Vat jij de koe bij
de horens?

Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op
dierenwelzijn. Heb je alle vragen beantwoord? Dan krijg je online de
resultaten. Op deze manier krijg je een bondig overzicht van jouw
aandachtspunten. Er is een scan voor melkvee.
Surf naar www.boerenbond.be en vind meer info over de zelfscan.
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“Met de ontwikkeling van
de dierenwelzijnsapp
willen we werken aan
meer bewustwording
rond alle facetten van
dierenwelzijn. De scan
toont met beelden wat de
aandachtspunten zijn.”
Guy Vandepoel, lid van het
Hoofdbestuur van Boerenbond

“Dankzij de flexibiliteit
van de app is het mogelijk
om bijvoorbeeld de
welzijnsscores van
twee stallen met elkaar
te vergelijken, waardoor
je eventuele sterke
en zwakke punten van
je huisvesting kunt
bekijken.”
Anneleen Watteyn,
onderzoeker ILVO

“Als lid van Boerenbond
kan je, volledig anoniem,
de scores en goede
praktijken van veehouders
uit dezelfde sector
raadplegen.
Zo kan je van elkaar leren
en bedrijfsblindheid
tegengaan. Zodra er
voldoende deelnemers
zijn, kan je benchmarken.”
Els Goossens, dierenarts
studiedienst Boerenbond

Hoe installeer je de app?
Ga naar de App Store (Appletoestellen) of Google
Play (Androidtoestellen) en installeer de app
‘Dierenwelzijn scan’.
Gebruik je de scan voor de eerste keer? Dan
moet je eerst een profiel aanmaken door enkele
basisgegevens in te vullen. Dit duurt minder dan
een minuut. Vul jouw e-mailadres zeker in want
je ontvangt de resultaten van de scan via mail.
Vervolgens duid je de sector en deeltak aan die je
wil scannen. Alles in orde? Aan de slag!
TIP Als de app je vraagt om bijvoorbeeld tien
dieren te beoordelen, kies dan tien dieren
evenwichtig verspreid over de stal. Je hebt het
meest aan feedback die je krijgt op basis van
eerlijke antwoorden.

Resultaten
Na de scan krijg je via mail de resultaten in
een pdf-document. Zo kan je de scores voor
de welzijnsindicatoren raadplegen. Bovendien
ontvang je een link naar je onlineprofiel. Hier
vind je ook enkele risicofactoren. Het kan
leerrijk zijn om je resultaten met je consulent of
bedrijfsdierenarts te bespreken.
TIP Scan twee maal per jaar om je vooruitgang
in het oog te houden.

Privacy
De ingevoerde gegevens zijn eigendom van
Boerenbond en ILVO. Indien een van beide de data
(die anoniem gemaakt worden) bijvoorbeeld wil
gebruiken voor een onderzoek, hebben ze het
akkoord van de andere partij nodig. Individuele
gegevens kunnen nooit gebruikt worden, alleen
gemiddelden uit de volledige poel van de data.

Heb jij enkel feest
varkens op je bedrijf?
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Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op
dierenwelzijn. Heb je alle vragen beantwoord? Dan krijg je online de
resultaten. Op deze manier krijg je een bondig overzicht van jouw
aandachtspunten. Er is een scan voor varkens.
Surf naar www.boerenbond.be en vind meer info over de zelfscan.

“Met de ontwikkeling van
de dierenwelzijnsapp
willen we werken aan
meer bewustwording
rond alle facetten van
dierenwelzijn. De scan
toont met beelden wat de
aandachtspunten zijn.”
Guy Vandepoel, lid van het
Hoofdbestuur van Boerenbond

“Dankzij de flexibiliteit
van de app is het mogelijk
om bijvoorbeeld de
welzijnsscores van
twee stallen met elkaar
te vergelijken, waardoor
je eventuele sterke
en zwakke punten van
je huisvesting kunt
bekijken.”
Anneleen Watteyn,
onderzoeker ILVO

