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Een groot deel van het onderzoek dat binnen Netspar uitgevoerd wordt is gebaseerd op 
data. Met behulp van data worden theorieën getoetst en worden problemen of situaties in 
kaart gebracht. De data die gebruikt worden zijn over het algemeen gestructureerd. Dat wil 
zeggen dat de gegevens aan een bekend “datamodel” voldoen en dat helder is wat elke 
entry in de database betekent. De gebruikte datasets zijn over het algemeen relatief klein 
(zelf wanneer pensioengegevens over de hele bevolking gebruikt worden gaat dit nog niet 
over terabytes) en de data komen vaak periodiek beschikbaar (bijvoorbeeld maandelijks of 
jaarlijks).  
 
Steeds vaker is er ook toegang tot ongestructureerde data zoals ruwe tekst, beelden, video 
of spraak. Deze data is groot qua volume en komt soms ook met grote snelheid beschikbaar 
(bijvoorbeeld streaming data over bedrijfsprocessen). Nieuwe technieken zijn noodzakelijk 
om inzichten uit deze data te extraheren. De vraag rijst of Netspar op deze ontwikkeling 
moet inspelen. Op verzoek van de Stichtingsraad doet Netspar hier onderzoek naar.  
 
In dit rapport1 gebruiken we de term Data Science in plaats van Big Data, omdat we kijken 
naar de ontwikkeling van het wetenschapsgebied en de rol die Netspar daarin zou kunnen 
spelen. Big Data verwijst naar de onderliggende data, die in veel relevante toepassingen ook 
helemaal niet 'big' hoeft te zijn.2 We komen tot de volgende conclusies. 
 

 Alle Netspar partners zijn ervan overtuigd dat ontwikkelingen op het gebied van 
Data Science ook in de pensioensector een grote rol gaan spelen. 

 De genoemde mogelijkheden zijn talrijk, zowel qua toepassingsgebied als qua 
techniek. 

 Het structureren van Data Science projecten is, zowel binnen de sector als bij de 
academische partners, uitdagend. Hierbij speelt een rol dat er zonder uitzondering 
meerdere disciplines en afdelingen betrokken zijn. 

 In de pensioensector zijn ook nog mogelijkheden om bestaande data beter te 
ontsluiten voor nadere analyses. Veelbelovende Data Science toepassingen 
betreffen dus niet noodzakelijk volledig nieuwe data. 

 De Netspar partners verwachten dat met name het personaliseren van 
pensioenproducenten en pensioencommunicatie met behulp van Data Science een 
grote impact en een grote kans van slagen heeft. 

 Alle partners zijn van mening dat Data Science toepassingen in de kern eerder gaan 
over financiële planning over de hele levensloop dan vlak voor/tijdens pensioen 
alleen. Een omarming van dit onderwerp door Netspar zou daarmee gepaard kunnen 

 
1 In de appendix geven we aan op welke wijze dit rapport tot stand gekomen is. 
2 In paragraaf 1 lichten we dit nader toe. 



gaan met een verruiming van Netspar’s missie3 die nu nog beperkt is tot ‘de oude 
dag’.  

 Data Science zou binnen Netspar betekenen dat er extra disciplines bij komen, zoals 
bijvoorbeeld computer science. Het is een uitdaging om wetenschappers met 
expertise op het gebied van Data Science en wetenschappers met expertise op het 
gebied van pensioenen met elkaar samen te laten werken, zodanig dat dit ook 
academisch interessant is.  

 Privacyaspecten spelen bij toepassingen als persoonlijke financiële planning een 
belangrijke rol en het ligt in de verwachting dat wetgeving ingevoerd of aangepast 
gaat worden.4 Tevens zijn er technologische ontwikkelingen die betrouwbaarheid en 
vertrouwelijkheid van data kunnen garanderen. Het is nog niet duidelijk hoe dit 
samenspel uitpakt. Mogelijk kan Netspar hierbij een rol spelen. 

 Eerste stappen zijn gezet door nieuwe onderzoekers en onderzoeksgroepen op het 
gebied van Data Science uit te nodigen om een onderzoeksvoorstel te schrijven voor 
de Netspar Theme grants. Tevens zijn studenten geworven voor stages op het 
gebied van Data Science in het pensioendomein. 

