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Cats & Dogs onderscheidt  
zich door in te zetten op  
4 kernwaarden

In 2003 startte Kevin Massart samen met zijn moeder Brigitte Pettens een dierenspeciaalzaak in Schilde. Cats & Dogs was 
geboren. Ondertussen telt het bedrijf 4 vestigingen, waarvan de laatste in oktober 2019 in Rijkevorsel zijn deuren opende. 
Een vijfde winkel komt er weldra aan, al blijft de locatie voorlopig nog geheim. Het concept van Cats & Dogs is gestoeld 
op een kwalitatief en betaalbaar assortiment, gepassioneerd personeel, uitstekend gelegen shops met een aangename 
winkelbeleving en een geoliede organisatie. Die aanpak weet de consument alvast te overtuigen.

Al lijkt de naam Cats & Dogs iets anders te doen vermoeden, 
toch biedt deze dierenspeciaalzaak meer dan alleen maar 
producten voor honden en katten.

“Bij ons kan je ook terecht voor alle voeding en toebehoren voor 
knaagdieren, vogels, vissen en boerderijdieren. Hoewel ik de 
zaak samen met Brigitte heb opgericht, oefent zij ondertussen 
voornamelijk een adviserende rol uit. Hierbij waakt ze onder meer 
over de kwaliteit van de producten en zoekt ze naar de beste 
kwekers voor onze knaagdieren en vogels”, steekt bestuurder 
Kevin Massart van wal.

Aanbod met een sterke prijs-kwaliteitverhouding 
Bij de samenstelling van het assortiment primeert voor  
Cats & Dogs steeds de kwaliteit. 

“We streven er inderdaad naar om de beste producten op de 
markt in ons schap op te nemen. De essentiële voorwaarde is 
wel dat er een aanvaardbaar prijskaartje aan vasthangt. Enkele 
jaren terug hebben we ons voedingsaanbod sterk gewijzigd. 
Concreet werken we nu bij iedere productcategorie met een 
basisassortiment van 5 à 6 spelers, die echt specialisten in hun 
domein zijn en voldoen aan onze kwaliteitsvoorwaarden. We zijn 
een dierenspeciaalzaak, dus zijn we het aan ons eigen verplicht 
om ons cliënteel een gespecialiseerd assortiment aan te reiken. 
Hierbij ligt de focus voornamelijk op natuurlijke voeding. Op 
het gebied van accessoires stellen we dan weer vast dat de 
consument tegenwoordig meer en meer op zoek gaat naar 
duurzame en ecologisch verantwoorde referenties. Uiteraard 
hebben we ook daar voldoende aandacht voor in ons aanbod”, 
verduidelijkt Kevin Massart.

“Dat basisgamma voeding vullen we aan met onze eigen merken 
Gusto’s, Felice’s en Georges voor respectievelijk honden, katten 
en kippen en ons eigen strooivoer voor buitenvogels. Het 
betreft telkens premiumartikelen, die tegen een betaalbare prijs 

verkrijgbaar zijn. Momenteel zijn we ook bezig met de ontwikkeling 
van een superfood in droogvoeding voor de hond met een hoog 
% vers vlees en gezonde ingrediënten, natuurlijke snacks en een 
eigen diepvrieslijn van de beste kwaliteit. Productinnovatie is 
voor ons van groot belang. Daarnaast omvat ons assortiment 
referenties die inspelen op de specifieke noden die leven bij de 
klanten van onze diverse vestigingen. Dit maakt dat ons aanbod 
in iedere vestiging verschillend is. Dit is een bewuste keuze, want 
ook al bevinden onze winkels zich op maximaal 20 kilometer 
afstand van elkaar, toch is het cliënteel telkens erg verscheiden en 
zijn ze op zoek naar andere producten”, vervolledigt Kevin Van 
Gils, verantwoordelijk voor de aankoop en interne organisatie bij  
Cats & Dogs. 

Overal zelfde look & feel
De Cats & Dogs-vestigingen zijn steeds gevestigd op drukke 
locaties, waar zich nog tal van andere winkels bevinden. Zo 
bevindt de laatst geopende winkel in Rijkevorsel zich op het 
shoppingcentrum Breebos.

