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bericht van de netspar-directie
Beter voorbereid op de oude dag

Individu en menselijke maat centraler

Het debat over de toekomst van pensioen heeft in 2015 een versnelling  
gekregen, ook als gevolg van het SER-advies van februari 2015. De referenties 
in het SER-advies verwijzen veelvuldig naar Netspar-onderzoek. Een ook bij 
de nadere uitwerking van het SER-advies is er het afgelopen jaar de nodige 
onderbouwing aangereikt. Onder meer op het terrein van keuze en keuze-
vrijheid en op de toegevoegde waarde van intergenerationele risicodeling.

Jubileum; blijvend bijdragen aan geïnformeerd pensioendebat

2015 was het jaar waarin Netspar haar 10-jarig jubileum vierde met een  
congres in het IJ-gebouw te Amsterdam. Klaas Knot, president van De  
Nederlandsche Bank, dichtte Netspar een essentiële rol toe bij het bouwen 
van een toekomstbestendig pensioenstelsel: “om te stimuleren dat we  
creatief zijn, oude mantra’s los durven laten, elkaar uitdagen en innovatieve 
concepten omarmen”. En dat is ook de bijdrage die Netspar aan een goed 
geïnformeerd pensioendebat wil leveren. Een bijdrage die alleen mogelijk  
is dankzij de langjarig en zeer actieve betrokkenheid van vele pensioen-
professionals en hun organisaties.

Werkprogramma 2015-2019 van start

In 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van het Werkprogramma 
2015-2019. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een 

fundamentele bezinning op ons pensioenstelsel en, breder, op de financiering 
van de oude dag. Dat vraagt om een meer integrale benadering, met het 
‘imperfecte’ individu als uitgangspunt, en levert belangrijke nieuwe kennis-
vragen op. Dit vormt input voor een nieuwe Onderzoeksagenda 2015-2019, 
als onderdeel van het werkprogramma.  
Een programma dat het commitment heeft van de Netspar-partners en de 
departementen van SZW, EZ, VWS en BZK. Het feit dat de beide laatstgenoemde 
ministeries zijn betrokken en het programma steunen onderstreept het  
belang van de verbinding die er ontstaat tussen pensioen, zorg en wonen. 
Een thema waar in 2015 de nodige aandacht naar uit is gegaan. Er is een 
onderzoeksgrant van k€ 500 toegekend aan Eddy van Doorslaer en Erik Schut 
(EUR) voor het meerjarige project Optimal saving and insurance for old age: 
The role of public long-term care insurance. Daarnaast heeft een  
projectgroep van Netspar-partners zich gebogen over het vraagstuk van  
pensioen, zorg en wonen. Zij bepleiten een integrale benadering. Door de 
toenemende diversiteit tussen huishoudens en de verschuiving van risico’s 
en verantwoordelijkheden naar het individu, wordt afstemming tussen  
pensioen, wonen en zorg steeds belangrijker. Aandacht voor persoonlijke  
financiële planning over de levensloop en een betere afstemming in  
regelgeving van de domeinen wonen, zorg en pensioen kan belangrijke  
welvaartswinst opleveren. 

We blikken verder terug op 2015 aan de hand van de drie hoofdfuncties van 
Netspar:
• Kennisontwikkeling;
• Kennisdeling;
• Netwerkontwikkeling.
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Kennisontwikkeling; gerichter sturen, individu centraal,  
meer disciplines
 
In 2015 is er ruim M€ 1,1 toegekend aan nieuwe projecten. Bij de  
toekenning van projecten is steeds het advies van de Partner Research  
Council overgenomen. Er zijn 9 topicality projecten gestart (kortlopend  
beleidsrelevant onderzoek) en 3 meerjarige themaprojecten (zie Grants). 

Nieuw in 2015 was dat er een prioriteitsthema is geïntroduceerd. Aan een 
project binnen het prioriteitsthema werd een hoger budget toegekend.  
Het doel is gezichtsbepalende onderzoekers op een voor de partners relevant 
onderwerp wat meer aan Netspar te kunnen binden. Het prioriteitsthema 
in 2015 was Pensioen, Zorg en Wonen. Er is een thema project van k€ 500 op 
toegekend aan Eddy van Doorslaer en Erik Schut. 

