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Samenvatting
Pensioen is in transitie. Ontwikkelingen als een toegenomen (gezonde)
levensverwachting, een flexibeler arbeidsmarkt, overheden die meer
verantwoordelijkheid bij burgers leggen, digitalisering en Big Data, internationalisering
en de toenemende invloed van EU op wet- en regelgeving dragen, eraan bij dat
vraagstukken rondom de financiering van de oude dag breder en complexer worden.
Dat maakt gedegen beleidsgericht onderzoek relevant. De grote, uiteenlopende
belangen, maken het bovendien noodzakelijk dat er ordening in het pensioendebat
wordt aangebracht, zodat het debat zoveel mogelijk kan worden gevoerd op basis van
feiten.
In Nederland is Netspar het kennisnetwerk bij uitstek dat sinds 2005 garant staat voor
relevant, hoogwaardig, onafhankelijk academisch onderzoek naar pensioenen en
vergrijzing. Netspar slaagt erin om effectief kennis samen te brengen, te ontwikkelen
en te vertalen naar bruikbare concepten voor innovatie en beleid. Netspar biedt een
onmisbare kennisbasis en heeft een centrale, objectiverende rol verworven in het
pensioendebat in Nederland, met impact, zonder sturend te zijn in oplossingen.
Recente evaluaties door de overheid, door de private partners en door de
internationale Scientific Council van Netspar bevestigen onafhankelijk van elkaar de
wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van Netspar en onderstrepen de
waardevolle rol die Netspar heeft als ‘honest broker’ bij de kennisoverdracht tussen
wetenschap en praktijk.
Primair adviseren de evaluatiecommissies dan ook door te gaan op de ingeslagen
weg. De hoofdaanbevelingen van de commissies komen grotendeels overeen:
-

Behoud en versterking van de solide kennisbasis door het bevorderen
van diepgaand meerjarig onderzoek naar de vragen van morgen, als basis
voor beleidsgericht onderzoek.

-

Gerichte verbreding van het economisch onderzoek met andere
disciplines noodzakelijk voor het begrijpen en oplossen van de brede
pensioenproblematiek, als een van de kernvraagstukken binnen de route
Veerkrachtige Samenleving uit de Nationale Wetenschapsagenda.

-

Behoud van aandacht voor internationale kennisuitwisseling, gericht op
lessen die geleerd kunnen worden van andere landen, met bijzondere
aandacht voor de betekenis van de Europese dimensie voor de financiering
van de oude dag in Nederland.

-

Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat
door kennis directer te ontsluiten voor de brede pensioengemeenschap,
waaronder de pensioenfondsbestuurders.
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Specifiek vanuit de partners zijn er de volgende drie aanbevelingen:
-

Bewaak de onafhankelijke identiteit: breng uiteenlopende visies onder de
aandacht.

-

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

-

Onderzoek hoe de partners nog effectiever bij (strategische) keuzes in
de onderzoeksprogrammering betrokken kunnen worden.

In lijn met de aanbevelingen uit de evaluaties blijft de missie van Netspar om als
kennisnetwerk en denktank bij te dragen aan de voortdurende verbetering van de
mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland. Partners zien de
missie graag gehandhaafd en adviseren om de organisatie en activiteiten daar in de
praktijk ook op aan te laten (blijven) sluiten.
De aanbevelingen zijn in lijn met de aandachtspunten uit de SWOT-analyse en de
zelfevaluatie, sluiten aan bij de geformuleerde onderzoeksagenda en de strategische
ambities en dragen bij aan de versterking van Netspar.
Voor de periode 2019-2023 zijn op de drie hoofdfuncties de volgende ambities
geformuleerd, waarbij de (nog onbekende) budgettaire randvoorwaarden gewogen
moeten worden:
-

Kennisontwikkeling: versterken diepgaand onderzoek
o

Bewaak de balans tussen diepgaand en toegepast onderzoek.

o

Verbinden van toponderzoekers op verschillende disciplines, met
aandacht voor verjonging en diversiteit