 

1. Wat is Big Data en Data Science? 

 
Er is een aantal definities te geven van Big Data. Wikipedia spreekt bijvoorbeeld van “Big 
Data is a term for data sets that are so large or complex that traditional data processing 
applications are inadequate to deal with them. Challenges include analysis, capture, data 
curation, search, sharing, storage, transfer, visualization, querying, updating and information 
privacy. The term "Big Data" often refers simply to the use of predictive analytics, user 
behavior analytics, or certain other advanced data analytics methods that extract value from 
data, and seldom to a particular size of data set. There is little doubt that the quantities of 
data now available are indeed large, but that’s not the most relevant characteristic of this 
new data ecosystem." 
 
Betreffende het begrip ‘Big Data’ wordt veel gesproken over de drie v-s: Volume, Velocity en 
Variety, soms nog aangevuld met Veracity. Hierbij wordt ‘Big’ dus geassocieerd met grote 
hoeveelheden, met snelheid (bijvoorbeeld streaming data over bedrijfsprocessen) en met 
een grote verscheidenheid in type data (van klassieke gestructureerde databases tot 
gesproken en geschreven tekst, beelden, video, netwerk meta-data, …). Veracity 
(‘betrouwbaar’, ‘waarheidsgetrouw’) verwijst tenslotte naar de datakwaliteit en 
mogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van blockchain technologie, om direct toegang te 
hebben (zeg als interne of externe toezichthouder) tot brondata. 
 

 
3 Missie: Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering 
van de ‘oude dag’ in Nederland. 
4 Diverse ontwikkelingen zijn gaande. De ‘General data protection regulation’ gaat de burger meer 
bescherming bieden. PSD2 regelgeving bewerkstelligt dat er veel meer partijen dan banken inzicht 
kunnen krijgen in de betaalgegevens van individuen. 



Uit onze gesprekken5 met Netspar partners blijkt dat er in de pensioensector ook nog veel 
mogelijkheden zijn bestaande data te ontsluiten en te analyseren, die niet noodzakelijk ‘big’ 
zijn. In dat kader moet misschien eerder gedacht worden aan data met ‘big impact’. 
 
De paraplu van technieken om relevante inzichten uit data te vergaren wordt wel Data 
Science genoemd. Wikipedia spreekt van "Data science, also known as data-driven science, is 
an interdisciplinary field about scientific processes and systems to extract knowledge or 
insights from data in various forms, either structured or unstructured." 
 
Het onderwerp van studie binnen Data Science is helder: data. Die hoeft, zoals gezegd, niet 
noodzakelijk in grote hoeveelheden aanwezig te zijn. Ook kleinere bestanden kunnen met 
nieuwe technieken misschien tot andere inzichten leiden en het zinvol koppelen van 
verschillende bestaande gegevensbestanden wordt ook gezien als Data Science. 
 
Het doel is ook helder: het verkrijgen van kennis en inzicht. Hierbij speelt wel de vraag wat 
dat precies is. De klassieke wetenschapsbeoefening is gebaseerd op het formuleren van een 
theorie die leidt tot hypothesen. Data worden vervolgens gebruikt om deze hypothesen (en 
daarmee de theorie) te toetsen. Binnen de economische wetenschap worden relaties die 
gevonden worden in data, maar zonder verklarende theorie, als wetenschappelijk 
onvolwaardig gezien (en vaak beschreven als ‘anomaly’ of ‘bias’). De vraag is in hoeverre 
vastgehouden wordt of moet worden aan deze filosofie. De Netspar partners geven aan 
belang te hechten aan theorie gedreven onderzoek. Op deze manier kunnen niet alleen 
correlaties, maar ook causale verbanden worden aangetoond.  
 
Een combinatie van big data met traditionele methoden, zoals bijvoorbeeld (quasi) 
experimenteel design, biedt mogelijkheden om causale verbanden te onderscheiden voor 
verschillende groepen mensen. Zo doen grote internetwinkels bijvoorbeeld online-
experimenten onder honderden miljoenen mensen. Het voordeel hiervan, ten opzichte van 
een steekproef van 50 personen, is dat ze veel meer inzicht krijgen in de heterogeniteit van 
de populatie in plaats van alleen een gemiddeld effect.  
 
