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2. Voorwoord 
 
In de periode januari -maart 2018 hebben wij in opdracht van de Raad van Toezicht een partnerevaluatie 
uitgevoerd over de prestaties van Netspar in de jaren 2014 – 2017 en over de gewenste strategie en 
positionering van Netspar voor de periode 2019-2022. In dit rapport presenteren wij hiervan de 
resultaten. 
 
Partners blijken nu over het geheel genomen nog positiever in hun beoordeling van de prestaties van 
Netspar dan uit de vorige partnerevaluatie naar voren kwam. Breed gedragen beeld bij de partners is dat 
Netspar de laatste jaren zeer succesvol is geweest in het uitvoeren van haar missie. Verscheidene 
partners beschouwen Netspar als een voorbeeld bij uitstek van hoe gestructureerde samenwerking 
tussen wetenschap en praktijk bij kan dragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. 
 
Enkele kritische noten hebben wij vertaald in enige aanbevelingen, in de verwachting daarmee Netspar 
te helpen in de komende periode de hoge waardering van partners vast te houden, of zo mogelijk nog te 
verhogen. 
 
De positieve betrokkenheid bij Netspar van al onze gesprekpartners heeft in belangrijke mate bijdragen 
aan het plezier waarmee wij ons voor deze evaluatie hebben ingezet. Onze hartelijke dank gaat naar 
allen die ons door hun bijdrage geholpen hebben. 
 
 
Harman Korte 
Bert Boertje  
Peter Gortzak 
Andries de Grip  
Kick van der Pol  
Hedda Renooij 
Fleur Rieter  
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3. Executive summary 
 
Er is bij de partners veel waardering voor Netspar. Organisatie en werkwijze, onderzoek en 
kennisuitwisseling van Netspar worden in hun geheel zeer positief beoordeeld. Ook de wijze waarop 
door Netspar invulling is gegeven aan de aanbevelingen van de partnerevaluatie uit 2014, kan op veel 
erkenning rekenen.  
Belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op het bewaken van de onafhankelijke rol, en de 
reikwijdte, totstandkoming en uitvoering van de onderzoeksagenda. Partners zien de missie graag 
gehandhaafd en adviseren om de organisatie en activiteiten daar in de praktijk ook op aan te laten 
(blijven) sluiten. 
 
Bewaak onafhankelijke identiteit: breng uiteenlopende visies onder de aandacht 
Partners hebben behoefte aan overzicht van de verschillende perspectieven in het debat. Zij zien voor 
Netspar een belangrijke rol weggelegd om visies met elkaar in een goed geïnformeerde discussie te 
brengen, zodat partners een weging kunnen maken. Om deze rol goed te kunnen vervullen is de 
onafhankelijke identiteit van Netspar erg belangrijk. Aandacht voor uiteenlopende relevante visies en 
achtergrond van personen met deze visies, is belangrijk voor de potentiële toegevoegde waarde. Variatie 
in disciplines en professie zijn daarom van belang. Partners onderkennen dat het creativiteit vraagt om te 
voorkomen dat het beeld ontstaat dat Netspar een mening heeft, zonder dat de zichtbaarheid van 
Netspar onder druk staat.  
 
Onderzoek werkwijze gremia en de totstandkoming van de onderzoeksagenda. 
Partners wensen meer draagvlak en herkenning ten aanzien van de gemaakte keuzes over onderzoek in 
de verschillende gremia. De gekozen onderwerpen mogen daarbij meer concreet en uitdagend zijn. Bij 
voorkeur worden inhoudelijke discussies (bijvoorbeeld over verbreding en verdieping) gevoerd daar waar 
de behoefte én beslissingsbevoegdheid ligt. Die discussie mag ook van een hoger inhoudelijk niveau 
zijn, dan nu soms het geval is. Dit vraagt om aandacht voor gestroomlijnde en zelfkritische gremia en 
een heroverweging van de cyclus om samen (met partners) tot een onderzoeksagenda te komen. 
 
Zorg voor goede aansluiting op de missie van compacte en onderwerp-gestuurde activiteiten  
Het is voor partners belangrijk om te herkennen dat activiteiten aansluiten op de missie (en de agenda). 
Dat kan in hun ogen door meer gebundeld en onderwerp-gestuurd te werken. De focus zou daardoor 
ook meer op kwaliteit dan op kwantiteit komen te liggen. 
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4. Inleiding 
 
In oktober 2017 heeft de Raad van Toezicht van Netspar een commissie samengesteld met als doel de 
prestaties van Netspar namens de partners te evalueren.  
De commissie bestaat uit: 
• Harman Korte (toenmalig AFM), voorzitter; 
• Bert Boertje (DNB), vertegenwoordiger vanuit overheidspartners; 
• Peter Gortzak (APG), vertegenwoordiger vanuit pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders; 
• Andries de Grip (Maastricht University), vertegenwoordiger vanuit de partneruniversiteiten; 
• Kick van der Pol (Pensioenfederatie), vertegenwoordiger pensioenfondsen; 
• Hedda Renooij (VNO-NCW en MKB Nederland), vertegenwoordiger sociale partners; 
• Fleur Rieter (a.s.r.), vertegenwoordiger vanuit verzekeraars; 
• Corine Goossens, ambtelijk secretaris. 

 
De opdracht van de Raad van Toezicht (zie Bijlage A) beslaat de volgende drie hoofdthema’s:  
• Realisatie Netspar 2015-2019; 

- de werkwijze en organisatie van Netspar; 
- waardering voor de kwantiteit en kwaliteit van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek; 
- waardering voor de kwantiteit en kwaliteit van de kennisuitwisseling (onderwijs, industry oriented 

papers en evenementen); 
• De mate waarin Netspar adequaat invulling heeft weten te geven aan de aanbevelingen uit de 

partnerevaluatie 2014; 
• De mate waarin de gekozen positionering, ambitie en scenario’s voor de periode 2019-2023 

aansluiten bij de innovatiebehoefte van de pensioen- en verzekeringssector. 
 
