
Pers rondom Brief 2 
 

Primeur 

FD: artikel in de gedrukte krant door Nelleke Trappenburg 

http://www.netspar.nl/files/documenten/pdfs%20en%20docs/Brief/Interview%20Marike%20Knoef%20FD

%2020150410.pdf 

 

 

Radio 

 BNR: interview Marike Knoef, 10 april 6.30 u 

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150410063255240 

 BNR: de reactie van mevrouw Schultz (pensioendeskundige) om 7.30 u 

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150410073250240 

 RTLZ nieuwsuitzending interview 

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/meer-flexibiliteit-nodig-voorpensioensparen 

 NOS Radio 1 journaal 

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-04-10/11:00 

 

 

 

Video 

Me Judice: Video-interview door Koen Aarts 

http://www.mejudice.nl/video/detail/marike-knoef-over-variatie-in-de-pensioenopbouw 

 

 

Websites 

 FD.nl (alleen voor abonnees) 

http://fd.nl/economie-politiek/1099809/helft-huishoudens-spaart-te-veel-voor-pensioen 

 Nu.nl 

http://www.nu.nl/geldzaken/4027946/spaargedrag-pensioen-balans.html 

 NOS 

http://nos.nl/artikel/2029492-gescheiden-mensen-hebben-vaker-te-laag-pensioen.html 

 Z24 

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150410063255240 

 Brabants Dagblad 

http://www.bd.nl/regio/brabant/dertig-procent-nederlandse-huishoudens-bouwt-te-weinig-

pensioen-op-1.4849682 

 RTL nieuws 

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/we-sparen-te-veel-voor-ons-pensioen 

 NOS 

http://nos.nl/artikel/2029492-gescheiden-mensen-hebben-vaker-te-laag-pensioen.html 

 Telegraaf met interview met Martin Visser DFT 

http://www.netspar.nl/files/documenten/pdfs%20en%20docs/Brief/Interview%20Marike%20Knoef%20FD%2020150410.pdf
http://www.netspar.nl/files/documenten/pdfs%20en%20docs/Brief/Interview%20Marike%20Knoef%20FD%2020150410.pdf
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150410063255240
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150410073250240
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/meer-flexibiliteit-nodig-voorpensioensparen
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-04-10/11:00
http://www.mejudice.nl/video/detail/marike-knoef-over-variatie-in-de-pensioenopbouw
http://fd.nl/economie-politiek/1099809/helft-huishoudens-spaart-te-veel-voor-pensioen
http://www.nu.nl/geldzaken/4027946/spaargedrag-pensioen-balans.html
http://nos.nl/artikel/2029492-gescheiden-mensen-hebben-vaker-te-laag-pensioen.html
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20150410063255240
http://www.bd.nl/regio/brabant/dertig-procent-nederlandse-huishoudens-bouwt-te-weinig-pensioen-op-1.4849682
http://www.bd.nl/regio/brabant/dertig-procent-nederlandse-huishoudens-bouwt-te-weinig-pensioen-op-1.4849682
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/we-sparen-te-veel-voor-ons-pensioen
http://nos.nl/artikel/2029492-gescheiden-mensen-hebben-vaker-te-laag-pensioen.html


http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/23909000/___Een_derde_huishoudens_bouwt_te_weini

g_op___.html 

 De ondernemer.nl 

http://www.deondernemer.nl/economie/674864/Helft-spaart-te-veel-pensioen.html 

 PensioenPro (alleen voor abonnees) 

http://pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/522433-1504/netspar-meer-flexibiliteit-voorkomt-te-hoog-

pensioen 

 VVP (vakblad voor financieel adviseurs) 

http://www.vvponline.nl/nieuws/58829 

 AD.nl 

http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/3948198/We-sparen-te-veel-voor-ons-

pensioen.dhtml 

 Blikophetnieuws.nl 

http://www.blikopnieuws.nl/2015/helft-nederlanders-spaart-te-weinig-voor-pensioen 