In het Netspar-onderzoek komen het individu (keuze, spaargedrag, eigen-
dom etc.) en de menselijke maat meer centraal te staan. En evengoed vindt 
er al enige jaren een verbreding van het aantal disciplines plaats. In 2015 
is met name de verbinding met de juridische discipline verstevigd en ook 
gedrag en communicatie (keuze) krijgen bovengemiddeld aandacht in het 
onderzoek. De toekenning van onderzoeksprojecten laat zowel de verbreding 
naar andere disciplines, als de aandacht voor het individu nadrukkelijk zien. 

Ook voor 2016 is er een prioriteitsthema bepaald: ‘Micro-onderzoek naar 
pensioenopbouw en pensioenkeuze’. Het gaat dan onder meer om de mate 
van heterogeniteit in pensioenopbouw en pensioenresultaat. Maar ook om 
de pensioenbehoeften en kwaliteit van leven van ouderen, de determinanten  
van een adequaat inkomen voor de oude dag en de mogelijkheden die burgers 

hebben om behoeften en gewenst inkomen op de oude dag op elkaar af te 
stemmen en de keuzes die ze daarin maken. Met de keuze voor dit thema 
sluit Netspar niet alleen aan bij het Werkprogramma 2015-2019 (focus op  
individu), maar ook op een maatschappelijke behoefte aan fact based  
informatie. Daarnaast is het voor Netspar van belang dat de statistische  
basisfunctie behouden blijft.

Gerichte bijdrage aan de lopende pensioendiscussie
 
Zoals genoemd heeft Netspar bijgedragen aan het SER-advies van begin 2015 
en het vervolg daarop met een nadere uitwerking van de zogeheten variant 
IV-A en IV-C, ‘interessant maar onbekend’. Daarnaast heeft Netspar in 2015 
bijgedragen aan het lopend debat met internationale pensioenvergelijkingen1, 
onderzoek naar verbetering van de premieregeling2 en de afschaffing van de 
doorsneesystematiek3.

1 Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox, Manuel Garcia Huitron, Internationale vergelijking van kapitaalgedekte 

pensioenstelsels. Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend, Netspar Brief 3, juni 2015 

Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been, Koen Caminada, Nederlandse pensioenopbouw in internationaal 

perspectief, Design Paper 41, september 2015

2 Saskia Bakels, Bert-Jan Bosboom, Gerry Dietvorst, Agnes Joseph, Kees Kamminga, Melanie Meniar, Theo Nijman, 

Tom Steenkamp en Bas Werker, Toekomstperspectief voor premieovereenkomsten, occasional paper, mei 2014

3 Dick Boeijen, Mark Heemkerk, Rene Maatman, Beëindiging van de doorsneesystematiek. Juridisch navigeren 

naar alternatieven, Design Paper 35, januari 2015 

Jan Bonenkamp, Marcel Lever, Afschaffing doorsneesystematiek: Verkenning van varianten, Design Paper 40, 

september 2015
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Kennisdeling: onderzoek ontsluiten voor een grotere groep  
pensioenprofessionals
 
Essentieel is dat de kennis die met steun van Netspar ontwikkeld wordt, zijn 
weg vindt naar de sector en de wetenschap. Daartoe zet Netspar onder meer 
evenementen, papers en onderwijs in, als ook advisering vanuit het Expertise 
Center. 

Meer, kleinschalige evenementen
 
Netspar onderscheidt academische en sectorgerichte evenementen.  
Het aantal sectorgerichte events (39) en ook het aantal deelnemers (circa 
1.000) is in 2015 iets hoger dan in 2014. Een belangrijk doel is een bredere 
groep van professionals te bereiken die zich met de financiering van de 
oude dag bezighouden. 

Bijzondere vermelding verdienen de volgende evenementen:
• SER-advies over toekomst aanvullende pensioenen belicht voor  

pensioenbestuurders (februari), i.s.m. Pensioen Federatie en Verbond van 
Verzekeraars;

• Consultatie premieregelingen met variabele uitkering en Pan Europees  
Persoonlijke Pensioen producten (september);

• Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid  
(september).