Ter voorbereiding op de evaluatie door middel van partnergesprekken is een vragenlijst opgesteld waarin 
de verschillende onderdelen van de evaluatie evenwichtig aan bod komen. Deze vragenlijst is door 
commissieleden gebruikt als basis voor bijna twintig diepte-interviews met vertegenwoordigers van alle 
partners. Ook met sociale partners en pensioenfondsen werd gesproken Zij zijn officieel geen Netspar-
partner, maar worden gezien als belangrijke stakeholder. De commissie had voor deze evaluatie ook een 
aantal andere bronnen ter beschikking (zie bijlage B). 
 
Net als bij de voorgaande evaluatie schetst deze evaluatie een aantal breed gedragen conclusies en 
aanbevelingen. Waar de beelden nadrukkelijk uit elkaar lopen, wordt hier melding van gemaakt. 
 
De volgende hoofdstukken geven per hoofdthema van de opdrachtomschrijving een beeld van de 
ervaringen van partners en bevatten aanbevelingen voor de toekomst. Een grafiek met de gemiddelde 
reacties op de enquête dient steeds als visuele (maar zeker geen wetenschappelijke) ondersteuning van 
het algemene beeld. De scoremogelijkheden variëren van 1 zeer negatief tot 5 zeer positief. De 
gemiddelde scores worden telkens vergeleken met die uit de vorige evaluatie. Omdat de aantallen 
respondenten zeer klein zijn, moet aan kleine verschillen tussen de nieuwe scores en die uit 2014 geen 
aandacht worden besteed.  
Het laatste hoofdstuk dient als samenvatting en schetst de belangrijkste conclusies en adviezen.  
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5. Netspar realisatie 2015-2019 
 
Dit hoofdstuk evalueert de uitvoering van het programma 2015-2019 tot op heden. Daarbij komen 
achtereenvolgens organisatie en werkwijze, wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling aan bod. 
Per onderwerp worden nieuwe aanbevelingen gegeven.  
Breed gedragen beeld bij de partners is dat Netspar de laatste jaren zeer succesvol is geweest in het 
uitvoeren van haar missie. Verscheidene partners beschouwen Netspar als een goed voorbeeld van hoe 
gestructureerde samenwerking tussen wetenschap en praktijk bij kan dragen aan het vinden van 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De uitdaging voor de komende jaren ligt voornamelijk 
in het vasthouden van die kwaliteit en het houden van de blik op de voorliggende missie. 
 
 
5.1. Organisatie en werkwijze  
 
Conclusie 
Netspar wordt ervaren als een professionele en toegankelijke organisatie met voldoende mogelijkheden 
voor partners en andere stakeholders om invloed uit te oefenen. 
Aanbeveling 
Bewaak de onpartijdigheid en schenk aandacht aan gestroomlijnde en zelfkritische gremia met een 
duidelijke opdracht. 
 
Algemeen beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 1. Organisatie en werkwijze 

Nagenoeg alle betrokkenen zijn uitgesproken positief over de wijze waarop Netspar invulling geeft aan 
haar missie om bij te dragen aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering 
van de ‘oude dag’ in Nederland. Het is belangrijk dat Netspar op basis van gefundeerde kennis een 
objectiverende, onafhankelijke rol heeft in het pensioendebat. Netspar kan deze rol invullen doordat zij 
als netwerkorganisatie acteert. 
De samenwerking wordt als prettig en de organisatie wordt als toegankelijk ervaren. Het gros van de 
partners geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit en de frequentie van het relatiemanagement, en is 
ook tevreden over hun mate van invloed. 
Door de meesten (vooral insiders) wordt de organisatiestructuur als helder ervaren. Zij kennen de 
organisatie goed, zijn met meerdere personen vanuit hun organisatie in Netspar-verband actief en 
kunnen hun weg goed vinden. Nieuwe en of kleinere partners ervaren daarentegen enige moeite om 
overzicht te krijgen en te houden. Voor hen is de organisatie complex en de veelheid van activiteiten 
soms overweldigend. Het gros geeft hierbij echter aan, begrip te hebben voor de mate van complexiteit 
omdat dit een logische consequentie is van een netwerkorganisatie zijn. 

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Opzet en werkwijze duidelijk Relatiemanagement goed Voldoende ruimte voor
invloed op  opzet en

werkwijze

2014 (n=28-37)

2018 (n=21-23)



 

7/22 

Aanbevelingen 
Bewaken onpartijdige rol 
Netspar verkeert zoals gezegd in een optimale positie om een onpartijdige rol te spelen. Die rol wordt in 
de ogen van partners meestal goed gespeeld, maar op enkele recente dossiers is daar onder partners 
ook discussie over. Gedacht wordt dan meestal aan de positie in debatten over het toekomstige 
pensioenstelsel en de introductie van het Pan-Europees Persoonlijke Pensioenproduct. In dergelijke 
gevallen vragen partners zich af of de feitelijke handelwijze past bij de gekozen ambitie. Voor partners is 
het belangrijk om te herkennen dat het visies van onderzoekers zijn en niet van Netspar. Netspar wordt 
de taak toegeschreven de verschillende visies bij elkaar te brengen voor op onderzoeksresultaten 
gebaseerde discussies. Op sommige kerndossiers zijn vaak dezelfde mensen aan het woord, waar 
personen met een ander standpunt in de discussie gemist worden. In het verlengde daarvan ligt ook de 
deelname aan adviesorganen uit hoofde van Netspar gevoelig. Bewustwording van de kracht van 
beeldvorming is daarbij zeer belangrijk. 
Aandacht voor gestroomlijnde en zelfkritische gremia met een duidelijke opdracht 
De positie van verschillende gremia (Stichtingsraad, PRC en EB) komt meermalen terug in de evaluatie. 
Er is begrip voor een bepaalde mate van complexiteit omdat Netspar een netwerkorganisatie is en men 
ziet geslaagde pogingen om daarover beter te communiceren. Aan de andere kant worden er ook 
vraagtekens geplaatst bij de werkwijze van de verschillende gremia : “Zijn er te veel, is er geen 
overlap?”, “Sluit de opdracht aan bij de missie en agenda”, “Wordt er gewerkt volgens de opdracht?”, en 
“Verzandt men niet teveel in procedures terwijl het over inhoud dient te gaan?”. Deze evaluatie is te 
beperkt om te identificeren wat het beste antwoord is op deze bevindingen. Om tot een oplossing te 
komen is het belangrijk eerst meer zicht te krijgen op de oorzaken. Gedacht wordt dat het beantwoorden 
van de vragen er idealiter toe leidt dat; A) de selectie van projecten en onderwerpen beter verdeeld zijn 
over de agenda; en B) er meer helderheid is over de taken, waardoor de organisatie eenvoudiger te 
begrijpen is.  
 
