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Woordkeus Communicatiestrategie GLB 23-27 

Toelichting 
Belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie is het consistent gebruik van (combinaties van) 
woorden die belangrijk zijn bij het communiceren over het GLB 23-27. Eenduidige communicatie 
heeft immers positieve impact op de eindgebruikers. 
 
Voor het GLB 23-27 is weloverwogen, in samenspraak met Rijk en provincies, gekozen voor het 

hanteren van een aantal (combinaties van) woorden.  

 
Dit document is een onderdeel van de toolbox van de Communicatiestrategie GLB 23-27. 
 

Gekozen (combinaties van) woorden 
Woorden en combinaties van woorden die een cruciale rol spelen in het communiceren over GLB 
23-27 zijn hieronder weergegeven: 

• GLB 23-27 
• toekomstbestendige landbouw 
• versterken van de natuur 

• leefbaar platteland 
• agrarisch ondernemers of boeren 
• milieu, biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit 
• Subsidieregeling gericht op een duurzame omgeving 
• Basispremie 
• extra betaling jonge landbouwers 

• areaal monitoring 

• interventielogica 
• interventie-eigenaren 
• GLB-subsidies 
• Netwerk Platteland* 
• Werkplaats Netwerk Platteland* 

 

* Het Netwerk Platteland is de Nederlandse equivalent van het Europese CAP Network en onderdeel van het 

Europees netwerk. De Werkplaats Netwerk Platteland is de fysieke/tastbare bijeenkomst van het Netwerk 
Platteland en is de equivalent van de Europese Assembly. 

 

Welke woorden gebruiken we niet 
• NSP: 

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het Europese beleid 
over het GLB 2023-2027. De term NSP gebruiken we niet in de communicatie, we spreken 
dan over het GLB 23-27. 

• Pijler 2: 
De term pijler en 2 gebruiken we niet meer in het GLB 23-27. Hiervoor gebruiken we GLB 

23-27 met daarin verschillende interventies. Binnen het GLB 23-27 maken we geen 
onderscheid. De verschillende subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden 
toegepast. Dat is wat het nieuwe GLB wil uitdragen. Aangezien er niet één term is om pijler 
1 en 2 mee te vervangen. Is een uitgebreidere tekst over GLB-subsidies het alternatief. 
 

GLB-subsidies 
In totaal zijn er 22 interventies, die geclusterd zijn naar 6 groepen van GLB-subsidies. 

Het GLB biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld. De verschillende 
subsidies binnen het GLB 23-27 kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast. Het GLB stelt 
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subsidies beschikbaar voor boeren en organisaties die zich inspannen voor een toekomstbestendige 

landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. 

De GLB-subsidies bestaan uit: 

1. Grondgebonden regelingen, 

2. Gebiedsgerichte samenwerking,  

3. Steun voor de stikstof- en klimaatopgave veenweide en N2000, 

4. Duurzame investeringen,  

5. Inzet op kennis en innovatie,  

6. Steun voor jonge boeren en tuinders. 

https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/grondgebonden-regelingen
https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/gebiedsgerichte-samenwerking
https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/stikstof--en-klimaatopgave-veenweide-en-n2000
https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/duurzame-investeringen
https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/kennis-en-innovatie
https://www.toekomstglb.nl/regelingen-en-instrumenten/jonge-boeren-en-tuinders