-

Kennisdeling: vergroten effectiviteit en zichtbaarheid
o

Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat
door het beter bereiken van de brede pensioengemeenschap
waaronder pensioenfondsbestuurders

o

Meer (middel)grote evenementen met voldoende diepgang door
bundeling van activiteiten en gerichte onderzoeksstrategie

o

Behoud en verstevigen van de slagkracht voor beleidsadvisering

o

Verstevigen van de internationale kennisuitwisseling met aandacht
voor de Europese invloed op de financiering van de oude dag in
Nederland

-

Netwerkontwikkeling
o

Gericht versterken en verbreden van het netwerk

o

Aandacht voor het effectiever betrekken van partners bij
(strategische) keuzes in onderzoekprogrammering
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Met het werkprogramma 2019-2023 bouwt Netspar voort op hetgeen in de afgelopen
13 jaar 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 ‘de deelnemer’ op de oude dag als onderzoekseenheid centraal staan
en neemt micro-economie en gedragswetenschap een belangrijke plaats in naast
finance en macro-economie. Er komt meer aandacht te liggen op de fase voor
pensionering en op de invloed van de levensloop op het pensioen. Daarmee wordt de
verbinding met het spaar- en investeringsgedrag gedurende het leven, het
uittreedgedrag, de betekenis van de eigenwoning en het belang van investeren in
menselijk kapitaal (‘duurzame inzetbaarheid’) op veranderende arbeidsmarkt verder
versterkt.

Figuur 1: Infographic Werkprogramma 2019-2023 (zie ook bijlage III)
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1. Inleiding; naar een nieuw werkprogramma 2019-2023
Brede pensioenagenda vraagt stevige kennisbasis
Pensioen is in transitie. Ontwikkelingen als de toegenomen (gezonde)
levensverwachting, een flexibeler arbeidsmarkt, overheden die meer
verantwoordelijkheid bij burgers leggen, digitalisering, Big Data, internationalisering
en de toenemende invloed van EU op wet- en regelgeving leveren nieuwe vragen op.
Bovendien staat Nederland aan de vooravond van een belangrijke
pensioenhervorming, die veel vervolgvragen zal opleveren.
Om alle vragen te beantwoorden zijn verbindingen met andere onderzoekdomeinen,
wetenschappelijke disciplines en private- en publieke partijen noodzakelijk. Deze
verbreding en verbinding ondersteunt een verdere doordenking van de instituties die
nodig zijn in een veerkrachtige samenleving om burgers en hun organisaties
bescherming te bieden en tegelijk wendbaar te maken. Vraagstukken rondom de
financiering van de oude dag worden breder en complexer. Dat maakt gedegen
beleidsgericht onderzoek relevant.
De grote, uiteenlopende belangen, maken het bovendien noodzakelijk dat er ordening
in het pensioendebat wordt aangebracht, zodat het debat zoveel mogelijk kan worden
gevoerd op basis van feiten. In Nederland is Netspar het kennisnetwerk bij uitstek dat
sinds 2005 garant staat voor relevant, hoogwaardig, onafhankelijk academisch
onderzoek naar pensioen en vergrijzing. Netspar slaagt erin om effectief kennis
samen te brengen en te ontwikkelen en te vertalen naar bruikbare concepten voor
innovatie en beleid.
Nieuw werkprogramma 2019-2023 mede op basis van aanbevelingen uit
evaluaties
Netspar voert thans het werkprogramma 2015-2019 uit. Dat loopt af in april 2019. In
de aanloop naar het nieuwe werkprogramma 2019-2023 is er in de zomer van 2017
een zelfevaluatie inclusief een SWOT analyse opgesteld, die als basis diende voor
een drietal evaluaties: door de internationale Scientific Council van Netspar, door
NWO (namens de overheid) en door de commissie Korte namens de partners. De
aanbevelingen van de drie evaluaties vormen de basis voor het nieuwe
werkprogramma. Ook is er een nieuwe onderzoeksagenda opgesteld, onder de titel
Netspar NexT. Deze onderzoeksagenda is besproken met de Partner Research
Council, de Stichtingsraad en de Raad van Toezicht. In november 2017 heeft de
Netspar-directie bovendien een vijftal strategische ambities geformuleerd, die zijn
getoetst in de partnerevaluatie.
De drie evaluaties waren zeer positief. De aanbevelingen waren in lijn met de
aandachtspunten uit de SWOT-analyse. De ambities en de aanbevelingen zijn
vertaald in onderhavig werkprogramma 2019-2023. Dit werkprogramma vormt het
kader voor de nader uit te werken jaarplannen en activiteiten in de komende periode.
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Leeswijzer
In dit document wordt het werkprogramma nader uiteengezet. In het volgende
hoofdstuk wordt kort ingegaan op de SWOT-analyse en de aanbevelingen uit de
evaluaties. Vervolgens bespreken we achtereenvolgens de onderzoeksagenda, de
missie, de strategie en de nadere invulling van het werkprogramma.
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2. Aanbevelingen
De SWOT-analyse en aanbevelingen van de evaluaties door de Scientific Council,
door NWO en door de partners zijn grotendeels in lijn met elkaar. Primair adviseren
de evaluatiecommissies door te gaan op de ingeslagen weg met samengevat de
volgende aandachtspunten:
-

