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INTERNSHIP PROJECT PROPOSAL 
 

Title  Defined Contributions - FinTech 

Research Area Pension innovations 

Dutch language mandatory Yes 

Type of internship1  As regular and as extended master internship 

Internship period Flexible 

For students in MSc Economics, Econometrics, QFAS, EME 

Internship remuneration Ja, op basis van de invulling van de stage 

Organization and (sub)section KlikPensioen (in samenwerking met FirstPensions) 

  

 

Short description internship project (incl. literature)  

KlikPensioen is een innovatieve oplossing (FinTech) voor defined contributions (DC) in binnen en 

buitenland. In de pensioendialoog is de ontwikkeling van defined benefit naar defined contributions 

onderwerp van gesprek (FD, 2016). KlikPensioen speelt in op dit vraagstuk met een aangetoond 

andere aanpak van het DC-systeem (PensioenPro, 2017a). Deelnemers beleggen stap voor stap hun 

gewenste pensioenuitkering bij elkaar. Het kan gezien worden als de optimale synthese van de sterke 

punten van defined contribution en defined benefit systemen (PensioenPro, 2017b). Intussen is de 

uitrolfase van KlikPensioen gestart, en wordt gekeken naar kansen op de pensioenmarkt.  

 

KlikPensioen is op zoek naar een stagiair die de mogelijkheden voor de DC-systematiek in Nederland 

onderzoekt, en daarbij de vergelijking maakt met andere landen die deze systematiek toepassen; 

denk aan landen als: het Verenigd Koningkrijk, de Verenigde Staten, Japan, en Singapore. Gezien de 

relevantie, blijkend uit de pensioendialoog, liggen hier veel onderzoeksmogelijkheden. In hoeverre is 

een “van DC naar DB”-verandering toepasbaar in de Nederlandse markt? Hoe kan KlikPensioen hier 

een bijdrage aan leveren? De eerste vraag heeft betrekking op een onderzoeksonderwerp. De tweede 

vraag is gericht op het commerciële oogpunt van de stage. Deze vragen zijn vermeld als indicatie. 

Hierover gaan wij graag in gesprek. 

 

Kortom, wil jij stage lopen bij een innovatief bedrijf? Een stage lopen waarbij je zowel academisch als 

commercieel wordt uitgedaagd?  

Neem dan contact met ons op! 

                                                      
1 TiSEM also offers the possibility of an extended master. For more information, see the pdf “Extended Master info”. An 
extended master follows a fixed program: Company traineeship March-October 2018; Company assignment and Master thesis 
October 2019-January 2019 

http://www.pensioenzoalspensioenbedoeldis.nl/wordpress/wp-content/uploads/Klikpensioen-folder-web.pdf
https://fd.nl/Print/krant/Rubriek/Opinie/1149715/eigen-potje-biedt-meer-zekerheid-voor-pensioenen
http://www.pensioenzoalspensioenbedoeldis.nl/wordpress/wp-content/uploads/20170227_Artikel_PensioenPro.pdf
http://pensioenpro.fd.nl/login/?target=%2Fnieuws%2F100078-1504%2Fopinie-klikpensioen-is-beter-dan-life-cycle
https://www.netspar.nl/onderwijs/stages/klikpensioen-defined-contributions-fintech/

