
 

 PROGRAMMA SEMINAR TRUE COST ACCOUNTING EN TRUE PRICING  

 

09.30 uur          Ontvangst met koffie/thee 

10.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Paul van Soest - lid van Het Groene Brein en   

medeoprichter van de Transitiecoalitie Duurzame Landbouw en Gezonde Voeding 

10.10 uur          Transparantie in het voedselsysteem en de potentie van True Cost Accounting 

en True Pricing door Rob van Brouwershaven, Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit, Ministerie EZ 

10.20 uur          Presentatie modellen en pilots 

• Maatschappelijke kosten en baten in het voedselsysteem door Adrian de Groot Ruiz - 

          True Price 

• ‘Buy organic apples and save sick days’. Toelichting op de pilot van Soil & More, EY en Hivos  

door Volkert Engelsman – Eosta 

• Maatschappelijke effecten van voedsel. Onderzoek WEcR en True Price door Jack van der 

Vorst – WEcR en Adrian de Groot Ruiz – True Price 

11.00 uur          Reflecties door Hans Stegeman – Triodos Investment Management en Vera Dalm –  

Milieu centraal   

11.30 uur          Paneldiscussie met Roel Drost – EY, Klaas Johan Osinga – LTO, Arjan Ruijs – PBL,  

Roland Waardenburg – TheRockGroup, Unilever- nog niet bekend 

12.15 uur          Lunch met cultureel intermezzo door jong talent 

13.30 uur          Workshops: 

 

1. Monetariseren van kosten als manier om de economie voor de maatschappij te laten  

werken. Het is voor alle spelers in de landbouw- en voedselketen van belang om inzicht te  

Hebben in de externe kosten en baten. Hoe kunnen we de externe kosten zichtbaar maken en  

op welke manier moet daar sturing aan gegeven worden? Wat zijn de voor- en nadelen van 

monetariseren? 

2. Prestatie indicatoren met impact. Het formuleren van heldere doelen in termen van reductie  

van externe kosten is essentieel. Hoe vertaal je die naar maatregelen in de keten waarmee je 

maximaal impact sorteert? Hoe betrouwbare data te genereren? Wat kunnen we leren van 

voorbeelden uit de keten, wie bepaalt het succes en wat is de rol van de overheid? 

3. Handelingsperspectieven voor spelers in de voedselketen. Verschillende spelers uit de   

keten lichten toe wat nodig is om externe kosten echt transparant te maken. En welke  

veranderingen of opgaven brengt dat met zich mee voor de schakels in de keten. 

4. De internationale context. Nederland is geen eiland. We zijn op veel manieren verweven met het 

het internationale systeem van grondstofstromen. Wat speelt er internationaal en bij  

internationale organisaties als de FAO, de OESO en de EU? Welke internationale coalities zijn  

actief op het thema transparantie van maatschappelijke effecten en true cost accounting? Deze 

vragen raken thema’s die ook in het debat over de toekomst van het GLB een rol spelen. 

 

 

15.00 uur           Pauze 

15.30 uur           Plenaire terugkoppeling en aanzet actieprogramma: wat zijn de volgende stappen? Wie 

en wat is daarvoor nodig?  

16.00-17.00 uur  Afsluiting met drankje en hapje 

 

http://www.innovatienetwerk.org/

