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Ambities Werkprogramma 2019-2023 

In het pamflet Netspar NexT is een verkenning gemaakt van de toekomstige onderzoeksagenda en 
positionering van Netspar. In deze uitdagende agenda is gekozen om vanuit de huidige kern te 
komen tot verdieping en verbreding van onderwerpen en disciplines. Met Netspar NexT worden de 
sterke punten van het huidige Netspar als kennisplatform op het terrein van pensioenen en de 
financiering van de oude dag verder uitgebouwd en worden nieuwe accenten geplaatst bij 
digitalisering, flexibele arbeidsmarkt, keuze-architectuur en de Europees beleidsagenda.  
 
Uitdagende agenda vraagt ambitieuze strategie 
In dit document worden uitgaande van deze onderzoeksagenda de hoofdlijnen geschetst voor het 
Werkprogramma 2019-2013. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de zelfevaluatie (Self-evaluation 
2017, Final Evaluation 2011-2014 Program & Midterm Evaluation 2015-2019 Program, report June 
2017) en de uitkomsten van de evaluatie door NWO betrokken. Belangrijke aandachtspunten zijn 
daarbij onder meer behoud van het topacademisch onderzoek als basis voor toegepast onderzoek en 
het verder versterken van niet-economische disciplines binnen Netspar. Verbreding biedt nieuwe 
mogelijkheden voor partners uit nieuwe domeinen (banken, zorg, wonen) met behoud van 
herkenbaarheid voor bestaande partners.  
 
De ambities op hoofdlijnen uit dit document kunnen worden getoetst tijdens de partnerevaluatie 
alvorens ze worden opgenomen, geconcretiseerd en uitgewerkt in het uiteindelijke Werkprogramma 
2019-2023. 
 
Een vijftal hoofdambities 
In het werkprogramma 2019-2023 bouwt Netspar voort op hetgeen in Werkprogramma 2015-2019 is 
bereikt op het terrein van kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkontwikkeling. Behoud van de 
sterke en unieke positie van Netspar als verbinder van wetenschap, sector en overheid, platform voor 
co-creatie en laagdrempelige kennisdeling is essentieel. Ook in het nieuwe werkprogramma blijft het 
individu of individuele deelnemer op de oude dag centraal staan, maar verschuift de focus verder 
naar de voorbereiding op de oude dag gedurende de levenscyclus en de invloed van de levensloop 
op het pensioen. Daarmee wordt de verbinding met het spaar- en investeringsgedrag gedurende het 
leven, de betekenis van de eigenwoning en het belang van investeren in menselijk kapitaal op 
veranderende arbeidsmarkt verder versterkt.  
 
Netspar kent voor 2019-2013 een vijftal hoofdambities. De mate waarin deze ambities gerealiseerd 
kunnen worden, hangt in belangrijke mate af van de financiële basis onder het nieuwe 
werkprogramma. Met name de versterking van het topacademisch onderzoek, de vergroting van de 
(complexere) multidisciplinariteit (NWO-financiering is voor beide essentieel) en de verbreding naar 
Europa vragen (via financiering door partners) een serieuze verruiming van jaarlijkse budget ten 
opzichte van de huidige financiering. 
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Kennisontwikkeling 

1. Verdiepen & verbreden van onderwerpen en disciplines 
Multidisciplinair, domeindoorsnijdend onderzoek, met meer aandacht voor de relevante 
momenten in de individuele levensloop vóór pensionering (zoals aankoop woning, 
inkomensonzekerheid door werkloosheid, wel of niet langer doorwerken, echtscheiding of 
overlijden van een partner). En ook met aandacht voor maatschappelijke transities op het 
gebied van onder meer zorg, wonen, arbeidsmarkt, digitalisering, solidariteit en de 
toenemende invloed van EU op wet- en regelgeving. En met aandacht voor de rol van Big 
Data bij communicatie, keuze en maatwerk. 
 