“Op die manier kan de consument die steeds vaker onder tijdsdruk 

staat, de aankoop van huisdierbenodigdheden perfect 
combineren met zijn andere boodschappen. We proberen 
steevast een aangename en warme winkelomgeving te 
creëren. Zo werken we veel met hout en natuurmaterialen 
bij onze winkelinrichting. We hebben de laatste jaren veel 
geïnvesteerd in een eigen branding en gezorgd voor een 
eenvormige beleving in al onze vestigingen. We gaan 
vrij ver in die uniformiteit, gaande van interne/externe 
winkelcommunicatie tot de kledij van ons personeel. We 
willen dat elke vestiging onze eigenheid uitstraalt. De klant 
moet onmiddellijk doorhebben dat die een winkel van Cats 
& Dogs binnenstapt”, schetst Kevin Van Gils.

Met advies en service het verschil maken
Cats & Dogs maakt er een punt van om elke klant optimaal 
te adviseren en te begeleiden.

“Het vinden van kwalitatief personeel vormde nog nooit een 
echt pijnpunt. We hebben erg weinig uitstroom en krijgen 
regelmatig spontane sollicitaties binnen. We beschikken over 
een heel gedreven team van 20 medewerkers (vast en flexi), 
die verkoopsskills, een passie voor huisdieren en vakkennis 
combineren. Dit blijkt uit ook uit de vele positieve Google-
reviews die onze vestigingen krijgen, waarbij onze service, 
klantvriendelijkheid en vakkennis worden geroemd. We 
proberen ons personeel zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Zo voorzien we elk jaar één volledige opleidingsdag waarop 
verschillende specialisten, bijvoorbeeld een kynoloog, een 
dierenarts of een nutritionist een uiteenzetting komen 
geven over een specifiek onderwerp. Daarnaast informeren 
we ons personeel via ons eigen intranet. Daar kan iedereen 
alle uitleg over nieuwigheden nalezen. We constateren 
trouwens dat veel medewerkers na hun werkuren voor 
zelfstudie kiezen om de klant nog beter te kunnen informeren 
en bijstaan. Tevens loopt er een samenwerking met een 
dierenarts die onze medewerkers up-to-date houdt over 
de voeding, de verzorging, de gezondheid en noem maar 
op van huisdieren en waar ze met vragen steeds bij terecht 
kunnen. We schakelen ook regelmatig mysteryshoppers in, 
die hun ervaringen delen en doorspreken met ons team 
zodat eventuele pijnpunten bijgestuurd kunnen worden”, 
beklemtoont Kevin Massart. 

Aantal leveranciers sterk teruggedrongen
Om dagelijks alles vlot te laten verlopen in de vier 
vestigingen, is het cruciaal dat de interne organisatie op 
punt staat. Om die opdracht in goede banen te leiden, 
trok Kevin Massart in 2016 Kevin Van Gils aan, die ruim 
10 jaar ervaring had bij Kruidvat op het vlak van inkoop  
en marketing.

“Ik ben het eerste aanspreekpunt voor het winkelpersoneel. 
Ze weten dat ze voor het minste probleem op de winkelvloer 
bij mij terecht kunnen. Ik zorg er eveneens voor dat het 
voorraadpeil in de alle vestigingen steeds klopt. Dit vraagt 
de nodige aandacht aangezien het aanbod in elke winkel 
verschillend is. Indien er toch een bepaald product uit ons 
basisassortiment tijdelijk niet aanwezig is in een winkel, 
dat hebben we wel het voordeel dat we snel kunnen 
schakelen tussen onze locaties onderling. Tevens sta ik in 
voor het contact met de leveranciers. Eén van mijn eerste 

werkpunten was het structureren van de afspraken met 
de vertegenwoordigers van onze leveranciers. Bovendien 
heb ik in samenspraak met Kevin het aantal leveranciers 
fors teruggeschroefd: van 80 naar 40 op 4 jaar tijd. We 
hebben keuzes gemaakt en geopteerd voor bedrijven die 
echt geloven in ons concept. Met hen zijn we ook een sterk 
partnership aangegaan dat gebaseerd is op wederzijds 
vertrouwen”, legt Kevin Van Gils uit.

