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Het hondencadeautjes e-zine
Jaargang 1, nummer 6 - Ondernemen

Ondernemen is het thema van deze editie van het hondencadeautjes.nl ezine. Wees gerust: deze editie is ook interessant voor niet-ondernemers. Beter
gezegd: we zijn allemaal ondernemers. Zelfs onze honden zijn ondernemers.
Ondernemen is namelijk van levensbelang voor ieder levend wezen. De Van
Dale omschrijft het woord ondernemen als volgt:

on·der·ne·men (ondernam, heeft ondernomen)
1. op zich nemen
2. beginnen te doen; = uitvoeren: actie ondernemen
Dus als je ‘s ochtends je sneetje pindakaas klaarmaakt voor je naar je werk gaat
of je doet je yoga oefeningen om op gang te komen, dan ben je aan het
ondernemen. Je bent iets aan het doen om een doel te bereiken. Ondernemen
in de zakelijke zin van het woord is niks anders dan dat. Het enige verschil is dat
je met ondernemen in zakelijke zin in je levensonderhoud wilt voorzien met wat
je doet.
Honden ondernemen ook. Ze zijn zelfs continu aan het ondernemen. Het
belang van de roedel eist dit. Elk roedellid heeft een taak en hoe klein die taak
ook is, het vergt ondernemingszin en een bepaalde expertise om die taak te
volbrengen. In onze roedel is Blitzz de diplomaat. Bella de clown en aanjager en
Spip is de zonnewijzer die ons verteld wanneer het lekker genoeg is om buiten
te zitten.
En dan hebben zij nog hun taak als coach-hond als ze met Erna gaan werken.
Een taak die zij zeer serieus nemen, hoe leuk ze het ook vinden. Kortom, een
huishouden – met of zonder honden – zit vol mini-ondermeningen en daaraan
verbonden ondernemers.
Veel leesplezier met deze editie.

- Henk

Van de redactie

Fietskar
In de vorige editie hebben we het
nodige geschreven over hergebruik.
We vertelden hoe we dozen
verzamelen om ze nog even uit de
recycling-stroom te houden. Want recyclen is goed maar kost ook energie en
dus grondstoffen. Hoe langer een doos in circulatie blijft, hoe beter.
Een ander aspect van het verzendproces is de logistiek. Het wegbrengen en
laten bezorgen van de bestellingen. Onlangs zijn wij benaderd door een
fietskoerierbedrijf en we zijn het gebruik van fietskoeriers nu aan het
onderzoeken.
Aan onze kant hebben we al wel stappen gezet. T ot voor kort bracht ik de
bestellingen te voet weg naar het PostNL inleverpunt. Een wandelingetje van
ongeveer tien minuten heen en een kwartier terug (in verband met de heuvels
in Arnhem noord). Goed voor de gezondheid en het milieu.
De tas waar ik pakketten in doe en die ik op mijn rug kan hangen is behoorlijk
groot. Het volume aan pakketten groeit en dat betekent dat we steeds vaker
genoodzaakt zijn de auto te gebruiken. Dat proberen we dan zoveel mogelijk te
combineren met Erna’s andere werk zodat zij de pakketten weg kan brengen als
ze toch met de auto weg moest.
Maar die situatie is teveel afhankelijk van toeval. Nou had ik nog een fietskar in
de schuur staan die ik vroeger gebruikte toen we geen auto hadden. Helaas
had ik er geen geschikte fiets meer voor. Marktplaats.nl bood uitkomst. Een niet
geschikte fiets was snel verkocht en een geschikte fiets bijna even snel weer
gekocht via datzelfde marktplaats.nl. Omdat ik in het verleden het nodige aan
fietsen heb gesleuteld kon ik voor het luttele bedrag van €40,00 een fiets
kopen die onderhuids prima in orde was maar gewoon wat liefde nodig had.
En zo is de transportafdeling van hondencadeautjes.nl na een weekendje
prutsen voorzien van een nieuw-oud transportmiddel. Een fiets met fietskar. Zo
maken we onze onderneming hondencadeautjes VOF stapje voor stapje een
beetje vriendelijker voor het milieu en onze samenleving.