 
5.2. Wetenschappelijk onderzoek 
 
Conclusie 
Het wetenschappelijk onderzoek van Netspar wordt gezien als gezaghebbend, hoogwaardig en 
toepassingsgericht. 
Aanbeveling 
Ontwikkel samen met partners een concrete toepassingsgerichte onderzoeksagenda en definieer enige 
ruimte voor de directie voor onderzoek buiten deze agenda om. 
 
Algemeen beeld 

 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 2. Wetenschappelijk onderzoek 
In het verlengde van de NWO evaluatie die in 2017 plaatsvond, onderkennen de partners de 
hoogwaardige kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek bij Netspar. De integrale benadering waarbij het 
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individu centraal staat heeft vruchten afgeworpen, zeker als het gaat om de toepasbaarheid van het 
onderzoek. Beeld is dat Netspar in Nederland uniek is als het gaat om de samenwerking tussen 
wetenschap en praktijk. 
 
Aanbevelingen 
Heroverweeg cyclus totstandkoming van de (meer concrete en uitdagende) onderzoeksagenda 
Partners zien onderzoek als een middel, en willen ervoor waken dat het ingezet wordt als doel op zich. 
Het komt de toepasbaarheid van onderzoek ten goede als partners betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
de onderzoeksagenda. Bij hen bestaat tevens de behoefte aan het formuleren van concrete en 
uitdagende thema’s, in plaats van een algemene uiteenzetting waar veel onderzoeksvragen in passen of 
later aan toe kunnen worden gevoegd. Een algemene agenda, biedt weinig richting en zorgt er in 
combinatie met de stemprocedure in de PRC, nu soms voor dat vooral projecten in het “veilige midden” 
worden toegekend. Als gevolg daarvan wordt toepasbaarheid niet door iedereen ervaren en ontstaat er 
mogelijk ook een afname van relevantie.  
De commissie ziet dat er pogingen worden ondernomen om samen met de PRC concrete thema’s te 
formuleren. Gedacht wordt dan aan het benoemen van Topicality onderwerpen en het prioriteitsthema 
voor de grootschalige projecten in november en het organiseren van het Match Making event in 
februari/maart. Deze werkwijze wordt mogelijk niet door alle partners als zodanig herkend of voldoende 
benut. De gehele cyclus om samen tot een agenda te komen verdient daarom aandacht. 
Definieer enige ruimte voor de directie voor onderzoek buiten de onderzoekagenda om. 
Als in lijn met de vorige aanbeveling gewerkt wordt met een meer vastomlijnde onderzoekagenda, 
bestaat het risico dat nieuw te ontginnen speelvelden of vragen die terloops ontstaan door 
beleidsveranderingen, geen aandacht meer kunnen krijgen. Het heeft de voorkeur van partners dat van 
te voren vaststaat welke ruimte de directie heeft buiten de vastgelegde agenda, in plaats van ruimte in te 
nemen binnen die agenda zodra zich de gelegenheid voordoet. 
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5.3. Kennisuitwisseling 
 
5.3.1. Onderwijs 
 
Conclusie 
Het via Netspar aangeboden onderwijs is zeer goed en voorziet in een belangrijke behoefte bij partners.  
Aanbeveling 
Behoud onderscheidende factoren van huidige onderwijsaanbod en laat het Executive programma nog 
beter aansluiten bij meer integrale benadering vanuit individu. 
 
Algemeen beeld  
 
 
 
 
 
 

 
Grafiek 3. Onderwijs 

Partners zijn erg lovend over het onderwijsaanbod bij Netspar. De waardering voor het executive 
programma bij TIAS is zeer groot. De inhoud van het programma wordt door partners beschouwd als 
een belangrijke basis en wordt kwalitatief als uitstekend beoordeeld. Extra waarde van deelname 
ontleent dit programma aan de netwerkfunctie en de mogelijkheid om te leren van de verschillende 
invalshoeken van collega’s. Het programma leent zich vooral voor mensen die al ingevoerd zijn op 
dossiers. Hun deelname draagt bij aan kwalitatief hoogstaande discussies. Een separaat executive 
programma voor minder ingevoerden (managers in plaats van specialisten) ligt volgens de partners 
minder voor de hand. Deze groep kan zich beter tot SPO wenden. De door Netspar samen met SPO 
uitgewerkte micro learnings zijn voor die categorie dan ook een welkome aanvulling. 
Het MSc onderwijs zorgt voor belangrijke instroom van goed personeel in de sector. Onderwijs op de 
meer traditionele (economische/financiële) Netspar-agenda is hier erg belangrijk. Studenten met een 
Netspar-certificaat zijn beter toegerust om in de pensioensector ter gaan werken, dan andere studenten. 
En er bestaat blijvend behoefte aan kandidaten met dit profiel. 
 