Tenslotte, spreekt de definitie hierboven van interdisciplinary. Data Science bevat vele 
kanten. Bijna altijd spelen bij een concrete toepassing, zeker in de menswetenschappen, 
vragen op het gebied van ethiek, ICT, privacy, statistiek, visualisatie en wetgeving. Dit, 
uiteraard, naast de domeinspecifieke kennis die nodig is voor de concrete toepassing. 
 
De interdisciplinariteit blijkt niet alleen bij toepassingen in de sector, maar ook in de 
wetenschap. Er is een beperkt, maar snel stijgend, aantal opleidingen Data Science. Het is 
een uitdaging om wetenschappers met expertise op het gebied van Data Science en 
wetenschappers met domeinspecifieke kennis samen te laten werken, zodanig dat dit ook 
academisch interessant is.  
 

 
5 In de appendix wordt toegelicht op welke wijze dit rapport tot stand gekomen is. 



2. Gaat Data Science een rol spelen in de pensioensector? 

Op deze vraag hebben alle deelnemers zonder uitzondering ‘ja’ geantwoord. De grootte van 
de impact wordt wel verschillend gezien van (bijna) ‘business as usual’ tot ‘disruptive’. De 
impact, maar ook de succeskans, hangt echter erg af van de concrete toepassing.  
 
In onze gesprekken zijn verschillende toepassingen voor Data Science in het pensioen 
genoemd. Deze hebben we ingedeeld in vier thema’s die we hieronder bespreken: 
personaliseren, ‘bedrijfsvoering efficiënter maken’, ‘risico’s en beleggen’, en ‘toezicht en 
beleid’. 
 

2.1 Personaliseren 
Met behulp van Data Science kunnen pensioenproducten en pensioencommunicatie 
gepersonaliseerd worden. Standaardopties kunnen doelgroep, of individu, specifiek worden 
gemaakt voor werkgevers en pensioendeelnemers. Pensioencommunicatie kan verbeterd 
worden door gericht te communiceren na bepaalde life events (die met behulp van extra 
data geïdentificeerd kunnen worden). Ook financiële planners, zowel personen als 
geautomatiseerd, kunnen verbeterd worden door het combineren van verschillende 
databronnen. Pensioen maakt dan onderdeel uit van een integrale financiële planning over 
de levensloop (in plaats van ‘de oude dag’ alleen). 
 
Netspar partners dichten het gebruik van Data Science voor personaliseren een hoge impact 
en een hoge succeskans toe. Netspar zou kunnen onderzoeken hoe groot de voordelen zijn 
van gepersonaliseerde communicatie en pensioenproducten. Heeft het zin om hier moeite in 
te stoppen, welke informatie is van belang, en uit welke databronnen kan die informatie 
afgeleid worden?  Wanneer Netspar kan aantonen dat er grote welvaartswinsten te behalen 
zijn wanneer beschikbare data beter gebruikt wordt, dan kan dit eventueel helpen om 
wetgeving rondom datagebruik aan te passen. Hoe kunnen pensioendeelnemers ontzorgd 
worden zonder dat ze wantrouwig hoeven te zijn? 
 
Bij online shoppen houden bedrijven voortdurend de vinger aan de pols van de klant, 
waardoor ze producten steeds kunnen bijsturen. Deze methode wordt ‘growth hacking’ 
genoemd en kan bijvoorbeeld ook toegepast worden bij digitale tools om deelnemers te 
informeren over pensioen. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid van deelnemers bij hun 
pensioen. Verder wordt bij internetwinkels succesvol gebruik gemaakt van het “anderen 
kochten ook” principe. Ook bij pensioensparen zijn mensen benieuwd naar het gedrag van 
hun ‘peers’, echter, dat gedrag hoeft niet perse een goed voorbeeld te zijn (zeker als het om 
pensioensparen gaat).  
 
Tot slot zijn er ook vragen rondom de zorgplicht. Wanneer pensioenproducten 
gepersonaliseerd worden op basis van data, welke eisen moeten er dan aan de zorgplicht 
gesteld worden die pensioenfondsen en verzekeraars hebben ten aanzien van hun 
deelnemers? Welke eisen moeten er gesteld worden aan de uitlegbaarheid richting de 
pensioendeelnemer en de toezichthouder? Hoe wordt de keuzearchitectuur vorm gegeven, 
en hoe houden we daar toezicht op? 
 
