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voorwoord van de raad van toezicht
Eenvoud en betrokkenheid

Individu centraal, meer disciplines

Het afgelopen jaar is het nieuwe Werkprogramma 2015-2019 van start gegaan. 
Gegeven de ontwikkeling van de vraagstukken rondom de financiering van 
de oude dag zijn het individu en de menselijke maat centraler komen te 
staan en worden vraagstukken meer integraal, vanuit verschillende disciplines 
ingestoken. Daarbij hecht de Raad van Toezicht aan voldoende internationaal 
vergelijkend onderzoek als verrijking voor het Nederlands pensioendebat.

Sturen met commitment

De Raad van Toezicht steunt van harte de weg die de directie is ingeslagen  
en die op het commitment van de Stichtingsraad kan rekenen. De koers 
die is ingezet vereist meer sturing van de directie bij de bepaling van de 
onderzoeks agenda en de toekenning van grants. Het afgelopen jaar heeft de 
directie daar invulling aan gegeven. Er is voor het eerst een prioriteitsthema 
benoemd, afgestemd met de partners; Pensioen, Zorg en Wonen. Op dat 
thema is aan een meerjarig project een grant van k€ 500 toegekend,  
na advisering door de Partner Research Council (PRC). Deze hogere grant  
(regulier wordt er k€ 250 toegekend) stelt Netspar ook in staat om  
onderzoekers van naam aan zich te binden. Een onderwerp waar de Raad 
van Toezicht aandacht voor heeft, zowel met het oog op de versterking van 
de profilering van Netspar, als met het oog op de borging van de hoge  
kwaliteit van het onderzoek. Op het prioriteitsthema is ook een projectgroep 
van partners en onderzoekers aan de slag geweest om de samenhang te 

verkennen. Dat heeft geresulteerd in een event en een paper met de sterke 
aanbeveling om tot een integrale benadering van pensioen, zorg en wonen 
te komen. Vanuit verschillende organisaties blijkt er belangstelling voor deze 
insteek.

Vorig najaar is er voor 2016, in afstemming met de PRC en de Stichtingsraad 
een nieuw prioriteitsthema gekozen: Micro-onderzoek naar pensioenop-
bouw en pensioenkeuze. Dit brede thema sluit aan bij Werkprogramma 
2015-2019 (focus op individu), maar voorziet ook in de maatschappelijke be-
hoefte aan fact based informatie. Bovendien is het erop gericht de voor Net-
spar belangrijke statistische basisfunctie te behouden, nu er oude projecten 
op dat onderwerp aflopen.

Verantwoording

In 2015 heeft de Raad van Toezicht een drietal keer gezamenlijk vergaderd. 
Naast de reguliere onderwerpen (goedkeuring jaarrekening en begroting) 
stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
• Wijziging invulling GAK-leerstoelen Lans Bovenberg en Casper van Ewijk;
• Partneracquisitie en fondswerving;
• Prioriteitsthema 2016;
• Profilering en continuïteit na 2019;
• Vereenvoudiging governance, inclusief rol Scientific Council.
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Op het gebied van partneracquisitie en fondswerving steunt de Raad van 
Toezicht het beleid van de directie om te komen tot een verbreding van de 
partners naar wonen en zorg en zal worden bezien of banken opnieuw zijn 
te interesseren voor een partnership; daarvoor zijn reeds contacten gelegd. 
Daarnaast is het, met het oog op de continuering na 2019, van belang om 
naast de reguliere partnerbijdragen ook te zorgen voor een serieuze bijdrage 
van een sponsor.

Voor wat betreft de profilering hecht de Raad van Toezicht met name aan 
een betere zichtbaarheid van Netspar in de media. De Netspar Brief, die  
gericht onder de aandacht van de media wordt gebracht, draagt daaraan bij. 

Governance; eenvoud en betrokkenheid

Punt van aandacht is de aanwezigheid van RvT-leden. Het blijkt in de  
praktijk lastig alle leden tegelijk aan de tafel te krijgen. Qua samenstelling 
is de Raad van Toezicht in 2015 ongewijzigd beleven. Philip Eijlander is in de 
zomer teruggetreden na zijn afscheid als Rector van Tilburg University.  
Deze zetel is per 1 januari 2016 opnieuw ingevuld. 