Aanbevelingen 
Behoud onderscheidende factoren van huidige onderwijsaanbod 
Partners hechten grote waarde aan het huidige executive programma en de instroom in hun organisatie 
vanuit het Netspar MSc onderwijs. De uitdaging wordt vooral gezocht in het in stand houden van deze 
kwaliteit. 
Laat het Executive programma nog beter aansluiten bij meer integrale benadering vanuit individu 
Het executive programma mag meer invalshoeken buiten de economische discipline bevatten, zodat in 
dit programma voor de sector een aanbod ligt dat meer dan nu gericht is op de integrale benadering 
vanuit het perspectief van het individu. Bij het MSc onderwijs beleven partners deze behoefte niet. Hun 
organisaties hebben vooral behoefte aan instroom van nieuwe specialisten. 
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5.3.2. Industry Oriented Papers 
 
Conclusie 
De sectorgerichte papers van Netspar maken het wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk. 
Partners oordelen dat de kwaliteit varieert, maar meestal goed is. 
Aanbeveling 
Behoud focus op toegevoegde waarde van Industry papers en minder op realiseren van 
outputverplichtingen per project. 
 
Algemeen beeld 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 4. Industry Papers 
Industry Papers worden graag gelezen door Netspar partners en zijn meestal van hoogwaardige 
kwaliteit. De nieuwe Briefs zijn een goede toevoeging waar het gaat om het ontsluiten van 
beleidsrelevante bevindingen. Gemiddeld genomen zijn partners tevreden over de reikwijdte van het 
aanbod, waardoor voor de meeste ontvangers altijd publicaties voorhanden zijn die relevant en 
toepasbaar zijn. Communicatie over publicaties is meestal zo opgebouwd dat vrij eenvoudig kan worden 
vastgesteld, of informatie voor de ontvanger interessant is.  
 
Aanbeveling  
Behoud focus op toegevoegde waarde van Industry papers en minder op realiseren van 
outputverplichtingen per project. 
De kwaliteit en toepasbaarheid van papers wordt niet altijd als dusdanig herkent. Bij papers met minder 
toegevoegde waarde lijkt de nadruk meer te hebben gelegen op het realiseren van een verplichting, dan 
dat getoetst is of het paper nog iets toe te voegen heeft aan het reeds bestaande palet van 
onderzoeksresultaten. Een duidelijk inzicht in bestaand werk gesorteerd op dossier, en afspraken met 
projecten, PRC en EB over het realiseren van onderzoeks- en publicatieverplichtingen kan eraan 
bijdragen om dit voorkomen.  
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5.3.3. Evenementen 
 
Conclusie 
Netspar-evenementen worden graag bezocht door partners. Organisatie is goed, inhoud en discussie 
meestal ook. 
Aanbeveling 
Organiseer meer (middel)grote evenementen op onderwerp in plaats van veel kleinschalige 
bijeenkomsten en bewaak ruimte voor diepgang van discussie, en variatie in disciplines. 
 
Algemeen beeld  
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 5. Evenementen 
Het beeld dat partners teruggeven over de georganiseerde evenementen komt min of meer overeen met 
de bevindingen voor Industry Papers. De kwaliteit is hoog, onderwerpen zijn relevant en er is voor 
iedereen wat wils. Ook hier zorgt goede communicatie ervoor dat goed te onderscheiden is welk 
evenement voor wie de moeite waard is om aan deel te nemen. Partners zijn daarnaast zeer te spreken 
over de vlekkeloze organisatie van evenementen. 
Voor partners bieden evenementen een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten over voor hen relevante 
onderwerpen. Onderwerp-gestuurde evenementen met voldoende ruimte voor discussie genieten de 
voorkeur. 
 
Aanbevelingen  
Organiseer meer (middel)grote evenementen op onderwerp in plaats van veel kleinschalige.  
Partners menen dat middelgrote en grootschalige evenementen op onderwerp voor hen effectiever en 
efficiënter werken dan een hele reeks kleinschalige bijeenkomsten. Tijdens grotere evenementen komt 
bovendien de netwerkfunctie beter tot haar recht dan in kleiner gezelschap. 
Bewaak ruimte voor diepgang van discussie en variatie in disciplines. 
Voor partners is het van groot belang dat er ruimte is voor discussie en dat die discussie diepgang heeft. 
Vooral op gevoelige dossiers in de kern van het debat wordt veel waarde gehecht aan uitwisseling 
tussen mensen met uiteenlopende relevante visies en wetenschappelijke achtergrond. Als er daarnaast 
veel gelegenheid is om met elkaar van gedachte te wisselen, worden onderwerpen interessanter en 
levert de discussie bovendien ook inhoudelijk meer rendement op.  
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6. Terugblik op de aanbevelingen uit de partnerevaluatie 2014 
 
Partners geven aan dat Netspar in het algemeen goed geslaagd is in de opvolging van de aanbevelingen 
uit de partnerevaluatie 2014. Meest kritisch zijn partners over de mate waarin het Netspar is gelukt om 
de werkwijze aan te scherpen in lijn met de ambitie. De rolverdeling en afbakening van 
verantwoordelijkheden tussen de verschillende gremia (zie paragraaf 5.1), alsook de balans tussen 
projectverplichtingen en subsidieomvang (zie paragraaf 5.3.2) blijven om aandacht vragen. 
 
 
6.1. Het is Netspar gelukt meer disciplines te betrekken.  
 
In 2014 gaf de commissie het advies om de andere wetenschappelijke disciplines, zoals 
sociologie, psychologie, communicatie en recht, nog meer bij Netspar te betrekken. 
Doel van deze gewenste multidisciplinariteit was om nieuwe vragen op het terrein 
rondom het individu en individueel gedrag en de grote macrovraagstukken te kunnen 
beantwoorden. 
 
Partners zien een toename in de samenwerking tussen disciplines. Binnen projecten en bij het schrijven 
van publicaties is regelmatig sprake van samenwerking. Daarnaast ontmoeten verschillende disciplines 
elkaar op de vele evenementen van Netspar om vanuit hun eigen invalshoek vraagstukken te bespreken. 
Partners zijn het erover eens dat multidisciplinariteit geen doel op zich is, maar een middel om vragen uit 
de onderzoeksagenda te beantwoorden. Door sommige partners wordt de wens geuit om ook binnen 
projecten de samenwerking van disciplines te intensiveren. Verschillende disciplines werken echter 
vanuit verschillende paradigma’s en definities. Bovendien is multidisciplinair onderzoek voor 
wetenschappers lastiger te publiceren. Vandaar dat veel partners onderkennen dat samenwerking 
binnen projecten lastiger te realiseren is dan disciplines op één dossier voor discussie samen te brengen 
tijdens een evenement.  
 