“Als lid van Boerenbond
kan je, volledig anoniem,
de scores en goede
praktijken van veehouders
uit dezelfde sector
raadplegen.
Zo kan je van elkaar leren
en bedrijfsblindheid
tegengaan. Zodra er
voldoende deelnemers
zijn, kan je benchmarken.”
Els Goossens, dierenarts
studiedienst Boerenbond

Hoe installeer je de app?
Ga naar de App Store (Appletoestellen) of Google
Play (Androidtoestellen) en installeer de app
‘Dierenwelzijn scan’.
Gebruik je de scan voor de eerste keer? Dan
moet je eerst een profiel aanmaken door enkele
basisgegevens in te vullen. Dit duurt minder dan
een minuut. Vul jouw e-mailadres zeker in want
je ontvangt de resultaten van de scan via mail.
Vervolgens duid je de sector en deeltak aan die je
wil scannen. Alles in orde? Aan de slag!
TIP Als de app je vraagt om bijvoorbeeld tien
dieren te beoordelen, kies dan tien dieren
evenwichtig verspreid over de stal. Je hebt het
meest aan feedback die je krijgt op basis van
eerlijke antwoorden.

Resultaten
Na de scan krijg je via mail de resultaten in
een pdf-document. Zo kan je de scores voor
de welzijnsindicatoren raadplegen. Bovendien
ontvang je een link naar je onlineprofiel. Hier
vind je ook enkele risicofactoren. Het kan
leerrijk zijn om je resultaten met je consulent of
bedrijfsdierenarts te bespreken.
TIP Scan twee maal per jaar om je vooruitgang
in het oog te houden.

Privacy
De ingevoerde gegevens zijn eigendom van
Boerenbond en ILVO. Indien een van beide de data
(die anoniem gemaakt worden) bijvoorbeeld wil
gebruiken voor een onderzoek, hebben ze het
akkoord van de andere partij nodig. Individuele
gegevens kunnen nooit gebruikt worden, alleen
gemiddelden uit de volledige poel van de data.

Heb jij ze allemaal
op een stokje?

Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op
dierenwelzijn. Heb je alle vragen beantwoord? Dan krijg je online de
resultaten. Op deze manier krijg je een bondig overzicht van jouw
aandachtspunten. Er is een scan voor braad- en legkippen.
Surf naar www.boerenbond.be en vind meer info over de zelfscan.
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“Met de ontwikkeling van
de dierenwelzijnsapp
willen we werken aan
meer bewustwording
rond alle facetten van
dierenwelzijn. De scan
toont met beelden wat de
aandachtspunten zijn.”
Guy Vandepoel, lid van het
Hoofdbestuur van Boerenbond

“Dankzij de flexibiliteit
van de app is het mogelijk
om bijvoorbeeld de
welzijnsscores van
twee stallen met elkaar
te vergelijken, waardoor
je eventuele sterke
en zwakke punten van
je huisvesting kunt
bekijken.”
Anneleen Watteyn,
onderzoeker ILVO

“Als lid van Boerenbond
kan je, volledig anoniem,
de scores en goede
praktijken van veehouders
uit dezelfde sector
raadplegen.
Zo kan je van elkaar leren
en bedrijfsblindheid
tegengaan. Zodra er
voldoende deelnemers
zijn, kan je benchmarken.”
Els Goossens, dierenarts
studiedienst Boerenbond

Hoe installeer je de app?
Ga naar de App Store (Appletoestellen) of Google
Play (Androidtoestellen) en installeer de app
‘Dierenwelzijn scan’.
Gebruik je de scan voor de eerste keer? Dan
moet je eerst een profiel aanmaken door enkele
basisgegevens in te vullen. Dit duurt minder dan
een minuut. Vul jouw e-mailadres zeker in want
je ontvangt de resultaten van de scan via mail.
Vervolgens duid je de sector en deeltak aan die je
wil scannen. Alles in orde? Aan de slag!
TIP Als de app je vraagt om bijvoorbeeld tien
dieren te beoordelen, kies dan tien dieren
evenwichtig verspreid over de stal. Je hebt het
meest aan feedback die je krijgt op basis van
eerlijke antwoorden.