 
 



2.2 Bedrijfsvoering efficiënter maken 
Met behulp van Data Science zouden ook administratieve kosten verlaagd kunnen worden. 
Dataprocessen kunnen geoptimaliseerd worden (process mining) en communicatie met 
deelnemers kan (kosten)efficiënter gemaakt worden. Bijvoorbeeld, wanneer deelnemers 
een wijziging online door kunnen geven, en we vinden naar aanleiding van een analyse van 
webgedrag dat mensen problemen ondervinden bij een bepaalde stap, dan weten we waar 
het proces efficiënter gemaakt kan worden.  
 
Netspar partners zien mogelijkheden om met Data Science technieken bedrijven efficiënter 
te maken. Het ligt echter minder voor de hand om dit onderwerp binnen Netspar op te 
pakken. Pensioenuitvoerders kunnen elkaar hierop beconcurreren. 
  

2.3 Risico’s berekenen en beleggen 
Door het koppelen van gegevens kunnen sterftekansen mogelijk beter berekend worden en 
kunnen solidariteitskringen geanalyseerd worden. De vraag rijst of en in hoeverre Data 
Science solidariteit onder druk zet. Transparantie kan er toe leiden dat mensen niet meer 
voor elkaar willen betalen. Anderzijds zijn overlijdensrisicoverzekeringen op dit moment 
moeilijk beschikbaar voor mensen met chronische ziekten en die zouden misschien wel 
mogelijk worden wanneer kansen beter berekend kunnen worden. Netspar partners denken 
dat Netspar een rol kan spelen om solidariteitskwesties te objectiveren. 
 
News sentiment gebaseerd op Big Data kan mogelijk gebruikt worden ten behoeve van het 
voorspellen van de koersontwikkeling van individuele aandelen. Ook kan gedacht worden 
aan toepassingen bij het monitoren van socially responsible investments. Data Science 
bestaat in zekere zin al lang in de beleggingstheorie en staat bekend als technische analyse. 
Stel dat je telkenmale observeert dat een (op enige wijze gedefinieerd) weerstandspunt, 
inderdaad een lastig te nemen barrière is voor een index. Ga je daar dan vermogen van 
deelnemers naar beleggen? We kennen vele voorbeelden van beleggingsstrategieën die ooit 
overrendementen beloofden, maar dat bij herhaling niet konden waarmaken. De Netspar 
partners zijn van mening dat gevonden verbanden alleen benut kunnen worden wanneer de 
black box opengebroken is. Dus, wanneer duidelijk is wat de economische theorie is achter 
de gevonden verbanden. Daarbij kunnen ontdekte correlaties wel tot nieuwe theorieën 
leiden. Tot slot, bij `robotic beleggen’ wordt vermogen beheerd door een computer. De 
input van technologie en algoritmes kan daarbij nog wel altijd (mede) door mensen 
ingegeven worden.  
 

2.4 Toezicht en beleid 
Text mining van emails kan gebruikt worden om fraude op te sporen. Ook kan door middel 
van web crawling het web systematisch afgezocht worden op ongewenste activiteiten. Voor 
wat betreft beleid kunnen hervormingen op individueel niveau gesimuleerd worden. Tevens 
zijn er Data Science toepassingen op het gebied van monitoring door toezichthouders van 
bedrijfsprocessen. Eventueel kan bijvoorbeeld controle op zorgplicht niet plaatsvinden door 
steekproefsgewijze controle van dossiers achteraf, maar door controle vooraf van de 
gebruikte technieken en algoritmen. Dit leidt tot vele nieuwe onderzoeksvragen. 
 



3. Data Science uitdagingen en privacyaspecten 

Zowel bij sector als bij academische partners is de grootste uitdaging om diverse afdelingen 
en onderzoeksgroepen aan elkaar te verbinden. Daarbij wordt er verschillend gedacht over 
de volgorde van zaken: begin je bij een vraag en zoek je daar data bij waar je denkt wat van 
te kunnen leren, of begin je bij (grote hoeveelheden) data en zie je wel wat er aan patronen 
te ontdekken is? Het ligt voor de hand te concluderen dat hier geen eensluidend antwoord 
op gegeven kan worden, maar dat concrete onderzoeksprojecten hier wel duidelijkheid over 
moeten verschaffen. 
 