Netspar Brief trekt aandacht
 
De Netspar paperseries van academische en sectorgerichte papers zijn  
vereenvoudigd. Zij worden onverminderd veelvuldig geraadpleegd. Een wel-
kome aanvulling is de Netspar Brief, geïntroduceerd eind 2014. In maximaal 
5.000 woorden wordt recent onderzoek op een actueel thema samengevat, 
voorzien van een videoboodschap en met aandacht in de landelijke media. 
Uit een evaluatie blijkt dat de doelgroep positief is. 

Netwerk: verbinden, versterken relatiemanagement, eenvoud
 
Kern van het Netspar-netwerk is de verbondenheid op de inhoud. Met name 
het concept van de projectgroepen, waarin samen met de partners inhou-
delijke verschillen en overeenkomsten op een actueel onderwerpen worden 
afgetast, bewijst zijn nut. Daarnaast zijn sociale partners toegetreden tot de 
verschillende gremia (Stichtingsraad, Raad van Toezicht en Partner Research 
Council. Daarmee wordt de gedachtewisseling binnen Netspar over de  
onderzoeksagenda en het onderzoek verrijkt. 

In lijn met de uitkomsten van de partnerevaluatie is het relatiemanagement 
het afgelopen jaar geïntensiveerd en meer op maat ingevuld. Er is een  
parttime inhoudelijk relatiemanager aangetrokken en er wordt een drieslag 
gemaakt. Er is periodiek afstemming met de partners op RvB-niveau en met 
de Netspar-teams. Daarnaast wordt partners het zogeheten Netspar Kennis 
Seminar aangeboden. De partner krijgt de mogelijkheid om een onderwerp 
met spreker uit een vooraf met de PRC afgestemd lijst te kiezen. Op locatie 
wordt dan een kennis seminar georganiseerd waarbij onderzoek wordt  
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ontsloten voor eigen medewerkers of relaties van de partner. Dit instrument 
is in 2015 geïntroduceerd en zeer goed ontvangen. Het wordt gecontinueerd 
in 2016.

In 2015 is de organisatie verder vereenvoudigd. Nadat eerder de Partner  
Education Council was opgegaan in de Partner Research Council is er een 
vereenvoudiging in de governance voorbereid, waarbij de rolverdeling tussen 
Raad van Toezicht en de Stichtingsraad nadrukkelijker is onderscheiden.  
De adviesfunctie van de Stichtingsraad als hoogste vertegenwoordigend  
orgaan is versterkt, het aantal zetels in de Raad van Toezicht is verkleind en 
de focus is op de toezichthoudende functie komen te liggen. De wijzigingen 
zijn per 1 januari 2016 ingegaan.

Naar de toekomst toe is versterking van het netwerk gewenst. Enerzijds is 
het van belang om de verhouding tussen kennisontwikkeling en kennis-
deling & netwerkontwikkeling op orde te houden en dus voldoende onder-
zoeksgrants toe te kunnen kennen. De acquisitie van nieuwe partners en 
fondsen vloeit enerzijds voort uit de verbreding van de onderzoeksagenda 
(zorg en wonen) maar is anderzijds eveneens gericht op het kunnen toekennen 
van grants in 2018 en ziet daarnaast ook op het waarborgen van de continu-
iteit na 2019.

Tot slot
 
Het Werkprogramma 2015-2019 is per 1 april 2015 van start gegaan.  
Een ambitieus plan, dat een duidelijke richting geeft, maar dat de komende 
jaren samen met de partners, overheid en andere stakeholders wordt  
ingevuld en vorm krijgt. 2016 bouwt voort op de behoedzame vernieuwingen  
die vorig jaar in gang zijn gezet. Met als doel bij te blijven dragen aan een 
goed geïnformeerd pensioendebat, zodat Nederland ook in de toekomst  
beter voorbereid is op de oude dag. Een rol die Netspar alleen kan vervullen,  
dankzij de langjarige en zeer actieve betrokkenheid van vele pensioen-
professionals en hun organisaties. Waarvoor onze oprechte dank.

Casper van Ewijk, algemeen directeur
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