Column

Een dagje ouder
Het nadeel van honden hebben en
van ze houden is dat je ze ouder ziet
worden. Helaas worden honden nou
eenmaal sneller oud dan mensen. Als
je zoals ik al je hele leven honden hebt
dan is dat een steeds terugkerend
proces. Je krijgt een jonge spring in het veld over de vloer en tien jaar later is de
kleur wat vergrijsd en worden de ledematen stram.
Spip is nu in dat stadium. Zijn koppie wordt steeds grijzer en het rennen en
spelen met de bal wordt 's avonds steevast beloond met een beperking in de
bewegingsvrijheid door een protesterend lijf. Hij begint een oude man te
worden.
Nu ben ik zelf de vijfig al even gepasseerd en hoewel mijn ouders mij nog steeds
als jonge man beschouwen, heeft de natuur daar andere ideeën over. Ik heb in
mijn leven niet bepaald stil gezeten. Veel werk met zware computerkasten en
van jongs af aan gesjouwd met muziekapparatuur. Stilzitten is sowieso niet mijn
sterkste kant.
Helaas begin ik te merken dat mijn ledematen niet meer straffeloos doen wat
ik van ze vraag. Even een weekendje sleutelen aan een fiets en mijn rug en
knieën weten mij te vertellen dat ik de leeftijd heb bereikt dat ik daar een prijs
voor moet betalen. Net als Spip loop ik dan net even wat strammer, een
gesimuleerde jeugdige tred zit er even niet in.
Wel bijzonder dat ik nu voor het eerst aan den lijve kan meevoelen met één van
mijn honden. Dat schept een extra band, een mate van begrip die wordt
versterkt door eigen ervaring. Ik snap Spip als hij de avondwandeling een keer
overslaat omdat hij zijn behoefte al in de tuin heeft gedaan.
“Ik lig lekker onder mijn dekentje, baas. Gaan jullie maar.”
T och is het niet juist om daarmee Spip af te schrijven. Hij is een dagje ouder,
maar zijn esprit is zeker nog daar. Dus als ik met Bella met het balletje ga spelen
is hij graag van de partij. Helaas kan hij niet tegen dat jonge speelgeweld van
Bella op dus ik moet daar creatief in zijn.
Dan stuur ik Bella met een schijnbeweging met een kluitje in het riet en gooi ik
het balletje naar een voor Spip makkelijk bereikbare plaats. Zo heeft hij toch het
gevoel van overwinning en trots komt hij mij het balletje brengen. Kwispelend
en blaffend vraagt hij mij om meer. Natuurlijk trapt Bella niet iedere keer in dat
kluitje. Dus ik moet kluitjes en ballen goed verdelen.
Een dagje ouder worden hoeft geen ramp te zijn. Mits de wereld om je heen er
een beetje rekening mee houdt. En niet alleen de wereld om je heen. Zelf moet
je ook leren om rekening te houden met dat extra dagje. En dat vergeten Spip
en ik nog wel eens een beetje...

Artikel of nieuws
Wat managers van honden kunnen leren

Honden en management
Erna en ik hebben niet zoveel te
maken met managers, we zijn
immers zzp'ers. Wel zijn slechte
managers deels de reden waarom we
allebei zzp’er zijn geworden. Het leiden
van een team is niet iedereen
gegeven!
Er zijn ontelbare opleidingen, boeken en cursussen waar je kunt leren om een
goede manager te worden. Eigenlijk hoeft iemand die een goed leider wil
worden niet verder te kijken dan een roedel honden (of wolven).
Peter Archer, een vooraanstaande Britse hondengedragskundige zegt:
“T he lead dog in a pack has the respect and trust of every other member of
the pack. T hey don’t lead by bullying or aggression, but by calm assertiveness
and by encouragement.”
Even grof vertaald zegt hij dat een goede leider niet leidt door druk uitoefenen
en met gebruik van agressie, maar door duidelijkheid, rust en aanmoediging.
In het verleden werd er gedacht dat wolven een roedelleider hadden die zuiver
door kracht en agressie de baas was geworden. Deze – verkeerde – conclusie
werd één op één doorgetrokken naar onze huishonden.
Gelukkig is de alpha-wolf theorie al lang achterhaald. De studies die tot deze
theorie leidde in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, bleken
uitgevoerd bij wolven in gevangenschap. Deze wolven vertoonden geen
natuurlijk gedrag maar gedrag ontstaan uit de stress van gevangenschap.
De leider van een wolvenroedel leidt niet omdat hij of zij de sterkste is, maar
omdat hij of zij de meeste ervaring heeft. Bovendien verschuift de leiderstaak.
De beste jager krijgt de leiding tijdens de jacht. De beste pup-verzorger krijgt de
leiding over de tantes die de pups verzorgen enz.
Kortom leiderschap is gebaseerd op geschiktheid en leiderschaptalent. T erug
naar de menselijke onderneming: In plaats van degene met de beste babbel en
de grootste ambitie promoveren, kijk eens naar werkelijke kwaliteiten. In het
stukje waar ik hierboven naar link, wordt ook beschreven hoe Dr Lesley Hunter
een manager in een veld zet met een nogal levendige Duitse herder. Dan geeft
ze de manager de opdracht om de herder bepaalde eenvoudige taken te laten
uitvoeren.