Mede ingegeven door de evaluatie namens de partners (2014) heeft de Raad 
van Toezicht het afgelopen jaar gekeken naar een vereenvoudiging van de 
organisatie en het verder vergroten van de betrokkenheid van partners bij 
Netspar. Een kleine commissie onder leiding van de toenmalige voorzitter 
heeft een drietal vragen beantwoord: zijn vertegenwoordiging en toezicht 
voldoende gescheiden, zijn de rol en taak van de Stichtingsraad en de Raad 
van Toezicht helder en is de samenstelling adequaat? De conclusie was dat 

de positie van de Stichtingsraad, als hoogste vertegenwoordigend orgaan, 
versterking behoefde en dat de Raad van Toezicht vooral een focus op toe-
zicht zou moeten krijgen. Er is een profiel voor zowel de Stichtingsraad als 
de Raad van Toezicht opgesteld. Bepaald is dat de Stichtingsraad voortaan 
advies uitbrengt voordat de Raad van Toezicht een werkprogramma of de 
jaarbegroting goedkeurt. Het aantal zetels in de RvT is teruggebracht van 
tien naar zeven en de zittingstermijn voor RvT-leden is aangepast van 2 x 4 
naar 3 x 3 jaar. Die wijziging is (met goedkeuring van de Raad van Toezicht 
en het College van Bestuur van Tilburg University) doorgevoerd in de statuten 
van de Stichting Netspar. Gedurende het verandertraject is de Stichtingsraad 
steeds geïnformeerd. Partners is gevraagd hun afvaardiging in de Stichtings-
raad zo nodig in overeenstemming te brengen met het opgestelde profiel.  
In 2015 is de vertegenwoordiging in de Stichtingsraad namens NN, PGGM  
en TiU gewisseld. In het afgelopen jaar is de Stichtingsraad eenmaal  
bijeen geweest. Er is teruggeblikt op 2015, vooruitgeblikt naar 2016 en de 
Stichtingsraad heeft positief geadviseerd op het prioriteitsthema 2016 en  
het eigen rooster van aftreden. De Stichtingsraad heeft ingestemd met het 
voorstel voor een nieuwe, compacte Raad van Toezicht, die op 1 januari 2016 
is benoemd. Tot slot heeft Romke van der Veen (EUR, sociologie) een inleiding 
verzorgd over ‘Gedragen verandering; over grote maatschappelijke  
veranderingen, vertrouwen en solidariteit’, een thema dat de komende  
jaren een belangrijke plaats op de agenda zal krijgen.
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Per 1 januari is afscheid genomen van Jean Frijns (voorzitter), Philip Eijlander 
(TiU), Dick Sluimers, Han van Dissel en Jeroen van Breda Vriesman. De nieuwe 
Raad van Toezicht bestaat uit:
• Job Swank (voorzitter, benoemd door Stichtingsraad, zit vergaderingen 

Stichtingsraad voor);
• Else Bos (benoemd door Stichtingsraad);
• Marco Keim (benoemd door Stichtingsraad);
• Hans Rademaker (benoemd door Stichtingsraad);
• Cees Oudshoorn (benoemd door Stichting van de Arbeid);
• Gijs van Dijk (benoemd door Stichting van de Arbeid);
• Lex Meijdam (benoemd door Tilburg University).

Met de aanpassing in de governance vertrouwen we erop bij te dragen  
aan het verder vergroten van de betrokkenheid van partners bij Netspar. 
Die betrokkenheid is overigens al groot in de vele kleinschalige, interactieve 
werkgroepen. Maar ook binnen het concept van de projectgroepen, waarin 
partners en wetenschappers rondom een onderwerp de overeenkomsten 
en verschillen onderzoeken, is er een stevige betrokkenheid te bespeuren. 
Daarin ligt de kracht van Netspar: verbinden op de inhoud. 

Dank 

De vertrekkende leden past veel dank voor hun constructieve bijdrage voor 
en achter de schermen, aan de positionering en continuïteit van Netspar. 
Met een speciaal woord van dank aan Jean Frijns, die al van het eerste uur 
heeft gestaan voor de bijdrage van Netspar aan een geïnformeerd pensioen-
debat. Daarnaast is er opnieuw onze waardering voor de gedrevenheid en 
het kwaliteitsbesef van de directie, staf en de betrokken medewerkers van 
partners, die maken dat het onderzoek, de evenementen en het onderwijs 
van Netspar door de jaren heen worden gewaardeerd. De stevige inhoude-
lijke participatie van pensioenspecialisten uit de sector helpt bij het vinden 
van een goede aansluiting tussen wetenschap en praktijk. Evenals in voor-
gaande jaren telt ieders bijdrage aan een geïnformeerd pensioendebat.

Job Swank, voorzitter
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