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INTERNSHIP PROJECT PROPOSAL 
 

Title  Maatwerk, Gedrag en Communicatie bij pensioenkeuzes 

Research Area Communicatie en kiezen 

Dutch language mandatory Yes 

Type of internship Only as regular internship 

Internship period Flexible 

For students in MSc Economics / MSc EME 

Internship remuneration Yes, €500 per month  

Organization and (sub)section PGGM 

  

 

Short description internship project (incl. literature)  

Maatwerk en keuzevrijheid is een van de vier kernthema’s in de Hoofdlijnennota en de 

Perspectiefnota van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het perspectief is een 

stelsel dat begrijpelijker is en duidelijk over wat mensen kunnen verwachten. Een stelsel waarin 

mensen vertrouwen hebben en dat beter is toegesneden op de kenmerken en behoeften van 

deelnemers. In 2015 en 2016 hebben stagiaires bij PGGM onderzoek gedaan naar keuze bij 

pensionering. Zij hebben onderzoek gedaan naar de keuzewensen van deelnemers en hoe we de 

deelnemer kunnen helpen met zijn pensioenkeuze.  

 

Inzicht in hoe we de deelnemer kunnen helpen en sturen door middel van de presentatie van een 

keuze is in de lift en er zijn vele voorbeelden in recente literatuur over deze zogenoemde nudges. 

Echter, voor we de deelnemer kunnen sturen moeten we weten wat een “goede” keuze is voor de 

deelnemer. Er zijn veel visies op deze vraag en het pensioenfonds en de deelnemer moeten daarin tot 

een consensus komen. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken kunnen hier aan bijdragen. 

Mogelijke onderzoeksvragen zijn: 

 Hoe kunnen we een persoonlijk pensioenvoorstel inrichten zodat de deelnemer een betere 

pensioenkeuze kan maken? 

 Waar verschillen de deelnemer en het pensioenfonds in de visie op de goede keuze? 

 Hoe wisselen voorkeuren van de deelnemers door de tijd en hoe kunnen we daarop inspelen (of 

juist niet?) met (potentiële) nieuwe keuzes? 

 Op welke manier wil de deelnemer advies over zijn pensioen en aan welk type advies heeft de 

deelnemer behoefte? 

 Hoe kan data helpen de deelnemers beter te informeren? Leidt dit vervolgens tot een goede 

keuze? 

 Op welke variabelen kunnen we differentiëren (oftewel maatwerk bieden)?  

 

Literatuur: 

SZW (2015), Hoofdlijnennota en SZW (2016), Perspectiefnota 

Merle Willemsen (2015), scriptie op basis van stage bij PGGM (op te vragen bij Niels Kortleve) 
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