
PETS AT WORK 
INTRODUCEREN



WAAROM 
PETS 
AT WORK?
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Mensen blijven 
praten over de 
voordelen van 
Pets at Work!

Werknemers zeggen dat:

 >   Honden helpen stress op de werkplek te verminderen

 >   Het de balans tussen werk en privé verbetert 

 >   Pets at Work een meer relaxte sfeer creëert

 >    Honden op kantoor verbeteren het imago van een 

bedrijf

 >    Het verbetert de samenwerking en bevordert de 

motivatie en onderlinge band

Bedrijven zeggen dat: 

 >    Pets at Work wordt gezien als een privilege en 

meerwaarde

 >     Pets at Work helpt bedrijven nieuw talent aan te 

trekken en te behouden

 >    Pets at Work wordt ervaren als vooruitstrevend

en mensgericht

 >    Pets at Work een interactieve en inclusieve sfeer  

creëert op de werkplek

 >    Het hen helpt om zich te onderscheiden van andere 

bedrijven

 >    Het leidt tot betere prestaties, productiviteit en 

inspiratie onder werknemers



Studies hebben aangetoond dat veel Europese 

werknemers behoefte hebben aan Pets at Work - 

maar dat slechts weinig bedrijven hondvriendelijk zijn.

Volgens een recente studie zien 
hondeneigenaren in Europa veel voordelen 
in het toelaten van honden op de werkvloer.

40% van de hondeneigenaren 

gelooft dat Pets at Work bijdraagt aan een 

meer relaxte werksfeer*

40% van de hondeneigenaren is 

overtuigd dat werken in een diervriendelijke 

omgeving helpt om werkstress te verminderen*

36% van de hondeneigenaren 

vermeldt de verbetering in de werk/privé balans 

als één van de voordelen van Pets at Work*

HET WELZIJN VAN 
WERKNEMERS 
BEVORDEREN
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1 10
Slechts

op
de

werknemers in Europa 
werkt momenteel in 
een diervriendelijke 
omgeving.*

7 10
Hoewel

op
de

werknemers met honden 
geïnteresseerd zou zijn 
om de hond mee naar 
kantoor te nemen, als 
hen die keuze wordt 
geboden.*



Pets at Work kan het imago van jouw organisatie 

versterken door het welzijn en de tevredenheid onder 

jouw huidige werknemers te verbeteren. Daarbij helpt 

het de nieuwste generatie talenten aan te trekken en te 

behouden voor het bedrijf.

Millenials hebben andere verwachtingen wat betreft een 

goede werk/privé balans en ze waarderen hierbij 

Pets at Work op een 3e positie van arbeidsvoorwaarden.*

EEN REPUTATIE 
OPBOUWEN, 
TALENT 
AANTREKKEN EN 
MILLENIALS
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plek voor Millenials, 
de mogelijkheid om 
de hond mee naar 
kantoor te nemen staat 
op de 3e positie van 
arbeidsvoorwaarden, 
als ze een keuze 
moeten maken tussen 
twee bedrijven.*

3e

31% is van mening  
dat Pets At Work 
het bedrijfsimago 
verbetert

van de Millenials zou 
de voorkeur geven 
aan een bedrijf met 
een diervriendelijke 
werkomgeving. Dit 
scoort zelfs hoger dan 
een bijdrage aan de 
ziektekosten (39%) op 
hun prioriteitenlijst.

41%



Bij Purina zijn wij er van overtuigd dat huisdieren 
en mensen elkaar aanvullen. Daarom hebben 
wij Pets at Work ingevoerd op onze kantoren. 
Het is ook de reden dat wij Pets at Work 
Alliance hebben opgezet en het één van de 10 
maatschappelijke beloften van Purina hebben 
gemaakt. Wij zouden graag zien dat meer 
mensen profiteren van de vele voordelen die 
huisdieren bieden, van een betere gezondheid 
tot een betere sfeer op de werkvloer. 

Wij willen graag ons steentje bijdragen om 
diervriendelijke werkplekken voor iedereen 
mogelijk te maken. Daarvoor hebben we 
het proces verdeeld in 6 duidelijke stappen
 en we kunnen je hierbij hulp op maat bieden 
om deze stappen te doorlopen. 

PETS AT 
WORK 
REALISEREN
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BESLUIT OM 
HONDVRIENDELIJK 

TE WORDEN

CREËER 
DRAAGKRACHT 

ONDER 
WERKNEMERS 

PETS AT WORK 
LANCEREN 
EN VIEREN

VERWELKOM
HONDEN OP DE 

WERKPLEK

ONDERSTEUNEN 
EN STIMULEREN

1 2 3 4 5 6

MAAK HET 
KANTOOR 

HONDVRIENDELIJK



LAAT 
NIETS JE 
WEERHOUDEN
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Hoe pak je mogelijke barrières tegen 
een succesvolle Pets at Work aan? 

Allergieën 
We hebben professor Powell, een onafhankelijk specialist 
op het gebied van allergieën, geraadpleegd. Hij heeft ons 
geholpen de vragen van werknemers over allergieën te 
beantwoorden. Hij raadt het volgende aan:

Nabijheid
Het is raadzaam om een afstand van ongeveer vijf meter 
tussen honden en mensen met een allergie aan te houden. 
Je kunt ook aangeven dat honden moeten worden aangelijnd 
aan het bureau van hun eigenaar. 

