
Locatie: Wageningen Campus

Datum:  3 november 2016

Cursusleider:

Dr. Annelie Boogerd, Senior Beleids mede-

werker, Toekomst Europees Landbouwbeleid 

vanaf 2020, Ministerie van Economische 

Zaken (EZ)

Drs. Krijn Poppe, Senior Econoom en 

Research Manager, LEI Wageningen UR

Onze aanpak

Tijdens deze themamiddag gaat u in kleine groepen 

oefenen met een scenario. U wordt uitgedaagd om na 

te denken over welke beleidsdoelen belangrijk en 

ondergeschikt zijn in het betreffende scenario. En welke 

instrumenten er volgens u nodig zijn voor een toe-

komstbestendig gemeenschappelijk landbouw beleid. 

Na de pauze krijgt iedere groep 5 minuten om dit te 

presenteren. Dit wordt gevolgd door het identificeren 
van beleidsopties die zeker geïmplementeerd moeten 

worden en opties die specifiek voor een bepaalde 
toekomst zijn.

De hervorming van het GLB voor de periode 

2015-2020 is nog maar net ingevoerd, en de 

gedachte vorming over het GLB na 2020 begint 

alweer op gang te komen. De eerste voorstellen voor 

aan passing circuleren al. Wie met het GLB te maken 

heeft, kan zich dus maar beter op de hoogte stellen 

van de issues die een rol gaan spelen. Tijdens de 

thema middag doen we dat aan de hand van drie 

mogelijke toekomstscenario’s en worden de 

implicaties voor het GLB geschetst. Dit zijn het high 

tech scenario, het self-organisation scenario en het 

collapse scenario.

Doelgroep

Afgestudeerden (universitair of hoger beroepsonderwijs) 

en anderen met een gelijkwaardige opleiding, die inzicht 

willen hebben in de kansen en uitdagingen van het GLB 

na 2020.

Deze themamiddag is interessant voor iedereen die meer 

wil weten over de toekomst van het GLB na 2020. Bent u 

bijvoorbeeld werkzaam als beleidsmaker bij de overheid, 

gemeente, provincie, bedrijfsleven of als stakeholder bezig 

met het GLB? Dan bent u van harte uitgenodigd om aan 

deze themamiddag deel te nemen.

Resultaat

Na afloop van de themadag heeft u een breed overzicht 
van de ontwikkelingen GLB na 2020 en bent u op de 

hoogte van het proces in de tot standkoming van het GLB 

na 2020. U heeft inzicht in hoe de landbouw zich de 

komende periode verder zou kunnen gaan ontwikkelen.

Themamiddag

Toekomst GLB na 2020

M
a
r
k
t
 &

 b
e
le

id



Programma

•  Welkom en introductie themamiddag

 Annelie Boogerd en Krijn Poppe

• Korte update basics GLB (2015-2010)

 Krijn Poppe

•  Toekomst van het GLB: vergroening, 

vereenvoudiging, klimaat, voedsel en budget

 Aldrik Gierveld, ministerie van Economische Zaken (EZ)

• Europese besluitvorming casus GLB 2021

Frits Thissen, Voormalig Raad van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Nederlandse Permanente 

Vertegenwoordiging bij de EU (PV-EU), Brussel

• Korte pitches vanuit verschillende perspectieven

 Slow Food: Joris Lohman

 (Z)LTO: Hendrik Hoeksema

 EIP: Annemiek Canjels

 Oliithe (voorheen Natuur en Milieu): Sijas Akkerman

•  Deelnemers in kleine groepen aan de slag met 

een scenario

• Lichte maaltijd

• Presentatie deelnemers

• Van ideeën naar beleid

 Louise van Schaik of Tim Masselink, Clingendael

• Samenvatting resultaten

 Annelie Boogerd en Krijn Poppe

• Afsluiting en evaluatie

• Netwerkborrel

Praktische informatie

Investering

De cursuskosten bedragen € 395,- per persoon, 

inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lichte maaltijd en 
afsluitende netwerkborrel

Inschrijven

De inschrijftermijn loopt tot 14 oktober 2016. Ongeveer 

drie weken voor aanvang ontvangen deelnemers een 

definitieve bevestiging met informatie over de locatie, 
betalingswijze, het programma en de deelnemerslijst. 

Inschrijven kan via de website.

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy 

zijn onze algemene voorwaarden van toe passing. 

Kijk voor deze voorwaarden op de website.

Today’s knowledge,

tomorrow’s business

Ons aanbod

Wageningen Academy verzorgt ook in company 

trainingen, distance learning modules en summer 

schools. Kijk voor meer informatie op de website.

 

Contact

Programmamanager

Liesbeth Vallinga MSc

T 0317 48 76 02

E liesbeth.vallinga@wur.nl

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wageningen-Academy-1/Inschrijfformulier-Wageningen-Academy.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wageningen-Academy-1/Algemene-Voorwaarden.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wageningen-academy-1.htm

