
 
 
BIOVEILIGHEID, MIJN MANIER VAN WERKEN 
Laat ons weten hoe bioveiligheid uw manier van werken is en ding mee naar de 

award! 

 

 

Bioveiligheid vormt het fundament voor een duurzaam diergezondheidsbeleid in de veehouderij.  
Ook u neemt op uw bedrijf zonder twijfel een reeks maatregelen waarmee u uw dieren wil beschermen tegen 
ziekte. Immers, bioveiligheid en gezonde dieren gaan hand in hand. 

 
Met de DGZ Bioveiligheid Award willen we de veehouders die belangrijke inspanningen leveren op het gebied 
van bioveiligheid aanmoedigen.  

 
Neemt u al een aantal maatregelen en bent u van plan om in de toekomst verdere stappen te zetten? Schrijf u 

dan in en maak kans op de DGZ Bioveiligheid Award! 

HOE KUNT U DEELNEMEN? 
 
Alle Vlaamse melkveehouders, vleesveehouders en vleeskalverbedrijven kunnen deelnemen. Een jury met 
vertegenwoordigers uit de sector beoordeelt de inzendingen. Uit alle inzendingen selecteert de jury 18 
bedrijven, waaruit uiteindelijk 9 bedrijven (telkens 3 vleeskoe-, melkkoe- en vleeskalverbedrijven) zullen 
genomineerd worden voor de verkiezing. Van zodra de jury beslist heeft welke bedrijven doorstoten naar de 
finale, worden deze bekend gemaakt op de website. Vanaf dat moment kan iedereen stemmen voor zijn 
favoriete kandidaat. De winnaars worden uiteindelijk gekozen op basis van de publieksstemming én de 
juryverslagen. Eind 2017 worden de winnaars bekend gemaakt. 
 
Op www.mijnmaniervanwerken.be vindt u het inschrijvingsformulier dat u kan downloaden om samen met uw 
bedrijfsdierenarts in te vullen. Er is een inschrijvingsformulier voor melkvee- en  
vleesveebedrijven en een formulier voor vleeskalverbedrijven. 

Het ingevulde formulier stuurt u vóór 15 mei 2017 naar mijnmaniervanwerken@dgz.be. 
 
WAT KUNT U WINNEN? 
 
Voor elke categorie - vleesvee, melkvee, vleeskalveren - wordt een award uitgereikt waar een geldprijs aan 
verbonden is.  

Bovendien ontvangen alle winnaars een gepersonaliseerd uithangbord, dat aan de ingang van het bedrijf kan 
worden opgehangen. Zo weet elke bezoeker meteen dat u een voortrekkersrol vervult op het vlak van 
bioveiligheid.  

Ook de bedrijfsdierenartsen van de winnende bedrijven, die een belangrijke schakel zijn voor een succesvol 

bioveiligheidsbeleid, delen mee in de prijzen. 

De DGZ Bioveiligheid Award is een initiatief van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en wordt 

ondersteund door Allflex. 

http://www.mijnmaniervanwerken.be/
mailto:mijnmaniervanwerken@dgz.be