Airconditioning
De airconditioning veroorzaakt meestal geen problemen. 
Airconditioningsystemen verspreiden geen allergenen 
van honden in het gebouw en kunnen dus gewoon worden 
gebruikt.

Bezoekers
Laat alle bezoekers weten dat honden welkom zijn in jouw 
gebouw. Mensen met een allergie kunnen er dan voor kiezen 
om alleen in gebieden te komen waar honden niet zijn 
toegestaan en kunnen indien nodig een antihistaminetablet 
nemen voor hun bezoek.



Veiligheid  
Verantwoordelijkheid
Werknemers kunnen alleen hun hond meenemen naar 
kantoor als ze er zeker van zijn dat hun hond zich goed kan 
gedragen. Werknemers zijn te allen tijde verantwoordelijk 
voor hun hond, tenzij een collega of buddy op hun hond 
past. Ze moeten rekening houden met gebieden waar 
honden wel of niet zijn toegestaan en ervoor zorgen dat 
hun honden beschikking hebben over voer en water en 
dat ze regelmatig worden uitgelaten. Tegelijkertijd zouden 
werknemers aangemoedigd moeten worden om zich 
zorgzaam en hulpvaardig op te stellen richting honden 
en collega’s.

Angst voor honden
Moedig mensen die bang zijn voor honden aan om hier 
open en eerlijk over te zijn tegenover hun manager en 
collega’s. Zo kan er makkelijker rekening worden gehouden 
met de behoeften van het hele team. En met deze kennis 
kan een veilige en comfortabele werkomgeving  gecreëerd 
worden voor alle werknemers door aan te geven in welke 
gebieden honden zijn toegestaan en in welke niet.

Hygiëne 
Gemeenschappelijke ruimtes
Uit hygiënisch oogpunt zijn honden niet toegestaan in bepaalde gebieden, 
zoals kantines en toiletten. Geef ook aan in welke gemeenschappelijke 
ruimtes honden wel zijn toegestaan en in welke niet. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor liften en vergaderruimtes. Zo kunnen mensen zelf beslissen of ze honden 
willen tegenkomen of niet. Geef dit duidelijk aan met bordjes en wijs alle 
hondeneigenaren op de specifi eke gedragsregels. 

Schoonmaken
Maak alle gebieden waar honden mogen komen ten minste één keer per 
week grondig schoon. Dit kan meestal worden gedaan door jullie huidige 
schoonmaakbedrijf. 

Goede training
Voordat honden mee kunnen naar kantoor, moeten de honden-eigenaren 
ervoor zorgen dat de honden schoon, goed zindelijk zijn en regelmatig een 
vlooienbehandeling krijgen. Honden-eigenaren moeten ook eventuele 
ongelukjes van hun hond opruimen - hoewel dit zelden gebeurt als honden 
zindelijk zijn. Als een hond onverhoopt ergens zijn behoefte heeft gedaan, 
moet dit direct en grondig worden schoongemaakt. 

Vaccinaties
Ons advies aan werknemers  is om ervoor te zorgen dat hun hond is ingeënt
tegen specifi eke hondenziekten. Het entingsboekje moet op verzoek kunnen 
worden overlegd.



Als je ondersteuning nodig hebt bij het hondvriendelijk 
maken van jouw bedrijf of meer informatie wilt 

ontvangen over de Pets at Work Alliance, 
dan helpen wij je graag. Stuur ons gewoon een mailtje 

via consumentenservices@purina.nestle.com voor 
meer informatie en advies.

Bij Purina zijn honden al jaren welkom in onze 
kantoren. En wij hebben vele andere bedrijven 
geholpen hetzelfde te doen: sommige met 
50 werknemers, andere met meer dan 1000 
werknemers. Wees dus gerust, wij kunnen helpen 
jouw eigen Pets at Work programma op te zetten, 
hoe formeel of informeel je beleid en hoe groot of 
klein jouw bedrijf ook is.

LAAT ONS HELPEN 
JOUW KANTOOR 
DIERVRIENDELIJK 
TE MAKEN
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De Pets at Work Alliance, opgericht door Nestlé Purina, 
is een vrijwillige, non-profitvereniging van bedrijven 
die hun krachten hebben gebundeld om huisdierbezit 
te vergemakkelijken door hun deuren te openen voor 
honden. Onze leden erkennen dat huisdieren een zeer 
positieve invloed hebben op onze gezondheid en welzijn 
en zij dienen als voorbeeld voor andere bedrijven hoe 
waardevol een huisdiervriendelijke werkplek kan zijn.   

VOORDELEN VAN LIDMAATSCHAP VAN DE PETS AT 
WORK ALLIANCE

Leden van de Pets at Work Alliance krijgen unieke toegang 
tot informatie en ondersteuning van de Nestlé Purina 
Pets at Work-experts om het programma in hun kantoor 
te implementeren. Dat kan onder andere gaan om 
ondersteuning bij het opzetten van een pilot, het ontwerpen 
van huisdiervriendelijke faciliteiten en het organiseren van 
Q&A-sessies.

WIE KAN LID WORDEN?

Elk bedrijf kan zich gratis aanmelden om lid te worden van 
de Pets at Work Alliance, zolang het zich maar committeert 
aan het openen van zijn deuren voor honden.

*Nestle Purina Pets at work –  Enquête rapport 2017
**Nestle Purina Pets at work – Enquête rapport 2016