Behoud en versterking van de solide kennisbasis door het bevorderen
van diepgaand meerjarig onderzoek naar de vragen van morgen, als basis
voor beleidsgericht onderzoek.

-

Gerichte verbreding van het economisch onderzoek met andere
disciplines noodzakelijk voor het begrijpen en oplossen van de brede
pensioenproblematiek, als een van de kernvraagstukken binnen de route
Veerkrachtige Samenleving uit de Nationale Wetenschapsagenda.

-

Behoud van aandacht voor internationale kennisuitwisseling, gericht op
lessen die geleerd kunnen worden van andere landen met bijzondere
aandacht voor de betekenis van de Europese dimensie voor de financiering
van de oude dag in Nederland.

-

Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat
door kennis directer te ontsluiten voor de brede pensioengemeenschap
waaronder de pensioenfondsbestuurders en door te blijven investeren in
de zichtbaarheid van Netspar.

Specifiek vanuit de partners zijn de volgende drie aanbevelingen:
-

Bewaak de onafhankelijke identiteit: breng uiteenlopende visies onder de
aandacht.

-

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

-

Onderzoek hoe de partners nog effectiever bij (strategische) keuzes in
de onderzoeksprogrammering betrokken kunnen worden.

De aanbevelingen vanuit de evaluaties zijn voor de directie van Netspar herkenbaar
en dragen bij aan de versterking van Netspar. Zij zijn in het werkprogramma voor
2019-2023 verwerkt.
2.1 SWOT-analyse; versterken op diepgaand onderzoek
Als basis voor de strategie en voor de evaluaties namens overheid en partners is er
midden 2017 in het kader van de zelfevaluatie een SWOT-analyse opgesteld vanuit
het oogpunt van onderzoekers en vanuit de optiek van het netwerk. De SWOTanalyse is met de Stichtingsraad en de Raad van Toezicht gedeeld. Samengevat
waren er de volgende aandachtspunten:
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Onderzoekers


Behoud en versterking van het topacademisch onderzoek;



Versterken van de niet-economische disciplines;



Grotere grants mogelijk maken om toponderzoekers te kunnen
binden;



Evaluatie van opgelegde verplichtingen en matching in relatie tot de
omvang van de grants.



Netwerk


Versterken met nieuwe partners uit bestaande aandachtsgebied;



Verbreden met nieuwe partners met behoud van herkenbaarheid voor
bestaande partners;



Stakeholderanalyse - binding en behoud van partners;



Vervanging van aflopende financiering vanuit FVP;



Verbreding en versterking onderzoekbasis door verkennen
hernieuwde financieringsmogelijkheden vanuit NWO en Nationale
wetenschapsagenda en vanuit Instituut Gak;



Behoud sociale partners in governance Netspar.