Op naar meer dan 4 Cats & Dogs-winkels? 
Het is alvast de ambitie van Kevin Massart om Cats & Dogs 
verder te laten groeien. Die plannen worden trouwens snel 
concreet, want in mei opent een vijfde vestiging zijn deuren 
in de provincie Antwerpen. De exacte locatie houdt Kevin 
Massart voorlopig nog voor zich.

“De consument is echt op zoek naar kwalitatieve en 
betaalbare huisdierbenodigdheden. Dus er is zeker nog 
ruimte om extra vestigingen op te starten. We speuren 
alvast nieuwsgierig de markt af en staan steeds open voor 
interessante opportuniteiten. Dit kan perfect ook een 
bestaande dierenspeciaalzaak zijn, die we dan omtunen 
naar ons concept. Achter de schermen lopen er gesprekken 
voor expansie, maar de focus ligt in de eerste plaats op 
kwalitatieve groei dan overhaast zoveel mogelijk winkels op 
te starten. De grootste uitdaging vormt steeds het vinden van 
de geschikte locatie. Elke nieuwe vestiging en/of overname 
moet passen binnen de identiteit van het bedrijf en onze 
filosofie, gaande van locatie over inrichting tot personeel. 
Onze eigenheid vormt nu net onze sterkte. Tevens mikken 
we bij een verdere uitbreiding in eerste instantie op de 
provincie Antwerpen. We hebben immers weinig voeling 
met de markt in bijvoorbeeld Oost- en West-Vlaanderen en 
zijn onvoldoende op de hoogte welke specifieke behoeftes 
er daar leven bij de huisdiereigenaars. Bovendien hechten 
we erg veel belang aan lokale verkankering en werken 
daarbij regionaal samen met hondenscholen, asielen en 
gedragstherapeuten, die wij op verschillende manieren 
mee ondersteunen.”

Offline heeft voldoende toekomstpotentieel
Kevin Massart gelooft alvast sterk in de toekomst van de 
dierenspeciaalzaak.

“Het laatste decennium is de concurrentie enorm 
toegenomen, maar toch ben ik overtuigd dat het vooruitzicht 
van de dierenspeciaalzaak an sich er erg rooskleurig uitziet. 
Dergelijke winkels zullen niet zomaar door online- of 
branchevreemde spelers uit de markt worden gebonjourd. 
De enige voorwaarde voor een succesvolle toekomst is wel 
dat je een verhaal aan je klant te vertellen hebt, anders red 
je het niet als offlinewinkel. Wanneer een consument bij 
jou over de prijs klaagt, dan is dat volgens mij vooral een 
signaal dat je geen (andere) troeven te bieden hebt. Het 
komt er als ondernemer op aan om de klant te doorgronden 
en te weten wat er bij hem/haar leeft. De consument is 
tegenwoordig veel slimmer geworden en is enorm bewust 
van het belang van een goede gezondheid en dito welzijn 
van zijn/haar huisdier. Het is voor een fysieke winkel veel 
eenvoudiger om op dat vlak een ondersteunende en 
adviserende rol te spelen. Webshops zullen daar nooit zo 
goed in slagen. De meeste klanten komen immers langs 
met een vraag of een probleem voor of over hun huisdier. 
Het is de taak van de dierenspeciaalzaak om hen op een 
gefundeerde manier raad te geven of een oplossing aan 
te reiken. Op die manier maak je het verschil en versterk je 
de klantenloyaliteit. Uiteraard biedt de onlineverkoop veel 
mogelijkheden en kan ze de fysieke winkel op bepaalde 
vlakken versterken. Vandaar dat we met Cats & Dogs 
geloven in een omnichannelaanpak. Ondertussen zijn we 
dan ook volop bezig met de uitbouw van onze digitale 
winkel, waarbij we sterk de nadruk leggen op kwalitatieve 
en onderscheidende producten. Op die manier willen we 
mensen die de fysieke winkels van Cats & Dogs nog niet 
kennen eveneens bereiken.”

Kevin Massart (l.) en Kevin Van Gils (r.). 