De betrokken selectiegremia (SC, PRC en EB) lijken inmiddels beter toegerust op het in toenemende 
mate multidisciplinaire karakter van Netspar. Een punt van aandacht dat selectieprocedures vaak meer 
resulteren in onderzoek in het veilige midden, dan in spannender randgebieden. Daarnaast rijst de vraag 
in welke mate gremia in staat zijn mee te groeien met de verbreding van de onderzoeksagenda en de 
verbreding naar andere disciplines. Dit betekent mogelijkerwijs een wijziging van de taakomschrijving en 
profielen van individuele gremialeden, maar ook van de wijze waarop zij inhoudelijke afstemming binnen 
hun eigen organisatie en met andere PRC leden organiseren. Tot slot wordt opgemerkt dat het 
hoofdzakelijk de juridische en communicatiewetenschappen zijn, waar de laatste jaren mee is 
samengewerkt. De samenwerking met sociologische disciplines lijkt moeizamer op gang te komen. De 
inspanning van Netspar en SCP om samen onderzoek te initiëren wordt dan ook door partners 
gewaardeerd. 
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6.2. Het is Netspar gelukt de toepasbaarheid van onderzoek te vergroten. 
 
Gezien de verwachte beleidsagenda vroegen de partners Netspar in 2014 om de 
toepasbaarheid van het onderzoek te vergroten. Het beeld was dat dit enerzijds kon 
door de resultaten van fundamenteel onderzoek nadrukkelijker te benoemen in termen 
van toepasbaarheid, en anderzijds door voldoende toegepast onderzoek te doen. 
 
Nagenoeg alle ondervraagden zien een toename in de toepasbaarheid. Daarbij herkennen de meesten 
van hen ook de kwetsbare balans tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de 
toepasbaarheid van dat onderzoek. Zonder een gedegen fundament is analyse van beleid en praktische 
oplossingen kwetsbaar. De toegevoegde waarde van diepgaand onderzoek moet op termijn zichtbaar 
worden in beleidsrelevant onderzoek. De toepasbaarheid van het onderzoek lijkt toegenomen doordat in 
Netspar-verband de lijntjes tussen wetenschap en praktijk de laatste jaren nog korter zijn geworden.  
 
De toepasbaarheid zou nog verder kunnen toenemen als meerdere invalhoeken (en disciplines) op één 
dossier gebundeld worden. Zowel publicaties als evenementen zouden meer gericht kunnen worden op 
het samenbrengen van verschillende perspectieven in plaats van op het positioneren van visies.  
 
 
6.3. Netspar werkt ten bate van het Nederlandse pensioendomein. 
 
Partners adviseerden Netspar in 2014 om het internationaliseren van activiteiten en het 
Netspar-netwerk erop gericht te houden kennis uit te wisselen ten bate van het 
Nederlandse pensioendebat (en eventueel het werven van financiering). De domeinen 
zorg en wonen werden gezien als ondersteunend aan de pensioenvragen van de 
toekomst, maar zouden niet op zichzelf moeten staan. 
 
Dat het Netspar lukt om de activiteiten te concentreren ten bate van het Nederlandse pensioendomein 
wordt door vrijwel alle betrokkenen onderschreven. Een belangrijk onderdeel van de missie is voor 
partners dat het nationale debat wordt gevoerd met onafhankelijke, objectieve kennis. Het ervoor zorgen 
dat Netspar door iedereen op die manier ervaren wordt, verdient doorlopend aandacht (zie ook paragraaf 
5.1). De ingevoerde internationaal vergelijkende projecten zijn een goed voorbeeld van de wijze waarop 
Netspar-onderzoek faciliteert dat ten bate komt van het Nederlandse pensioendomein.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van dit onderwerp worden besproken in paragraaf 7.2. 
 
 
6.4. Het is Netspar gelukt om de werkwijze aan te scherpen in lijn met de ambitie 
 
Bij de vorige evaluatie gaven partners aan behoefte te hebben aan een meer structurele 
invulling van het relatiemanagement. De organisatie van Netspar verdiende een betere 
stroomlijning (aantal verschillende gremia, de taak- en rolverdeling en de communicatie 
over deze gremia). Ook werd gevraagd om een betere balans tussen subsidieomvang en 
projectverplichtingen. Tot slot adviseerden partners de directie om meer ruimte te nemen bij het sturen 
van de agenda. 
De meeste partners antwoorden bevestigend wanneer hen gevraagd wordt of de werkwijze beter 
aansluit bij de gestelde ambities. Het relatiemanagement heeft intensieve aandacht gekregen met onder 
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andere de introductie van kennisseminars en men is erg tevreden over de jaarlijkse bezoeken van de 
directie. Nagenoeg alle partners geven aan dat de lijnen kort zijn en verschillende betrokkenen zeer 
toegankelijk zijn. Ook de communicatie over activiteiten van Netspar, is aanzienlijk verbeterd in 
vergelijking met de vorige evaluatieperiode. 
 
De balans tussen subsidieomvang en projectverplichtingen blijft aandacht verdienen. De mate waarin 
partners gelukkig zijn met de rol die de directie bij de invulling van de agenda speelt, varieert. Liever 
wordt samengewerkt bij het opstellen van de agenda en wordt op die manier vooraf gestuurd. Wijzigen 
van, of uitzonderingen maken op bestaande afspraken gedurende de looptijd van de agenda wordt 
minder op prijs gesteld.  
 