2.2. Evaluatie door de Scientific Council
In de zomer van 2017 is Netspar geëvalueerd door de Scientific Council (SC). De
leden van de wetenschappelijke raad zijn positief over de relevante bijdrage van
Netspar: “NETSPAR triggers research that would potentially not happen otherwise in
an important domain that affects the lives of millions.” Ook is de SC lovend over de
nauwe samenwerking tussen verschillende actoren die Netspar weet te stimuleren:
“Netspar has been able to attract and to mobilize the best Dutch researchers in their
domain to think about and to work to improve existing pension systems. Compared to
other European countries where pension research is basically non-existent, the
Netherlands is now a bright spot for top pension experts around the world.”
Belangrijke aanbevelingen zijn om meer internationaal vergelijkend onderzoek te
doen, vanuit verschillende disciplines en om meer onderzoekers van buiten
Nederland te betrekken. Tot slot pleit de SC ervoor om samen te blijven werken met
SHARE om het verzamelen van meerjarige en multidisciplinair gegevens van 50plussers ook in Nederland veilig te stellen.

2.3. Evaluatie door NWO namens de overheid
Aan het einde van de zomer van 2017 is Netspar geëvalueerd door NWO. De
evaluatie is uitgevoerd namens de ministeries van SZW, EZ, VWS en BZK, en betrof
een inhoudelijke eindevaluatie van het pensioeninnovatie programma 2011-2014 en
een tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2015-2019.
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De commissie is positief: de commissie constateert dat Netspar de brede ambities uit
het werkprogramma 2015-2019 binnen de haar gegeven mogelijkheden goed heeft
weten te realiseren. Netspar kanaliseert en coördineert kennis, neemt een
onafhankelijke positie in en slaagt er in om “te midden van diverse meningen kennis
nadrukkelijk te objectiveren en vanzelfsprekendheden tegen het licht te houden.” Aan
resultaten die Netspar publiceert wordt gezag toegekend, tegelijk weet Netspar ervoor
te waken dat er geen Netspar-mening wordt uitgedragen. De betrokkenheid van
partners maakt dat het onderzoek sectorrelevant is.
Netspar scoorde ‘zeer goed’ op wetenschappelijke betekenis: “Netspar heeft een
boost gegeven aan het Nederlandse onderzoek naar pensioenkwesties en
aanverwante onderwerpen. De verschillende onderzoeksresultaten hebben geleid tot
nieuwe inzichten die internationaal aandacht getrokken hebben.”
Op maatschappelijke en nationale betekenis scoort Netspar zelfs ‘uitstekend’. “Het
onderzoek (..) heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de beantwoording van
maatschappelijke vragen.” (..) “Alle relevante kennisvragers hebben toegang tot de
kennis van het instituut (c.q. het netwerk) en kunnen de kennis direct gebruiken.”
De kennistransfer werd als ‘zeer goed tot uitstekend’ beoordeeld.
Aanbeveling van de commissie is om met name in beleids- en sector gerelateerde
documenten het individu duidelijker te definiëren. Verder wijst de commissie (in het
verlengde van een signaal dat Netspar in haar zelfevaluatie had opgenomen) op het
belang van een goede balans tussen behoud een solide kennisbasis (op basis van
diepgaand onderzoek) en ‘renderend’ (oftewel beleidsgericht) onderzoek. Als kans
voor Netspar signaleert de commissie een “behoefte aan het signaleren/voorspellen
van trends op het gebied van pensioenproblematiek: het zogeheten scenarioonderzoek.”
De commissie geeft aan dat de beoogde verbreding van disciplines dienstbaar moet
zijn aan het pensioenonderzoek en geen doel op zich mag zijn. De commissie steunt
het initiatief om gerichte kennisuitwisseling met het buitenland verder vorm te geven.
En de commissie spoort Netspar aan meer informatie te delen over
genderverhoudingen in aanstellingen, toekenningen van beurzen en auteurschappen.
Tot slot merkt de commissie op dat “Netspar in uitvoering een slanke organisatie is.
Dat is enerzijds onderdeel van de kracht van het netwerk, maar de commissie
onderkent tegelijkertijd dat hier een risico in schuilt. De evaluatiecommissie is van
mening dat een dergelijk kwetsbaar, maar waardevol netwerk een zekere
