen geven.”
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HONDENHOTEL VLIELAND
Dagopvang van honden van toeristen
Hondenhotel Vlieland is een bijzondere eend in de bijt

er een vaccin komt en alles weer op gang, weer volop aan
de bak. Want er komt echt wel een tijd dat de mensen weer
met vakantie kunnen. Natuurlijk: niemand kan in de toekomst kijken, maar als je dit kunt uitzingen, dan komen er
vast weer betere tijden.”

binnen de dierenpensionwereld. Het bedrijf van Anneke
Klijnstra richt zich voor een belangrijk deel op dagopvang
van honden van toeristen. “Mensen die op Vlieland met
vakantie zijn en bijvoorbeeld een dagje willen gaan fietsen,

KYRA HONDENCENTRUM

of uit eten willen zonder de hond”, vertelt ze. “Wij bieden

Coronaprotocol

dan opvang en uitlaatservice, en eventueel ophaal- en

“Wij hebben op onze website een protocol geplaatst voor

terugbrengservice.” Het spreekt voor zich dat ook deze vorm

het uitlaten van de honden in coronatijd”, vertelt Hennie de

van kortdurende opvang te lijden had onder de coronacri-

Gooijer van Kyra Honden Centrum. “Als ik honden ga opha-

sis. “Daar komt nog bij dat wij op 1 mei gestart zijn met ons

len, bel ik aan en vervolgens doe ik een stap achteruit. De

bedrijf”, vertelt Anneke. “Over timing gesproken…”

klant doet de deur open, gaat terug naar de huiskamer, ik

Over timing gesproken

stap in de hal en doe de voordeur dicht, de klant laat hond
in de gang en hond wordt mee naar buiten genomen. Als ik

“We zijn gewoon opengegaan,” zegt Anneke, “en eigenlijk

de hond kom terugbrengen gaat het op dezelfde manier.”

hebben we best een redelijk seizoen gedraaid. Natuurlijk

Kyra Honden Centrum biedt een uitlaatservice en opvang.

was het niet helemaal wat het had moeten zijn, maar de

Hennie vertelt dat ze, omdat ze voorzagen dat mensen het

zomer heeft het slechte voor- en najaar wel gedeeltelijk

lastig zouden vinden om naar buiten te gaan met hun hond,

goedgemaakt. Wij zijn echt gericht op toeristen, mensen

via Facebook aanboden om honden van mensen uit risico-

brengen hun hond bij ons omdat hij bijvoorbeeld niet

groepen uit te laten. Helaas bleek voor dat initiatief nauwe-

welkom is in het hotel of op de camping. Ze gaan overdag

lijks belangstelling te zijn. “Maar gelukkig ging ons gewone

lekker met hem op pad, en ’s nachts slaapt hij hier. Of men-

werk wel redelijk goed door”, vertelt ze. “We hadden minder

sen die een dagje op pad gaan of uit eten willen zonder de

opvang in de weekenden en vakanties. Toen de mensen in

hond. Dus wat dat betreft werkt het bij ons precies zoals in

de zomer weer met vakantie konden, hadden wij minder

een ‘normaal’ dierenpension: als mensen niet met vakantie

honden om uit te laten. We merken wel dat mensen bang

gaan, wordt het opeens een stuk rustiger. Je richten op kort-

zijn om besmet te worden en dat is natuurlijk heel begrijpe-

durende opvang, bijvoorbeeld voor mensen die een dagje

lijk. Daarom hopen wij dat we met ons coronaprotocol een

weggaan, kan dan een oplossing zijn. Eventueel met brengen haalservice.”

stukje duidelijkheid en een veilig gevoel kunnen bieden.” ←

“Je richten
op kortdurende
opvang,
bijvoorbeeld voor
mensen
die een
dagje weggaan, kan
dan een
oplossing
zijn.”

Marinka en Gijs Kasius
van Kattenhotel Dotje.

↓

KATTENHOTEL DOTJE
Vet op de botten
Gijs Kasius vertelt dat zijn Kattenhotel Dotje niet geheel tot stilstand is
gekomen, maar dat het bedrijf zich,
zo tussen een lege herfstvakantie en
een onzekere decembermaand, wel
in een uiterst vervelende situatie
bevindt. “Het is van levensbelang
dat we als ondernemers elkaar
steunen”, zegt hij. “Het komt voor
sommige ondernemers misschien als
mosterd na de maaltijd, maar een
van de belangrijkste tips die ik kan
geven is een spreuk die mij altijd
werd voorgehouden: ‘Eerst sparen
om handelswaar te vergaren.’ Als je
bedrijf wat vet op de botten heeft,
geeft dat rust. Wanneer het je nu, in
deze tijd, lukt om rustig te blijven,
ervoor te zorgen dat je je zaakjes
op orde hebt, dan kun je straks, als
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