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Geïnformeerd pensioendebat



De denktank en het onderzoeksnetwerk
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

Missie

• Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor 

financiering van de ‘oude dag’ in Nederland.

.



De denktank en het onderzoeksnetwerk
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

Opgericht in 2005

• Netspar is als onderzoeksnetwerk en denktank, waarin sector, overheid en wetenschap intensief 

samenwerken, al 10 jaar succesvol. 

• Founding fathers: Lans Bovenbverg (winnaar Spinozaprijs) en Theo Nijman

• Directie: Casper van Ewijk, Theo Nijman, Peter Gaillard

Toegevoegde waarde

• Recente evaluaties door de overheid (NWO) en door de partners van Netspar bevestigen onafhankelijk van 

elkaar de wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van Netspar en onderstrepen de rol die Netspar 

heeft bij de kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk.

• "National impact of Netspar in the field of economics is outstanding"  (NWO, 2013)

• "Netspar [is] beter dan welke organisatie ook in Nederland, uitgerust is om vanuit een wetenschappelijke 

invalshoek de belangrijke vragen te adresseren en een platform te zijn voor discussie” (Commissie Van 

Houwelingen, 2014)

Netspar is unique in the world 

when it comes to the field of 

pension research and easily 

surpasses its competitors in terms 

of the quality and quantity of its 

research output. 

Breimer committee, 2012



Betekenisvol netwerk
Van en voor partners
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Ministeries van SZW, 

EZ, VWS, BZK

http://www.cardano.com/
http://www.cardano.com/
http://www.pggm.nl/about_pggm/default.asp
http://www.pggm.nl/about_pggm/default.asp
http://www.verzekeraars.org/smartsite.dws?id=43&mainpage=191&cat=english
http://www.verzekeraars.org/smartsite.dws?id=43&mainpage=191&cat=english


Kerncijfers 2015
Bijdrage aan een goed geïnformeerd pensioendebat
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1.043

deelnemersSector-

gericht

&

Academisch

Community

18 internships

75 deelnemers



Organisatie
Partners aan het stuur
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Gremia voor actieve betrokkenheid van de partners

• Stichtingsraad; alle partners zijn lid, adviseert over strategie en budget, benoemt Raad van Toezicht

• Raad van Toezicht; partner kan kandidaat stellen, keurt werkplan, begroting en jaarcijfers goed, benoemt bestuurder 

• Partner Research Council; alle partners zijn lid, adviseert over onderzoek en onderwijs en prioriteert grants

• Editorial Board; alle partners kunnen lid zijn, redactie van academici en professionals voor alle sectorgerichte papers 



Voorbereid op de oude dag
Werkprogramma 2015-2019
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Platform voor discussie

Verbinden van standpunten

Versterken relatiemanagement 

Eenvoud Individu centraal

Gerichter sturen

Diversiteit in disciplines

Toegankelijkheid 

Toepasbaarheid 

Internationaal leren



Wat kan Netspar voor uw organisatie betekenen
Kennisdeling

Papers en briefs

• Wetenschappelijk en sectorgericht

Events

• Besloten brainstormbijeenkomsten

• Presentaties

• Openbare debatten

• Werkgroepen over lopend onderzoek

Onderwijs

• Netspar-TIAS Academy; Pensioen Innovatie

• Pensioen-specialisatie in 4 master opleidingen aan 

Tilburg University, met stage bij partners

En verder

• Digitale nieuwsbrief 

• Magazine met achtergrond interviews

• Presentaties bij events georganiseerd door partners

• In-company strategiebijeenkomsten

• Bijdragen aan het publieke debat over vergrijzing (op 

conferenties, in de media)

• Lidmaatschap van vele commissies waaronder SER, 

Goudswaard, UFR, parameters, sterftemodellen AG.  
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http://netspar2.uvt.nl/research2.php
http://www.netspar.nl/events/
http://www.netspar.nl/research_database_newsflash.htm
http://www.netspar.nl/research_database_netspar_magazine.htm


Wat kan uw organisatie voor Netspar betekenen

Bijdragen aan onderzoek

• Aandragen onderzoeksonderwerpen

• Deelnemen in werkgroepen van projecten en 

papers

• Deelnemen aan / ondersteunen van 

onderzoeksprojecten

• Data sets beschikbaar stellen

• Adviseren over en prioriteren van onderzoek via 

zetel in Partner Research Council
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Bijdragen aan onderwijs

• Aanbieden stageplaatsen voor masterstudenten

• Aanbieden van bedrijfsbezoeken voor 

masterstudenten

• Participeren in TIAS - Netspar Academy

• Aandragen van onderwerpen voor stageplaatsen 

en Academy

• Aandragen van gastdocenten (zowel master als 

Academy)

• Adviseren over onderwijs via zetel in Partner 

Education Council

Bijdragen aan financiering onderzoek, kennisdeling en netwerk

• Commitment van 4 jaar

• Jaarlijkse bijdrage EUR 50-150k

Benefits

• Inspraak in beleid en besluitvorming

• Directe betrokkenheid in kennisontwikkeling

• Toegang tot netwerkontwikkeling

• Participatie in kennisdeling (events, papers en onderwijs; waaronder gratis 

deelname leergang in TIAS-Netspar Academy)



Deling 
van kennis 

Events, papers, 

executive & master 

onderwijs, stages

Daarom Netspar
sinds 2005
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Verbetering
financierings-

mogelijkheden

oude dag in NL en EU

Ontwikkeling
van kennis. Jaarlijks > 

M€ 1 aan 

projectsubsidies.

Langjarige en korte, 

actuele projecten.

In interactie met sector 

en overheid

2010-2013

Hefboom   
voor Innovatie; 

sector-relevante 

analyses en policy 

briefs

Gouden

driehoek
Wetenschap, 

Pensioen en 

verzekerings-

sector, en

Overheid

(Triple Helix)

Netwerk 
van intrinsiek 

gemotiveerde 

partners

Aan het 

stuur
Partners maken 

de onderzoeks-

agenda en 

prioriteren de 

projecten



Partner worden

• Neem contact op met Peter Gaillard, managing director

p.j.n.a.m.gaillard@uvt.nl

013-466 82 23
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mailto:p.j.n.a.m.gaillard@uvt.nl


Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is a ‘think tank’ and knowledge 

network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social 

implications of pensions, aging and retirement. Expertise from scientific research is used to 

transfer knowledge through publications, events and education. With that Netspar actively 

contributes to the social dialogue between policy makers, scientist and the pension and 

insurance practitioners.  