bescherming verdient”.
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2.4 Evaluatie namens de partners
Begin 2018 heeft een commissie namens de partners een evaluatie uitgevoerd over
de Netspar-activiteiten in de periode 2015-2017. Daarin is tevens de strategie voor
2019-2023 meegenomen. Er is, zoals de commissie het samenvat, “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. (..) Partners zien de missie
graag gehandhaafd en adviseren om de organisatie en activiteiten daar in de praktijk
ook op aan te laten (blijven) sluiten.”
Naar het oordeel van de partners is Netspar in het algemeen goed geslaagd in de
opvolging van de aanbevelingen uit de partnerevaluatie 2014. Netspar wordt ervaren
als een professionele en toegankelijke organisatie met voldoende mogelijkheden voor
partners en andere stakeholders om invloed uit te oefenen. Het wetenschappelijk
onderzoek van Netspar wordt gezien als gezaghebbend, hoogwaardig en
toepassingsgericht. Het via Netspar aangeboden onderwijs is zeer goed en voorziet in
een belangrijke behoefte bij partners. De sectorgerichte papers van Netspar maken
het wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk. Partners oordelen dat de kwaliteit
varieert, maar meestal goed is. Netspar-evenementen worden graag bezocht door
partners. Organisatie is goed, inhoud en discussie meestal ook. Tot slot concludeert
de evaluatiecommissie dat de partners op hoofdlijnen de voorgestelde positionering
en ambities voor de periode 2019-2023 onderschrijven.
De commissie komt tot drie hoofdaanbevelingen:
1. Bewaak onafhankelijke identiteit: breng uiteenlopende visies onder de
aandacht
Partners hebben behoefte aan een overzicht van de verschillende
perspectieven in het debat en zien daarin voor Netspar een belangrijke rol
weggelegd. Partners verwachten daarbij variatie in disciplines en professie.
Zij onderkennen dat er een spanning is tussen het vergroten van de
zichtbaarheid van Netspar en het voorkomen van beeldvorming als zou
Netspar een mening hebben.
2. Onderzoek hoe de partners nog effectiever bij (strategische) keuzes in
de onderzoeksprogrammering betrokken kunnen worden
Partners wensen meer draagvlak en herkenning ten aanzien van de
gemaakte keuzes over onderzoek in de verschillende gremia.
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3. Zorg voor goede aansluiting op de missie van compacte en onderwerpgestuurde activiteiten
Partners vinden het van belang dat activiteiten herkenbaar aansluiten op de
missie (en de agenda). Dat kan in hun ogen door meer gebundeld en
onderwerp-gestuurd te werken. Daarmee kan de kwaliteit van de
onderzoekoutput en evenementen verder versterkt worden.
De aanbevelingen vanuit de genoemde evaluaties zijn voor de directie van Netspar
herkenbaar en dragen nadrukkelijk bij aan de versterking van Netspar. Zij zijn in lijn
met de geformuleerde ambities en zijn verwerkt in het werkprogramma voor 20192023.
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3. Onderzoeksagenda Netspar NexT: verlenging van de levensloop en
verbreding van onderwerpen en disciplines
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 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 Europese beleidsagenda.
Het hart van het Netspar onderzoek is de inkomensvoorziening van het individu voor
de oude dag. Deze voorziening wordt opgebouwd tijdens de werkende fase van de
levensloop en benut tijdens de pensioenfase. Tegelijkertijd vragen diverse
ontwikkelingen om verbindingen met andere terreinen. Het nieuwe
onderzoeksprogramma wordt daarom voorgesteld als een T.
De T staat voor “Transitie”. Het gaat daarbij om de transitie van het pensioenstelsel
en de arbeidsmarkt, alsmede de maatschappelijke transitie naar een steeds meer
gedigitaliseerde wereld. De verticale poot van de T staat voor de levensloop, waarin
keuzes gemaakt worden tussen nu en later. De horizontale balk van de T is de
verbreding van de oude dag als zijnde niet alleen pensioen, maar ook gezondheid,
zorg, wonen en het welzijn van mensen. Voor die verbreding betrekken we andere
disciplines bij de financieel-economische kern, die het hart van Netspar blijft.

