bericht van de netspar-directie
Verkennen van nieuwe terreinen

Waardevolle bijdrage aan actuele pensioendiscussie
Net als voorgaande jaren, stelde Netspar zich in 2017 ten doel om op basis
van onderzoek bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat.
En liefst ook verschillende visies en disciplines te verbinden zodat oplossingen
binnen handbereik komen. Vanuit de SER en het ministerie van SZW is er
erkenning voor de solide kennisbasis die Netspar biedt voor beleid. Zo keken
we in opdracht van het ministerie naar de transitielast voor verschillende
pensioenfondsen. Ook is samen met het CPB de totale omvang van de
transitielast berekend, in het licht van recente ontwikkelingen. Het eerste
publieke optreden van Minister van SZW Wouter Koolmees was de opening
van de conferentie die Netspar - naar aanleiding van het regeerakkoord samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars organiseerde.
Een mooie erkenning van de bijdrage die Netspar levert aan de actuele
pensioendiscussie.

Nieuwe onderzoeksterreinen, behoud van kernthema’s
In aanloop naar het nieuwe onderzoeksprogramma Netspar NexT en het
Werkprogramma 2019 -2023, stond 2017 in het teken van het verkennen van
nieuwe terreinen en disciplines. De aandacht voor het individu en microeconomische vraagstukken blijft onverminderd, naast die voor macrovraagstukken en finance. Er is € 1mln toegekend aan vier nieuwe vierjarige
themaprojecten. De verbreding van de onderzoekagenda wordt duidelijk

zichtbaar in de keuze van de onderwerpen: pensioencommunicatie en het
gebruik van big data, langer leven en gezondheid, keuzearchitectuur en
keuzevrijheid, en optimaal beleggingsbeleid in onzekere markten. Daarnaast
presenteerden twee in 2016 opgestarte projectgroepen hun bevindingen.
De projectgroep Legitimiteit presenteerde het rapport ‘Het draagvlak voor
herziening van het Pensioenstelsel’ tijdens een Netspar-conferentie in
november. En de resultaten van de projectgroep Nabestaandenpensioen
vonden hun weg naar buiten via de Netspar Brief ‘Nabestaandenpensioen
niet verzekerd’, die uitgebreid in de landelijke media is besproken. In 2017
zijn projectgroepen rondom Data Science en de verhoging van de AOW-leeftijd
opgestart. Hiermee zetten we koers naar een breder terrein, met behoud
van de bekende en belangrijke kernthema’s.

Meebewegen met de actualiteit, zichtbaar voor een brede doelgroep
De verkiezingen, de formatie en het regeerakkoord vormden voor Netspar
aanleiding voor een aantal bijzondere conferenties, die op brede belangstelling van de sector, pers en andere belangstellenden mochten rekenen:
• 27 januari 2017: Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie.
Nieuwste inzichten sinds de SER-rapporten, het FTK 2015 en de perspectiefnota van het kabinet Rutte II.
• 7 maart 2017: Verkiezingsdebat ‘Inkomen voor nu en later’. Een politiek
debat over pensioen en arbeidsmarkt, met zeven deelnemende partijen
voor een publiek van 600 Tilburgse studenten.
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• 29 maart 2017: Netspar Anniversary Meeting: Big Data en het pensioen van
de toekomst. Over data science, deep learning, fintech, blockchain en data
visualisatie.
• 15 november 2017: Regeerakkoord: en nu aan de slag! Eerste weerspiegeling
op de pensioenthema’s in het regeerakkoord, in samenwerking met
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en geopend door
minister Wouter Koolmees.
• 20 november 2017: Verhoging AOW leeftijd: langer doorwerken voor iedereen?
Een kennisbijeenkomst over dit actuele onderwerp.

Inzet nieuwe middelen voor netwerkontwikkeling
Voor het bereiken van een bredere groep pensioenprofessionals heeft Netspar
in 2017 verschillende nieuwe middelen ingezet. Zo werd een animatiefilmpje
over Netspar ontwikkeld, dat honderden keren bekeken is. De in 2016 gestarte
kennisseminars op locatie bij de partners lopen goed, vrijwel alle partners
maakten van de mogelijkheid gebruik om medewerkers bekend te maken
met relevant Netspar-onderzoek. Om ook pensioenfondsbestuurders beter
te bereiken werd Netspar in 2017 kennispartner van onderwijsinstituut SPO,
dat leertrajecten biedt aan pensioenfondsbestuurders. Hieruit vloeiden een
aantal microlearnings voort; korte video’s over een actueel en relevant
pensioenonderwerp. De video’s zijn te bekijken op ons YouTube kanaal.

Dankwoord
Namens het hele Netspar team spreek ik graag oprechte dank uit voor de
zeer betrokken en actieve inzet van al onze partners en onderzoekers, voor
en achter de schermen, die zorgt ervoor dat Netspar haar missie kan vervullen.
In het bijzonder dank ik de leden van onze adviesraden: Partner Research
Council; Stichtingsraad; Scientific Council en Editorial Board die er mede voor
zorgen dat Netspar actuele, relevante en kwalitatief hoogwaardige kennis
kan ontwikkelen en delen.
Het is mooi om het belang van een netwerk als Netspar ook terug te horen
in bijvoorbeeld de elf testimonials van partners en te lezen in het evaluatie
rapport van NWO. Netspar is niet meer weg te denken. Maar naar de toekomst
toe is versterking van het netwerk gewenst. En om onze ambities voor een
verdere verbreding naar meerdere onderzoeksdisciplines waar te maken, is
duurzame financiering voor de komende jaren
onontbeerlijk. Ons doel was en is om door
middel van gedegen fundamenteel onderzoek
als basis voor toegepast onderzoek bij te dragen
aan een financieel gezonde oude dag voor
iedereen. Dankzij uw duurzame betrokkenheid
kunnen wij dit blijven waarmaken.
Casper van Ewijk, algemeen directeur

netspar jaarverslag 2017		
bericht van de netspar-directie

10

