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voorwoord van de raad van toezicht
Geïnformeerd debat

Wetenschap draagt bij

De waarde van wetenschap heeft de aandacht in het publieke debat.  
Is wetenschap meer dan een mening? De druk op het meten van de toege-
voegde waarde van academisch onderzoek stijgt. Multidisciplinair onderzoek 
moet bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken. 
Valorisatie is een kernbegrip geworden.

Netspar vervult inmiddels 12 jaar een pioniersrol om onderzoek een wezenlijke 
maatschappelijke bijdrage te laten leveren. De missie van Netspar is bij te 
dragen aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor finan-
ciering van de ‘oude dag’ in Nederland. Het doel is met het ontwikkelen en 
delen van kennis bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. 
Netspar heeft een erkende rol in het ordenen van feiten. Wat Netspar onder-
scheidt is dat diepgaande domeinspecifieke kennis wordt gekoppeld met 
verschillende onderling verbonden wetenschapsgebieden om oplossingen 
aan te dragen voor maatschappelijk gevoelige onderwerpen.

Onderzoek van Netspar maakt de geesten rijp om open te staan voor  
oplossingsrichtingen die eerder onbespreekbaar waren. Een voorbeeld is de 
variant voor een persoonlijk pensioen met risicodeling (“interessant maar 
onbekend”), die inmiddels door de SER nader is uitgewerkt en als serieuze 
optie wordt gezien. Maar ook op de gevoelige materie van intergenerationele 
risicodeling heeft Netspar met onderzoek bijgedragen aan een ordening van 
het debat daarover. Daarnaast draagt Netspar ook direct met kennis bij,  

zoals afgelopen jaar met de beantwoording van Kamervragen over de Wet 
verbeterde premieregeling. De Netspar-partners zorgen er bovendien voor 
dat er kortlopende, beleidsgerichte onderzoeksprojecten worden toegekend 
die direct verband houden met de lopende discussie over de vernieuwing 
van het pensioenstelsel. 

Verantwoording, aandacht voor continuïteit 

In 2016 is de Raad van Toezicht tweemaal bijeen geweest. Naast de reguliere 
onderwerpen (goedkeuring jaarrekening, werkplan en begroting) stonden 
onder meer de volgende onderwerpen op de agenda: 
• Prioriteitsthema 2017; 
• Partneracquisitie en fondswerving; 
• Profilering en continuïteit na 2019;
• Aanpak strategie 2019 en verder; 
• Positionering binnen Tilburg University;
• Aanpassing criteria academische partners; 
• Rooster van aftreden en samenstelling Raad van Toezicht;
• Wijze van rapporteren Scientific Council aan Raad van Toezicht;
• Stand van zaken kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkontwikkeling.

De verschillende initiatieven op het gebied van partneracquisitie en fonds-
werving kennen redelijk lange doorlooptijden. Netspar zoekt ook actief  
aansluiting op de ontwikkelingen rondom de Nationale Wetenschapsagenda  
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en NWO. Met het oog op de continuering na 2019, blijft het van belang naast 
de reguliere partnerbijdragen ook te zorgen voor een serieuze bijdrage 
van een of meer sponsoren. Het bereiken van een brede doelgroep van 
pensioen fondsbestuurders en beleidsmakers (via events, sectorgerichte  
papers, website en de Netspar Brief) en een goede zichtbaarheid van  
Netspar in de media dragen daaraan bij. Daarnaast blijft ook de verjonging 
van de kernonderzoekers en het bestuur, met aandacht voor diversiteit,  
essentieel. 

Governance:  
kleinere Raad van Toezicht, sterkere rol voor Stichtingsraad 

Per 1 januari 2016 is een aanpassing in de governance ingegaan, onder meer 
resulterend in een compactere Raad van Toezicht. Het aantal zetels is terug-
gebracht van tien naar zeven. Per 1 januari 2016 bestond de Raad van Toezicht 
uit de volgende leden:
• Job Swank (voorzitter, benoemd door Stichtingsraad, zit vergaderingen 

Stichtingsraad voor); 
• Else Bos (benoemd door Stichtingsraad); 
• Marco Keim (benoemd door Stichtingsraad); 
• Cees Oudshoorn (benoemd door Stichting van de Arbeid); 
• Gijs van Dijk (benoemd door Stichting van de Arbeid); 
• Vacature (te benoemen door Stichtingsraad);
• Vacature (te benoemen door Tilburg University).

Lex Meijdam is per 1 februari 2016 door Tilburg University benoemd in de 
Raad van Toezicht. Gijs van Dijk is met ingang van september 2016 opgevolgd 
door Han Busker. In januari 2017 is Hans Rademaker teruggetreden. Die zetel 
is nog vacant. Om de aansluiting tussen de Netspar gremia te bevorderen is 
besloten voortaan de agenda en het verslag van de Raad van Toezicht te  
delen met de Stichtingsraad en de Partner Research Council. 

Per eind 2016 is de Stichtingsraad uitgebreid met een aantal academische 
partners, te weten Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden,  
Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. Per januari 2016 zijn de 
vertegen woordigers van DNB, Ortec Finance, Rijksuniversiteit Groningen, 
Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam voor een tweede, 
tevens laatste termijn benoemd. In 2016 is de vertegenwoordiging namens 
Achmea, AFM, Robeco, Stichting van de Arbeid, SVB, Universiteit Maastricht 
en Tilburg University gewisseld. 

In het afgelopen jaar is de Stichtingsraad eenmaal bijeengeweest.  
De Stichtings raad heeft positief geadviseerd op het werkplan en de begroting 
2017. De Stichtingsraad heeft de bestuurder gevraagd een verkenning te doen 
naar de relevantie van Big Data voor de Netspar onderzoeksagenda en een 
bijbehorend realisatieplan uit te werken. Daaraan is (samen met de partners) 
uitwerking gegeven. Ook heeft de Stichtingsraad, in lijn met het advies  
vanuit de Partner Research Council, positief geadviseerd op het voorstel  
om onderzoekers bij de call 2017 in de gelegenheid te stellen op alle  
onderwerpen uit de Netspar onderzoeksagenda een projectvoorstel voor  
een (meerjarig) Thema Project van k€ 500 te doen.
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Dank tot slot

Wetenschap doet ertoe. En het is essentieel dat Netspar via kennis-
ontwikkeling en -deling bij blijft dragen aan het ordenen van de feiten  
met het oog op een geïnformeerd pensioendebat. Ook om de blik voor  
alternatieve denk- en oplossingsrichtingen te verruimen. De bijdrage van 
Netspar is het resultaat van de inzet van velen in wetenschap, sector en staf. 
Gedrevenheid, betrokken heid, kwaliteitsbesef en de bereidheid stevig  
(inhoudelijk) bij te dragen is wat hen kenmerkt. Een goede aansluiting  
tussen wetenschap en praktijk is het resultaat. Met dank aan ieders bijdrage 
aan een geïnformeerd pensioen debat. 

Job Swank, voorzitter
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