Data Science toepassingen in de financiële planning zullen altijd geconfronteerd worden met 
privacyaspecten. Hierbij speelt naast het juridisch kader ook maatschappelijke acceptatie 
een rol: iets wat juridisch mag, kan bij concrete toepassing toch maatschappelijke onrust 
opleveren. Wetenschappers die zich bezighouden met informatiearchitecturen kunnen 
onderzoeken hoe data van verschillende bronhouders samengevoegd kunnen worden, 
rekening houdend met wetgeving, privacy, concurrentiegevoeligheden en technische 
mogelijkheden. Privacy kan soms met technische middelen, zoals encryptie, gegarandeerd 
worden. Concreet kan de vraag gesteld worden op welke wijze (in technische zin) data 
ontsloten kan worden zodat relevante onderzoeksvragen te beantwoorden zijn, maar zonder 
dat privacy gevoelige informatie gedeeld wordt. Dat kan ook zicht geven op (vaak nog te 
ontwikkelen) richtlijnen en juridische kaders. 
 
Een handvat wordt mogelijk gegeven door de PSD2 richtlijn (EU Payment Service Directive 2) 
die in 2017 door lidstaten geïmplementeerd zou moeten worden. Deze richtlijn verplicht 
bedrijven die betalingstransacties afhandelen om de onderliggende gegevens ter beschikking 
te stellen aan derden, mits de rekeninghouder hier toestemming toe geeft.  
 
Indien voor financiële planningsdoeleinden een vergelijkbare verplichting ontstaat, kan dat 
ertoe leiden dat concurrentie tussen instellingen niet plaatsvindt op het niveau van het 
hebben van data (je moet deze tenslotte ook aan anderen beschikbaar stellen), maar op het 
niveau van het analyseren van data. Of, en op welke wijze, geanonimiseerde data wel 
beschikbaar is voor onderzoek zonder toestemming van de individuen zal ook moeten 
blijken. In het algemeen kan het mogelijk ook zo zijn dat privacywetgeving zich niet richt op 
de (inhoud van de) data zelf, maar op het gebruiksdoel. 
 
Tenslotte gaan nieuwe technologieën mogelijk een rol spelen. Denkbaar is dat een aanbieder 
software leaset voor een beperkte tijd aan de gebruiker die zijn persoonlijke situatie daarin 
laat doorrekenen. Dit is vergelijkbaar met, bijvoorbeeld, de blockchain technologie die zorg 
kan dragen voor een achteraf niet-manipuleerbare openbare administratie. Pensioenrechten 
zouden bijvoorbeeld in een gezamenlijke (voor uitvoerders en individuen toegankelijke) 
blockchain kunnen worden opgeslagen. Waardeoverdracht gebeurt dan door een update in 
de blockchain. 
 

  



4. Is Netspar de meest geëigende kandidaat Data Science onderzoek 
in de pensioenwereld te organiseren? 

 
Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de uitdagingen waar Data Science 
onderzoek in de pensioensector voor staat en in hoeverre die aansluiten bij de Netspar 
ervaring. We bekijken ook een aantal andere instituten die deze rol op zich zouden kunnen 
nemen. 
 
Merk op dat we eerder in dit rapport geconcludeerd hebben dat de toepassing eerder 
persoonlijke financiële planning betreft in het algemeen, dan sparen voor de oude dag in het 
bijzonder. Het begrip ‘pensioenwereld’ moet daarom (erg) ruim geïnterpreteerd worden. 
 
In lijn met Netspar beleid zou het kerndoel moeten zijn om ontwikkelingen binnen Data 
Science voor partners te ontsluiten én een aantrekkelijke omgeving te bieden voor 
wetenschappers om daar een bijdrage aan te leveren. In het voordeel van Netspar speelt 

 de ruime domeinspecifieke kennis; 

 de ervaring met het verbinden van verschillende wetenschapsgebieden; 

 de ervaring met soms maatschappelijk gevoelige onderwerpen; 

 de ervaring met valorisatie met aandacht voor zowel sector partners als 
wetenschappers; 

 de ervaring met het organiseren van elkaar versterkende deelprojecten binnen een 
bredere overkoepelende onderzoeksagenda. 