2. Verbinden van toponderzoekers op verschillende disciplines, met aandacht voor 
verjonging en diversiteit. Het versterken van het topacademisch onderzoek is essentieel als 
basis voor behoud van kwalitatief hoogwaardig toegepast onderzoek. Het zwaartepunt van 
het onderzoek blijft economisch, maar wordt sterker verbonden met andere disciplines 
waardoor – mede afhankelijk van de beschikbare middelen – een volwaardig multidisciplinair 
netwerk ontstaat. Het vinden, binden en verbinden van toponderzoekers van verschillende 
disciplines vraagt een actieve ‘scouting’ en het gerichter inzetten van meer grotere en 
kleinere onderzoekgrants, met een goede balans tussen de funding die de onderzoeker 
ontvangt en de commitments die daarvoor gevraagd worden. Integratie van nieuwe 
disciplines vereist extra aandacht voor samenwerking, verkenning van elkaars 
kennisgebieden en het koppelen van onderzoekers en professionals met diverse 
achtergronden. 

 
Kennisdeling en actieve betrokkenheid bij onderzoek 
 

3. Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat door: 
a. Het directer benaderen van pensioenfondsbestuurders (als specifieke doelgroep 

binnen de brede doelgroep van professionals die beroepsmatig geïnteresseerd zijn in 
de oude dag), via een betere zichtbaarheid in landelijke media (dagbladen, 
nieuwssites, Buitenhof, Nieuwsuur) en op (bedrijfsmatige) social media. Maar ook 
door het aanbieden (i.s.m. SPO) van kennisdeling specifiek voor 
pensioenfondsbestuurders.  

b. Behoud en verstevigen van de slagkracht voor beleidsadvisering door 
versterking van de flexibele schil van direct betrokken onderzoekers op diverse 
terreinen. 

 
4. Verstevigen van de internationale positie gericht op de Europese beleidsagenda, door 

het verder opbouwen van een kennispositie in Europa en het aangaan van contacten met 
onder meer Pensions Europe, Insurance Europe en het organiseren van conferenties met o.a. 
EIOPA. Dit vereist de benoeming van een voldoende zware trekker.   
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Netwerkontwikkeling 
 

5. Versterken en verbreden van het netwerk, door het aantrekken van nieuwe partners 
binnen het huidige domein (pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeraars) en 
verbreding naar partners uit nieuwe domeinen (banken, woningcorporaties, 
zorgverzekeraars/koepels, organisaties op gebied van employability (oudere) werknemers, 
NvB, Dufas) met behoud van herkenbaarheid voor bestaande partners. En met een goede 
balans tussen sturing vanuit de directie op strategische verandering, gedragen door de 
Stichtingsraad en prioritering van onderzoek in de Partner Research Council.  

 

 

Missie en kernwaarden ongewijzigd 

Missie 
Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de 
‘oude dag’ in Nederland. Dit doet Netspar door: 
1. netwerkontwikkeling, 
2. het formuleren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoekprogramma’s, inclusief 

kennisuitwisseling met het buitenland, en 
3. een daaraan gekoppeld programma voor kennisoverdracht in Nederland. 
 
Netspar wil bevorderen dat er een beter begrip is van de economische en sociale gevolgen van 
pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en beoogt eraan bij te dragen dat het 
pensioendebat in Nederland wordt gevoerd op basis van feiten en inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Netspar zorgt voor een onderzoekinfrastructuur waarin publieke en private partijen in de 
dienstverlenende sector met onderzoekers in de sociale wetenschappen kunnen samenwerken op 
een efficiënte en waardevolle manier. Daarmee stimuleert Netspar sociale innovatie en vergroting van 
de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit van de pensioenindustrie. 
 
Kernwaarden: onafhankelijk, toegankelijk en open 
De kernwaarden van Netspar zijn onafhankelijkheid, toegankelijkheid voor nieuwkomers, en openheid 
voor dialoog en interactie tussen de stakeholders. Netspar erkent het belang van diverse vormen van 
kennis, een brede waaier van disciplines, en methodologische benaderingen. Het kiest geen positie in 
beleidskwesties, maar is in plaats daarvan gewijd aan het bevorderen van een breder begrip van de 
economische en sociale gevolgen van de pensioensystemen en pensioen. Het streeft naar een 
doeltreffende verspreiding van onpartijdige onderzoekoutput onder de publieke beleidsmakers, 
professionals en beheerders binnen de financiële instellingen, en onder de academische 
gemeenschap. 
 