 AssurantieMagazine (AMWeb) 

http://amweb.nl/pensioen-724630/helft-huishoudens-blijkt-teveel-voor-pensioen-te-sparen 

 Geldkiosk.nl 

http://geldkiosk.nl/meer-flexibiliteit-nodig-voorpensioensparen/ 

 NVM.nl 

https://www.nvm.nl/Actual/april_2015/Een_derde_huishoudens_bouwt_te_weinig_op.aspx 

 InFinance.nl 

http://www.infinance.nl/artikel/home/12858/pensioenopbouw-past-niet-bij-consumptiebehoefte 

 Welingelichte kringen  

http://www.welingelichtekringen.nl/economie/441337/kwart-nederlanders-bouwt-te-veel-pensioen-

op.html 

 

 

 

Twitter 

 wilte 10:16am via Twitter Web Client 

Meer flexibiliteit en maatwerk gewenst, stelt @Netspar.  

30% bouwt te weinig pensioen op, 25% spaart te veel. 

netspar.nl/news/?v=2&id=8… 

Geretweet door pensioenschijf, Mrieklek, reneboekestijn 

 wilte 10:21am via Twitter Web Client 

Marike Knoef (@Netspar en @UniLeiden) "Veel variatie in pensioenopbouw NLse huishoudens"  

youtube.com/watch?v=E0y3mG… 

netspar.nl/news/?v=2&id=8… 

Geretweet door nadjajungmann 

 Netspar 11:01am via Hootsuite 

30% bouwt te weinig pensioen op, schrijven Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen 

Caminada in @Netspar Brief ow.ly/Lqtxc 

Geretweet door RpvanGaalen, ArthurvanderWal en GaillardP 

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/23909000/___Een_derde_huishoudens_bouwt_te_weinig_op___.html
http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/23909000/___Een_derde_huishoudens_bouwt_te_weinig_op___.html
http://www.deondernemer.nl/economie/674864/Helft-spaart-te-veel-pensioen.html
http://pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/522433-1504/netspar-meer-flexibiliteit-voorkomt-te-hoog-pensioen
http://pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/522433-1504/netspar-meer-flexibiliteit-voorkomt-te-hoog-pensioen
http://www.vvponline.nl/nieuws/58829
http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/3948198/We-sparen-te-veel-voor-ons-pensioen.dhtml
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http://amweb.nl/pensioen-724630/helft-huishoudens-blijkt-teveel-voor-pensioen-te-sparen
http://geldkiosk.nl/meer-flexibiliteit-nodig-voorpensioensparen/
https://www.nvm.nl/Actual/april_2015/Een_derde_huishoudens_bouwt_te_weinig_op.aspx
http://www.infinance.nl/artikel/home/12858/pensioenopbouw-past-niet-bij-consumptiebehoefte
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/441337/kwart-nederlanders-bouwt-te-veel-pensioen-op.html
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/441337/kwart-nederlanders-bouwt-te-veel-pensioen-op.html


 EikoSmid 11:31am via Twitter for iPhone 

en 35% spaart te weinig pensioen, zegt @Netspar “@FD_Pensioen: Helft huishoudens spaart te 

veel voor #pensioen - nws.fd.nl/1Ftglin” 

 reneboekestijn 11:44am via Twitter for iPad 

@wilte @pensioenschijf @Netspar Startende huishoudens van 21-35 jaar niet meegenomen. 

Veel flex, kleine banen, parttime, afkoop,weg pensioen 

 FrankConjaerts  12:42pm via Twitter for Android 

pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/… #pensioen je kunt veel kanten uit met de 

onderzoeksresultaten,50% spaart meer dan nodig lijkt op #pensioenbewustzijn 

 Toekomt  2:24pm via Buffer 

@Netspar: "#pensioengat voor zo'n 30% van de Nederlanders; 25% spaart juist teveel" Lees 

bit.ly/1D2jRBU #pensioen 

 