 
6.5. Het is Netspar gelukt de effectiviteit van profilering en communicatie te verhogen 
 
Partner gaven in 2014 aan dat een duidelijker aanbod en beter communiceren over dat 
aanbod, het bereik van Netspar zouden kunnen vergroten. Advies daarbij was om bij alle 
activiteiten op het terrein van profilering en communicatie rekening te houden met het 
karakter van Netspar als verbindende factor tussen wetenschap en praktijk. Deze 
moeten ten bate komen van het faciliteren van een gefundeerd pensioendebat. 
 
Alle partners vinden dat Netspar er in is geslaagd om de effectiviteit van profilering en communicatie te 
verhogen. De betere presentatie van Netspar via de nieuwe website heeft daaraan een belangrijke 
bijdrage geleverd. Inhoudelijk is vooral de introductie van de Netspar Brief van grote waarde.  
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7. Positionering, ambitie en scenario’s voor de periode 2019-2023  
 
Partners onderschrijven op hoofdlijnen de voorgestelde positionering en ambities voor de periode 2019-
2023. Ze uiten echter ook zorg over de haalbaarheid en de mate waarin sommige ambities als een doel 
op zich worden gezien zonder dat ze aan lijken te sluiten op de bestaande missie. Gedacht wordt dan 
vooral aan de ambities gericht op de Europese beleidsagenda en de gedachtegang achter het verdiepen 
en verbreden van onderwerpen en disciplines. 
Men is gemiddeld genomen erg tevreden met de lijn die vier jaar geleden werd ingezet en ziet die graag 
zoveel mogelijk voortgezet. Netspar heeft zich ontwikkeld als belangrijke onpartijdige speler op 
uitdagende (of complexe) beleidsdossiers. Door het bundelen van wetenschappelijke expertise met 
inzichten uit de sector zijn beleidskeuzes geobjectiveerd. Tijdens de transitie van het Nederlandse stelsel 
blijft deze rol (die vooral in de traditionele economische disciplines zijn basis heeft) van zeer groot 
belang. 
De uitdagingen van de sector ten aanzien van grote maatschappelijke veranderingen liggen volgens 
partners minder in het traditionele economische speelveld, en meer op gebieden als ICT, big data en 
gedragswetenschappen. Andere sectoren lopen hier ver voor op de pensioensector. 
Omdat partners erg tevreden zijn met de bestaande missie, luidt het generieke advies ten aanzien van 
de voorgestelde positionering en ambities: “Ja, mits het past bij de bestaande missie en de (samen met 
partners) ontwikkelde agenda”. 
 
 
7.1. Kennisontwikkeling 
 
Verdiepen & verbreden van onderwerpen en disciplines & Verbinden van 
toponderzoekers op verschillende disciplines 
Nagenoeg alle partners herkennen deze ambitie vanuit de integrale benadering waarbij het 
individu centraal staat, maar hebben daarbij ook bedenkingen.  
In het algemeen zijn partners van mening dat verbreding nuttig is, mits deze past binnen de reeds 
bestaande missie. Op de vraag voor welke onderwerpen verbreden nuttig is, lopen de antwoorden van 
partners uiteen. Er bestaat bij het gros van de partners bezorgdheid over verwatering. De gezochte 
samenwerking met woningcorporaties is daar een goed voorbeeld van. Over het verbinden van 
toponderzoekers op verschillende disciplines bestaat hetzelfde beeld; alleen als de voorliggende vraag 
daarom vraagt. Ten aanzien van de verbreding maken partners zich bovendien zorgen over de 
organisatie. Nu is Netspar door zijn beperkte omvang vrij efficiënt, en tegelijk ook zichtbaar kwetsbaar 
door een bepaalde mate van complexiteit. Als de agenda breder wordt, worden organisatie en gremia 
dan ook groter of moet met hetzelfde aantal mensen een breder veld worden overzien?  
Partners verbinden de term verdiepen aan meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Op dat 
terrein lijkt er weinig behoefte. Partners vragen zich af in welke mate dergelijk onderzoek directe 
relevantie heeft voor de sector. Ook de mate waarin verschillende partners bediend worden, komt dan 
mogelijk onder druk te staan. Verdiepen lijkt voor hen in die zin vooral een vraag van bekostiging (geen 
probleem als anderen er voor willen betalen). 
Wanneer verdiepen de betekenis heeft van het onderzoek van Netspar meer in te laten zoomen op de 
levenscyclus als geheel (zoals omschreven in Netspar Next) is er steun voor deze ambitie. Het heeft 
echter de voorkeur om dan niet te spreken over verdiepen omdat dit tot verwarring leidt. 
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Geadviseerd wordt om samen met partners te komen tot een concrete (toepassingsgerichte) 
onderzoeksagenda. Focus hoort daarbij te liggen bij een integrale benadering van financiering van de 
oude dag waarbij het individu centraal staat. In deze agenda moet duidelijk omschreven worden vanuit 
welke invalshoeken (bv. FinTech, Big Data) en welke disciplines (bv. Sociologie, Economie) waarde 
toevoegen.  
 
 
7.2. Kennisdeling en actieve betrokkenheid bij onderzoek 
 
Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat door het directer 
benaderen van pensioenfondsbestuurders & door het behoud en verstevigen van de 
slagkracht voor beleidsadvisering 
Het beter ontsluiten van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis aan pensioenfondsbestuurders zal 
zeker van waarde zijn voor de kwaliteit van het debat in Nederland. Doordat deze bestuurders 
belangrijke beslissers zijn in het pensioenstelsel draagt deze ambitie rechtstreeks bij aan de missie van 
Netspar. Partners ondersteunen daarom deze doelstelling. Sterker nog, partners denken dat deze 
ambitie breder getrokken kan worden naar andere (vertegenwoordigers van) kernbeslissers in het 
netwerk (bv. werkgevers- en werknemersverenigingen). 
Het is goed als voor partners duidelijk is welke onderzoekers op welke terreinen beschikbaar zijn voor 
beleidsadvisering. Variatie is daarbij welkom. Beleidsadvisering is in een dergelijk geval echter áltijd op 
verzoek. Netspar speelt dan een intermediërende rol. 
 
