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1 2 3 4 5

Overall, how would you rate the MC?

How would you rate the mix of academic  
rigour and practical relevance?

If course material was given, was this helpful 
and relevant in preparation for the MC?

Do you feel you were sufficiently prepared to 
follow the MC?

Do you consider the content of the MC  
applicable to your work?

Did the programme inspire you?

Evaluaties executive onderwijs

Gemiddelde waardering

Gemiddelde 2015-2016 Gemiddelde 2014-2015 Gemiddelde 2013-2014
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How would you rate the mix of academic  
rigour and practical relevance?

If course material was given, was this helpful 
and relevant in preparation for the MC?

Do you feel you were sufficiently prepared to 
follow the MC?

Do you consider the content of the MC  
applicable to your work?
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Waardering per academisch jaar 
2015-2016

MC1 2015-2016 MC2 2015-2016 MC3 2015-2016 MC4 2015-2016

MC 1: Pensioenstelsel in transitie
MC 2: Inzicht in de pensioenconsument:  

van opbouw naar uitkering 
MC 3: Risicomanagement van financieel  

dienstverlener en consument 
MC 4: Pensioenregelgeving, Toezicht en Governance
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Netspar-TIAS Academy:  
Master Class Cyclus Pensioeninnovatie 2014-2015 

Pensioenconsument centraal 
30 september & 1 oktober 2014 in Tilburg 
33 deelnemers 

Risicomanagement 
25 & 26 november 2014 in Tilburg 
32 deelnemers  

Beleggen 
2 & 3 februari 2015 in Tilburg 
34 deelnemers  

Regelgeving, Toezicht en Governance 
14 & 15 april 2015 in Tilburg 
34 deelnemers 

Eindpresentaties Netspar-Tias Academy  
10 Juni 2015 in Tilburg 
15 deelnemers

Netspar-TIAS Academy:  
Master Class Cyclus Pensioeninnovatie 2015-2016

De grote debatten: Pensioenstelsel in transitie
28 & 29 september 2015 in Tilburg
17 deelnemers

Inzicht in de pensioenconsument: van opbouw naar uitkering
23 & 25 november 2015 in Tilburg
14 deelnemers

Risicomanagement van financieel dienstverlener en consument
15 & 16 februari 2016 in Tilburg
35 deelnemers

Pensioenregelgeving, Toezicht en Governance
11 & 12 april 2016 in Tilburg
24 deelnemers 

Eindpresentaties Netspar-Tias Academy  
(op de Student & Executive Pension Day)
21 juni 2016 in Amsterdam
19 deelnemers
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Thema Projecten1

Om uitvoering te geven aan de onderzoeksagenda financiert Netspar maximaal 
50% van driejarige sociaal wetenschappelijk onderzoeksprojecten met een 
maximum van k€ 250 of k€ 500 per project. Projectteams bestaan uit ver-
schillende academici en teamleden werkzaam bij een van de sectorpartners. 
Leden van het projectteam nemen deel aan werkgroepen en presenteren de 
onderzoeksresultaten op Netspar-events. Ook worden er afspraken gemaakt 
over het aantal sectorgerichte papers dat zal worden opgesteld. 

Toegekend in 2015
Elisabeth Brüggen en Thomas Post (UM)
Engaging Pension Plan Participants: How Emotions, Peer Effects, and Life 
Events	Influence	the	Effectiveness	of	Pension	Communication
René Maatman en Mark Heemskerk (RUN)
Pension	Rights	and	Ownership:	A	Legal	Analysis	in	an	Economic	Context
Eddy van Doorslaer en Erik Schut (EUR)
Optimal	Saving	and	Insurance	for	Old	Age:	The	Role	of	Public	Long-term	Care	
Insurance

Topicality-projecten

Topicality-projecten hebben tot doel oplossingen te formuleren voor actuele,  
afgebakende vraagstukken binnen de Netspar-agenda en zijn erop gericht samen-
werking te stimuleren tussen wetenschappers en specialisten uit de praktijk. 

Toegekend in 2015
Peter Schotman (UM), Bas Werker (TiU), en Roderick Molenaar (Robeco) 
Wat is een goede default lifecycle?
Theo Nijman (TiU)
Meerwaarde van intergenerationele risicodeling
Kene Henkens (NIDI) en Harry van Dalen (NIDI)
Solidariteit en keuzevrijheid in pensioen
Casper van Ewijk (TiU), Roel Mehlkopf (TiU), Sara van den Bleeken (AFM), en  
Chantal Hoet (AEGON)
Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemer?
René Maatman (RUN), Mark Heemskerk (RUN), en Bas Werker (TiU)
Juridische eigendomsrechten en transitie naar nieuwe pensioenvormen
Michael Visser (TiU), Gerrie Dietvorst (TiU), en Bastiaan Starink (TiU)
De	fiscaliteit	en	pensioen
Marcel Lever (CPB) en Koen Caminada (RUL)
Dynamiek	en	loonprofielen	op	de	arbeidsmarkt	en	de	toereikendheid	van	pensioenopbouw
Raun van Ooijen (RUG), Marike Knoef (RUL), Jochem de Bresser (RUG), en  
Mart van Megen (RUG)
Kwantitatief onderzoek naar uitgaven aan ouderenzorg en ondersteuning
Joost Dankers (UU)
Honderd jaar pensioenwetgeving (1919 - 2019): visies en beleid.

1  Tot 2011 werden grote projecten aangeduid als Theme Projects. Vanaf 2011 zijn voor grote en  

middelgrote projecten de termen Large and Medium Vision Projects geïntroduceerd.  

Vanaf 2015 wordt echter de naam Thema Project opnieuw gehanteerd.


