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Thema Projecten

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 verschillende academici en teamleden werkzaam bij een van de sector-
partners. 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 2016
Marike Knoef (UL)
Uncertainty over the life cycle: implications for pensions and savings  
behavior

Benedict Dellaert & Bas Donkers (EUR)
Individuals’ choices of comprehensive pension plans

Andries de Grip & Raymond Montizaan (UM)
Work, health and retirement

Topicality	Projecten

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

Toegekend in 2016
Casper van Ewijk (TiU), Joost van Valkengoed (PGGM), Loes Frehen (APG) & 
Johan Bonekamp (TiU)
Heterogeniteit in leeftijdsopbouw en de doorsneesystematiek

Theo Nijman (TiU), Niels Kortleve (PGGM) & Agnes Joseph (Achmea)
Maatwerk en keuzevrijheid

Marijke van Putten (UL) 
Relevante informatie t.b.v. keuzes bij variabele uitkeringen en doorbeleggen 
na pensioendatum

René Maatman, Mark Heemskerk (RUN), Bas Werker (TiU) & Kees Kamminga 
(Aegon) 
Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij 
systeemwijziging?

https://www.netspar.nl/project/uncertainty-the-life-cycle-implications-for-pensions-and-savings-behavior/
https://www.netspar.nl/project/uncertainty-the-life-cycle-implications-for-pensions-and-savings-behavior/
https://www.netspar.nl/project/individuals-choices-comprehensive-pension-plans/
https://www.netspar.nl/project/work-health-and-retirement/
https://www.netspar.nl/project/heterogeniteit-leeftijdsopbouw-en-doorsneesystematiek/
https://www.netspar.nl/project/maatwerk-en-keuzevrijheid/
https://www.netspar.nl/project/relevante-informatie-t-b-v-keuzes-variabele-uitkeringen-en-doorbeleggen-pensioendatum/
https://www.netspar.nl/project/relevante-informatie-t-b-v-keuzes-variabele-uitkeringen-en-doorbeleggen-pensioendatum/
https://www.netspar.nl/project/welke-ervaringen-er-omgaan-bestaande-aanspraken-systeemwijziging/
https://www.netspar.nl/project/welke-ervaringen-er-omgaan-bestaande-aanspraken-systeemwijziging/
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Marcel Lever (CPB)
Keuzevrijheden in de uitkeringsfase: hoe worden deze gebruikt in andere 
landen?

Lisa Brüggen & Thomas Post (UM)
Keuzearchitectuur

Rob Alessie (RUG), Raun van Ooijen (RUG) & Marike Knoef (UL) 
Pensioenambitie

Marike Knoef & Marijke van Putten (UL)
Pensioenbewustzijn van jongeren verhogen

Individual Research Projecten

Om uitvoering te geven aan de onderzoeksagenda financiert Netspar  
maximaal 50% van driejarige aanstellingen van postdoctorale onderzoekers, 
tot een maximum van k€ 80. Onderzoekers committeren zich aan het schrijven 
van Industry Papers en het uitwisselen van kennis tijdens evenementen en 
binnen onderwijsactiviteiten.

Toegekend in 2016
Anja De Waegenaere & Anne Balter (TiU)
Contract specifications for new pension deals

Roel Beetsma & Damiaan Chen (UvA)
Valuation of index-linked assets in incomplete markets

Kène Henkens & Jaap Oude Mulders (NIDI)
Delaying retirement: Confronting responses of employees and employers

https://www.netspar.nl/project/keuzevrijheden-uitkeringsfase-hoe-worden-gebruikt-landen/
https://www.netspar.nl/project/keuzevrijheden-uitkeringsfase-hoe-worden-gebruikt-landen/
https://www.netspar.nl/project/keuzearchitectuur/
https://www.netspar.nl/project/pensioenambitie/
https://www.netspar.nl/project/pensioenbewustzijn-jongeren-verhogen/
https://www.netspar.nl/project/contract-specifications-for-new-pension-deals/
https://www.netspar.nl/project/valuation-index-linked-assets-incomplete-markets/
https://www.netspar.nl/project/delaying-retirement-confronting-responses-employees-and-employers/