Verstevigen van de internationale positie gericht op de Europese beleidsagenda 
Partners vinden internationalisering waardevol mits het onderzoek leerzaam is voor beleid in 
Nederland.  
Partners vinden het belangrijk om zicht te houden op het veranderende speelveld en te leren van 
(ontwikkelingen in) andere landen. Zij onderkennen dat wetenschap een van nature internationale 
oriëntatie heeft. Daarnaast initieert Netspar projecten met vergelijkingen tussen landen. Het beeld is dat 
via Netspar-onderzoek voldoende van het buitenland geleerd kan worden. 
Het advies van de vorige evaluatie blijft daarmee gelijk: “Houd de blik op het Nederlandse 
pensioendomein”. Activiteiten dienen daaraan ondersteunend te zijn. Wel kan gekeken worden of de 
zichtbaarheid van Netspar als hoogwaardig kennisinstituut binnen Europa vergroot kan worden. Het 
tweetalig aanbieden van kernpublicaties (die aansluiten op de beleidsagenda van EU) kan daarbij 
ondersteunend zijn. Ook zou men voor de stuurgroep Europa gelijksoortige evenementen kunnen 
organiseren als nu voor Nederlandse koepelorganisaties wordt gedaan. Op die manier kan het 
buitenland leren van de bijzondere expertise die er via Netspar de laatste jaren is ontwikkeld. Men dient 
echter voorzichtig te zijn en partijen die in Europa lobbyen namens Nederland niet voor de voeten te 
lopen. De focus van Netspar uitbreiden richting de Europese beleidsagenda, vinden partners minder 
vanzelfsprekend. Wel is van belang dat de Europese beleidsagenda gevolgd wordt en dat mogelijke 
toekomstige Europese ontwikkelingen betrokken worden in de onderzoeksagenda, om Nederlandse 
beïnvloeders van die ontwikkelingen in staat te stellen de impact voor het Nederlandse stelsel goed 
geïnformeerd te beoordelen. 
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7.3. Netwerkontwikkeling 
 
Versterken en verbreden van het netwerk 
Partners verwelkomen graag nieuwe partijen, als er voldoende aansluiting is bij de bestaande 
missie. Het ligt volgens partners voor de hand om een duidelijk beeld te krijgen wat de 
onderzoeksagenda en ambities voor de toekomst zijn en daar eventueel nieuwe partners bij te zoeken. 
De agenda dient niet geschreven te worden met de ambitie bepaalde partners aan te haken. Zoals 
aangegeven in paragraaf 7.1 bestaat bij het gros van de partners bezorgdheid over verwatering en wordt 
vruchtbare samenwerking met woningcorporaties en zorgverzekeraars als weinig kansrijk gezien. 
Partners zien dat enkele belangrijke stakeholders nu niet actief participeren (geen Netspar-partner zijn). 
Het advies is om vooral pogingen te blijven ondernemen deze partijen aan te haken.  
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8. Conclusies en aanbevelingen 
 
De executive summary biedt een overzicht van alle conclusies en aanbevelingen op hoofdlijnen. In dit 
hoofdstuk worden alle conclusies en aanbevelingen, zoals ze door het gehele rapport achtereenvolgens 
genoemd worden, nog eens op een rij gezet. 
 
 
8.1. Conclusies 
 
Er is bij de partners veel waardering voor Netspar. Organisatie en werkwijze, onderzoek en 
kennisuitwisseling van Netspar worden in hun geheel zeer positief beoordeeld. Ook de wijze waarop 
door Netspar invulling is gegeven aan de aanbevelingen van de partnerevaluatie uit 2014, kan op veel 
erkenning rekenen:  
1. Netspar wordt ervaren als een professionele en toegankelijke organisatie met voldoende 

mogelijkheden voor partners en andere stakeholders om invloed uit te oefenen. 
2. Het wetenschappelijk onderzoek van Netspar wordt gezien als gezaghebbend, hoogwaardig en 

toepassingsgericht. 
3. Het via Netspar aangeboden onderwijs is zeer goed en voorziet in een belangrijke behoefte bij 

partners.  
4. De sectorgerichte papers van Netspar maken het wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk. 

Partners oordelen dat de kwaliteit varieert, maar meestal goed is. 
5. Netspar-evenementen worden graag bezocht door partners. Organisatie is goed, inhoud en 

discussie meestal ook. 
6. Netspar is goed geslaagd in de opvolging van de aanbevelingen uit de partnerevaluatie 2014. 
7. Partners onderschrijven op hoofdlijnen de voorgestelde positionering en ambities voor de periode 

2019-2023. 
 
 
8.2. Aanbevelingen 
 
Belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op het bewaken van de onafhankelijke rol, en de 
reikwijdte, totstandkoming en uitvoering van de onderzoeksagenda. Partners zien de missie graag 
gehandhaafd en adviseren om de organisatie en activiteiten daar in de praktijk ook op aan te laten 
(blijven) sluiten: 
1. Bewaak de onpartijdigheid en schenk aandacht aan gestroomlijnde en zelfkritische gremia met een 

duidelijke opdracht. 
2. Ontwikkel samen met partners een concrete toepassingsgerichte onderzoeksagenda en definieer 

enige ruimte voor de directie voor onderzoek buiten deze agenda om. 
3. Behoud onderscheidende factoren van huidige onderwijsaanbod en laat het Executive programma 

nog beter aansluiten bij meer integrale benadering vanuit individu. 
4. Behoud focus op toegevoegde waarde van Industry papers en minder op realiseren van 

outputverplichtingen per project. 
5. Organiseer meer (middel)grote evenementen op onderwerp in plaats van veel kleinschalige 

bijeenkomsten en bewaak ruimte voor diepgang van discussie, en variatie in disciplines. 
6. De toepasbaarheid zou nog verder kunnen toenemen als meerdere invalhoeken (en disciplines) op 

één dossier gebundeld worden. Zowel publicaties als evenementen zouden meer gericht kunnen 
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worden op het samenbrengen van verschillende perspectieven in plaats van op het positioneren van 
visies.  