Op zo’n moment blijkt of je met een goede leider te maken hebt. De herder
herkent goed leiderschap direct. Hij zal zijn opdrachten pas uitvoeren als de
manager hem weet te motiveren. Agressie en negatieve druk uitoefenen zal in
zo’n geval absoluut niet werken. De manager zal heel snel moeten leren hoe
dat andere wezen communiceert en wat hem motiveert.
Een effectieve manager heeft goede communicatievaardigheden en kan
mensen motiveren. Hij of zij weet mensen enthousiast te maken zodat ze hun
taken uitvoeren. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het graag willen.

Product van de maand
Hoe leuk voor de vakantie: deze portemonnees met hondenthema. We hebben
er nog meer. Kijk maar eens in onze shop:
https://hondencadeautjes.nl

Portemonnee Shagwear
Puglife groen
€24.95

Shop now

Portemonnee Shagwear
Puppies rood
€24.95

Shop now

Portemonnee Shagwear
Shopping Girl blauw
€24.95

Shop now

Artikel of nieuws
Hond op de werkvloer kan een goed
idee zijn!

Hond op het werk
Aangezien wij grotendeels thuis
werken is het voor ons de normaalste
zaak van de wereld dat we honden op
de werkvloer hebben. Voor veel
mensen is dit echter niet zo. Ik heb
best veel bazen gehad in mijn leven,
en bij slechts één was het toegestaan
om je hond mee te brengen als je dat wilde. Niet dat ik vaak mijn hond
meenam maar het mocht.
T och blijken er voordelen aan te zitten om honden toe te staan op de
werkvloer. Uit onderzoek van de Viginia Commonwealth University blijkt dat het
stressniveau van mensen die hun hond bij zich hebben op het werk aanzienlijk
lager is dan bij collega’s die geen hond bij zich hebben.
We weten inmiddels dat het verminderen van stress een grote factor is bij het
voorkomen van ziekteverzuim. Dus een onderneming kan erg gebaad zijn bij
het toestaan van honden op de werkvloer. Uit een artikel op de site van
Management T eam blijkt dat zowel kleine als grote ondernemingen de
voordelen inzien van honden in hun onderneming. Niet alleen als het gaat om
het verminderen van stress. De hond wordt een bindmiddel tussen collega’s
onderling, maar ook een ijsbreker bij de klanten.
Natuurlijk zijn er niet alleen maar voordelen. Je brengt een hond in een situatie
waarin niet iedereen de hond met open armen zal ontvangen. Je krijgt te
maken met mensen die bang zijn voor honden of een allergie hebben. Ook is
niet iedere werkvloer een veilige plek voor honden. En je kunt ook niet

verwachten dat een hond de hele werkdag braaf in zijn mand ligt te wachten
tot het baasje klaar is met werken. Er is dus wel degelijk het nodige werk aan de
winkel voordat een onderneming honden toe kan staan op de werkvloer. Er
moet een fijne werkplek ontstaan voor zowel baas als hond.
T och wegen naar mijn idee de voordelen op tegen de nadelen en is het de
moeite waard voor iedere onderneming de mogelijkheden te onderzoeken.
Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, maar ik weet zelf nog hoe fijn het was om op
mijn werk mijn eigen hond bij mij te hebben. Dus naast het wetenschappelijke
onderzoek dat wijst op de positieve effecten, heb ik het aan den lijve
ondervonden.

Nieuwe column op hondencadeautjes.nl

Nieuwste column op
hondencadeautjes.nl
Hondenleven: Verbouwing
Onze nieuwe buurvrouw is aan het
verbouwen. Dat was ook wel nodig
want de vorige bewoners van het huis
hebben het in nogal verlopen staat achtergelaten. Zo’n geval waarbij je een
verrot plankje weghaalt en ziet dat wat er achter het plankje zit in een nog veel
ergere staat van ontbinding verkeert. Kortom: de verbouwing is nodig.

Lees verder

Hondencadeautjes VOF
Eekhoornstraat 6, Arnhem
Netherlands

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website
hondencadeautjes.nl.
Je kunt je hier afmelden