 
Netspar zou ook een aantal aandachtspunten hebben bij het omarmen van Data Science 
binnen de onderzoeksagenda. Dit betreft 

 de beperkte ervaring met ICT vraagstukken die wel immer opkomen bij Data Science 
toepassingen; 

 een beperktere toegang tot Data Science studenten dan tot studenten in de  
economische of financiële wetenschappen; 

 de noodzaak tot het ontwikkelen van internationale links op het gebied van Data 
Science; 

 
Tenslotte bespreken, en vergelijken, we kort enige andere Nederlandse instituten6 met 
aandacht voor Data Science, waarmee samenwerking en/of kennisuitwisseling mogelijk zou 
kunnen zijn. 

 De Big Data Alliance is een platform voor diverse Data Science activiteiten onder 
leiding van Alexander Rinnooy Kan. Ze ontplooien zelf geen directe onderwijs-, 
onderzoeks- of valorisatieactiviteiten maar schrijven: “The Big Data Alliance aims to 
promote collaboration among the leading Dutch academic institutes and industry in 
Data Science and Data Analytics.”  

 Het Business Intelligence & Smart Services (BISS) instituut, gehuisvest op de 
Limburgse Brightlands Smart Services Campus heeft een brede opzet zowel qua Data 
Science technieken als qua toepassingen. Thema’s worden geïdentificeerd met 
bedrijven die aangesloten zijn bij de campus. Deze campus is mede opgericht door 

 
6 Het begrip ‘instituut’ moet hier breed gelezen worden. We kijken alleen naar instituten die 
onderwijs, onderzoek en valorisatie combineren. 



APG en betreft een samenwerking van Universiteit Maastricht, Open Universiteit en 
Hogeschool Zuyd. 

 Het Brabantse Jheronimus Academy of Data Science (JADS), gehuisvest in Den Bosch, 
is een samenwerking van TU/e Eindhoven, Tilburg University, de stad Den Bosch en 
de provincie Noord-Brabant. Zowel qua onderwijsprogramma’s als qua onderzoek en 
valorisatie is de opzet breed. Op deelgebieden zijn er samenwerkingsverbanden met 
bedrijven en instellingen. 

 Het Leiden Centre of Data Science (LCDS) is een netwerk van onderzoekers uit 
verschillende wetenschappelijke disciplines, die gebruik maken van innovatieve 
methodes voor het omgaan met data. 

 The Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA) houdt zich bezig met Data 
Science en beoogt daarbij wetenschap en praktijk samen te brengen. ACBA maakt 
onderdeel uit van de VU University Amsterdam en is ontstaan vanuit het 
departement Wiskunde en Computer Science van de Faculty of Sciences en het 
departement Information, Logistics and Innovation van de Faculty of Economics and 
Business Administration. 

 Het Erasmus Centre for Data Science and Business Analytics (Erasmus Universiteit 
Rotterdam) heft eveneens tot doel wetenschappers, bedrijven en studenten op het 
gebied van Data Science bijeen te brengen. 

 Center for Big Data Statistics (CBDS) is het big data center van het CBS. Binnen het 
CBDS gaan nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de 
wetenschap en het onderwijs samenwerken op het gebied van big data-technologie 
en big data-methoden voor de productie van officiële statistieken. Binnen het CBDS 
wordt, in overleg met de partners, gewerkt aan een grote verscheidenheid aan 
projecten. Enkele voorbeelden zijn het in kaart brengen van economische groei, 
veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt en sustainable development goals.  

 

Appendix: Proces 

Om tot dit rapport te komen is een groot aantal telefonische interviews afgenomen bij de 
Netspar partners, zowel de academische als de sectorpartners. Alle partners zijn bezig met 
het onderwerp. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met het CBS, de 
Pensioenfederatie, Pensioenfonds Detailhandel, de STAR en de SVB. Op 24 januari zijn de 
resultaten van deze interviews met de betrokkenen gedeeld en nader besproken tijdens een 
besloten bijeenkomst (klik hier voor de slides met een samenvatting van de 
telefoongesprekken).  
 
De afspraak is gemaakt dat resultaten en voorbeelden in dit rapport niet te herleiden zijn 
naar individuele partners. 
 
Begin februari is dit rapport in concept aangeboden aan de Netspar directie. Op 16 februari 
is het besproken in de Partner Research Council. De definitieve versie van dit rapport is 1 
maart aangeboden aan de Netspar directie en op 29 maart gepresenteerd op de Netspar 
Anniversary Meeting. Het rapport zal 5 april besproken worden door de Stichtingsraad. 

http://prezi.com/newl-9uqylik/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