Resultaten
Na de scan krijg je via mail de resultaten in
een pdf-document. Zo kan je de scores voor
de welzijnsindicatoren raadplegen. Bovendien
ontvang je een link naar je onlineprofiel. Hier
vind je ook enkele risicofactoren. Het kan
leerrijk zijn om je resultaten met je consulent of
bedrijfsdierenarts te bespreken.
TIP Scan twee maal per jaar om je vooruitgang
in het oog te houden.

Privacy
De ingevoerde gegevens zijn eigendom van
Boerenbond en ILVO. Indien een van beide de data
(die anoniem gemaakt worden) bijvoorbeeld wil
gebruiken voor een onderzoek, hebben ze het
akkoord van de andere partij nodig. Individuele
gegevens kunnen nooit gebruikt worden, alleen
gemiddelden uit de volledige poel van de data.

Weet jij wat vlees je
in de kuip hebt?
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Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op
dierenwelzijn. Heb je alle vragen beantwoord? Dan krijg je online de
resultaten. Op deze manier krijg je een bondig overzicht van jouw
aandachtspunten. Er is een scan voor vleesvee.
Surf naar www.boerenbond.be en vind meer info over de zelfscan.

“Met de ontwikkeling van
de dierenwelzijnsapp
willen we werken aan
meer bewustwording
rond alle facetten van
dierenwelzijn. De scan
toont met beelden wat de
aandachtspunten zijn.”
Guy Vandepoel, lid van het
Hoofdbestuur van Boerenbond

“Dankzij de flexibiliteit
van de app is het mogelijk
om bijvoorbeeld de
welzijnsscores van
twee stallen met elkaar
te vergelijken, waardoor
je eventuele sterke
en zwakke punten van
je huisvesting kunt
bekijken.”
Anneleen Watteyn,
onderzoeker ILVO

“Als lid van Boerenbond
kan je, volledig anoniem,
de scores en goede
praktijken van veehouders
uit dezelfde sector
raadplegen.
Zo kan je van elkaar leren
en bedrijfsblindheid
tegengaan. Zodra er
voldoende deelnemers
zijn, kan je benchmarken.”
Els Goossens, dierenarts
studiedienst Boerenbond

Hoe installeer je de app?
Ga naar de App Store (Appletoestellen) of Google
Play (Androidtoestellen) en installeer de app
‘Dierenwelzijn scan’.
Gebruik je de scan voor de eerste keer? Dan
moet je eerst een profiel aanmaken door enkele
basisgegevens in te vullen. Dit duurt minder dan
een minuut. Vul jouw e-mailadres zeker in want
je ontvangt de resultaten van de scan via mail.
Vervolgens duid je de sector en deeltak aan die je
wil scannen. Alles in orde? Aan de slag!
TIP Als de app je vraagt om bijvoorbeeld tien
dieren te beoordelen, kies dan tien dieren
evenwichtig verspreid over de stal. Je hebt het
meest aan feedback die je krijgt op basis van
eerlijke antwoorden.

Resultaten
Na de scan krijg je via mail de resultaten in
een pdf-document. Zo kan je de scores voor
de welzijnsindicatoren raadplegen. Bovendien
ontvang je een link naar je onlineprofiel. Hier
vind je ook enkele risicofactoren. Het kan
leerrijk zijn om je resultaten met je consulent of
bedrijfsdierenarts te bespreken.
TIP Scan twee maal per jaar om je vooruitgang
in het oog te houden.

Privacy
De ingevoerde gegevens zijn eigendom van
Boerenbond en ILVO. Indien een van beide de data
(die anoniem gemaakt worden) bijvoorbeeld wil
gebruiken voor een onderzoek, hebben ze het
akkoord van de andere partij nodig. Individuele
gegevens kunnen nooit gebruikt worden, alleen
gemiddelden uit de volledige poel van de data.