7. De balans tussen subsidieomvang en projectverplichtingen blijft aandacht verdienen.  
8. Eventuele sturing door de directie vindt bij voorkeur plaatst tijdens het samen opstellen van een 

agenda. Wijzigen van, of uitzonderingen maken op bestaande afspraken gedurende de looptijd van 
de agenda wordt minder op prijs gesteld.  

9. Verbreding en “verder de levenscyclus in” is nuttig, mits het past binnen de reeds bestaande missie. 
Geadviseerd wordt om samen met partners te komen tot een concrete (toepassingsgerichte) 
onderzoeksagenda. Focus hoort daarbij te liggen bij een integrale benadering van financiering van 
de oude dag waarbij het individu centraal staat. In deze agenda moet duidelijk omschreven worden 
vanuit welke invalshoeken (bv. FinTech, Big Data) en welke disciplines (bv. Sociologie, Economie) 
waarde toevoegen.  

10. Houd de blik primair op het Nederlandse pensioendomein. Internationalisering is waardevol mits het 
onderzoek leerzaam is voor beleid in Nederland.  

11. Versterk het netwerk met nieuwe partners die passen bij de bestaande missie. 
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Opdracht RvT (excl. Bijlagen) 
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Bronnen Partnerevaluatie 2018 
 
 
A. Samenstelling evaluatiecommissie partnerevaluatie 2018; 
B. Opdrachtformulering RvT dd. 9 november 2017 (N2017.046); 
C. Planning; 
D. Datumbriefje; 
E. Selectie van mogelijke respondenten; 
F. Netspar Werkprogramma 2015-2019 (Voorbereid op de oude dag); 
G. Agenda Pensioen 2020 voor SZW en EZ; 
H. Agenda Pensioen-Zorg-Wonen voor VWS en BZK; 
I. Netspar’s academic research program 2015-2019;  
J. Jaarverslagen Netspar 2015 en 2016; 
K. Partnerevaluatie 2014 (incl. reactie Netspar-directie); 
L. Netspar Next (2019-2023); 
M. Zelfevaluatie 2015-2017 door de Netspar-directie (december 2017); 
N. Evaluatie NWO namens de Ministeries SZW, VWS, EZ en BZK (november/december 2017);   
O. Evaluatie Scientific Council (november/december 2017);   
P. Toekomstscenario’s Netspar (2019-2023); 
Q. Concept enquête 2018. 
 

https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20140520_Werkprogramma-2015-2019NL.pdf
https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20160609_Onderzoeksagenda_2015-2019_DEF.pdf
https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20160728_Netspar_jaarverslag2015_NL.pdf
https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20170630_Netspar_jaarverslag_2016_NL.pdf

	1. Inhoudsopgave
	2. Voorwoord
	3. Executive summary
	Bewaak onafhankelijke identiteit: breng uiteenlopende visies onder de aandacht
	Onderzoek werkwijze gremia en de totstandkoming van de onderzoeksagenda.
	Zorg voor goede aansluiting op de missie van compacte en onderwerp-gestuurde activiteiten

	4. Inleiding
	5. Netspar realisatie 2015-2019
	5.1. Organisatie en werkwijze
	Conclusie
	Aanbeveling
	Algemeen beeld
	Grafiek 1. Organisatie en werkwijze

	Aanbevelingen
	Bewaken onpartijdige rol
	Aandacht voor gestroomlijnde en zelfkritische gremia met een duidelijke opdracht


	5.2. Wetenschappelijk onderzoek
	Conclusie
	Aanbeveling
	Algemeen beeld
	Grafiek 2. Wetenschappelijk onderzoek

	Aanbevelingen
	Definieer enige ruimte voor de directie voor onderzoek buiten de onderzoekagenda om.


	5.3. Kennisuitwisseling
	5.3.1. Onderwijs
	Conclusie
	Aanbeveling
	Algemeen beeld
	Grafiek 3. Onderwijs

	Aanbevelingen
	Behoud onderscheidende factoren van huidige onderwijsaanbod
	5.3.2. Industry Oriented Papers


	Conclusie
	Aanbeveling
	Algemeen beeld
	Grafiek 4. Industry Papers

	Aanbeveling
	Behoud focus op toegevoegde waarde van Industry papers en minder op realiseren van outputverplichtingen per project.
	5.3.3. Evenementen


	Conclusie
	Aanbeveling
	Algemeen beeld
	Grafiek 5. Evenementen

	Aanbevelingen
	Organiseer meer (middel)grote evenementen op onderwerp in plaats van veel kleinschalige.
	Bewaak ruimte voor diepgang van discussie en variatie in disciplines.



	6. Terugblik op de aanbevelingen uit de partnerevaluatie 2014
	6.1. Het is Netspar gelukt meer disciplines te betrekken.
	6.2. Het is Netspar gelukt de toepasbaarheid van onderzoek te vergroten.
	6.3. Netspar werkt ten bate van het Nederlandse pensioendomein.
	6.4. Het is Netspar gelukt om de werkwijze aan te scherpen in lijn met de ambitie
	6.5. Het is Netspar gelukt de effectiviteit van profilering en communicatie te verhogen

	7. Positionering, ambitie en scenario’s voor de periode 2019-2023
	7.1. Kennisontwikkeling
	Verdiepen & verbreden van onderwerpen en disciplines & Verbinden van toponderzoekers op verschillende disciplines

	7.2. Kennisdeling en actieve betrokkenheid bij onderzoek
	Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat door het directer benaderen van pensioenfondsbestuurders & door het behoud en verstevigen van de slagkracht voor beleidsadvisering
	Verstevigen van de internationale positie gericht op de Europese beleidsagenda

	7.3. Netwerkontwikkeling
	Versterken en verbreden van het netwerk


	8. Conclusies en aanbevelingen
	8.1. Conclusies
	8.2. Aanbevelingen

	Opdracht RvT (excl. Bijlagen)
	Bronnen Partnerevaluatie 2018