Figuur 2: Onderzoeksagenda
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Het is van belang om nu onderzoek te doen naar onderwerpen die spelen op de korte
termijn, de middellange en de lange termijn:


Korte termijn: pensioenhervorming
o

Pensioencontract (invulling en transitie);

o

Duurzame inzetbaarheid en AOW-leeftijd (verschillen in
verdienvermogens en gezonde levensverwachting);



o

Bevorderen pensioensparen door ZZP’ers;

o

Invloed EU op pensioen in Nederland;

o

Flexibilisering van de uitkeringsfase.

Middellange termijn; lifecycle planning
o

Flexibele overgang tussen opbouw en eerste jaren
uitkeringsfase;

o

Werkzame leven en samenhang met wonen,
huishoudsamenstelling en menselijk kapitaal;

o

Pensioenfase: samenhang met wonen, zorg en kwaliteit van
leven.



Lange termijn: maatschappij in transitie
o

Flexibilisering arbeidsmarkt en meer specifiek de veranderende
relatie tussen werkgevers en werknemers;

o

Toenemende verantwoordelijkheden aanbieders en deelnemers ;

o

Digitalisering en big data;

o

Keuzearchitectuur;

o

Risicodeling en herverdeling.

Nadere uitwerking van het onderzoeksprogramma is te vinden in het pamflet Netspar
NexT (bijlage I).
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4. Missie blijft nadrukkelijk gericht op financiering oude dag in Nederland
In lijn met de aanbevelingen uit de evaluaties blijft de missie van Netspar om als
kennisnetwerk en denktank bij te dragen aan de voortdurende verbetering van de
mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland.
Dit doet Netspar door:


netwerkontwikkeling,



het formuleren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoekprogramma’s,
inclusief kennisuitwisseling met het buitenland, en



een daaraan gekoppeld programma voor kennisoverdracht in Nederland.

Partners vragen de missie nadrukkelijk als afbakening te hanteren voor het opstellen
van de onderzoeksagenda en het prioriteren van onderzoek, voor de internationale
kennisuitwisseling en voor de verbreding van disciplines en de versterking van het
netwerk.
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.

Pagina | 15

5. Strategie; versterken op diepgaand onderzoek, vanuit verschillende
disciplines en met meer zichtbaarheid
Netspar kent voor 2019-2023 een vijftal ambities. De ambities zijn geformuleerd
binnen de drie hoofdfuncties van Netspar.
Kennisontwikkeling
1. Individu blijft centraal, verbreden van disciplines en meer betrekken van eerdere
fasen in de levensloop
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 weten regelgeving, voor zover het de financiering van de oude dag in Nederland raakt.
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 top-academisch onderzoek is essentieel als basis voor
behoud van kwalitatief hoogwaardig toegepast onderzoek. De basis van het
onderzoek blijft economisch, maar wordt sterker verbonden met andere disciplines
voor zover relevant voor het oplossen van vraagstukken van de financiering van
de oude dag in Nederland. Mede afhankelijk van de beschikbare middelen ontstaat
er een volwaardig multidisciplinair netwerk. 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. Gerichtere aandacht voor kennisdeling met pensioenfondsbestuurders en
andere beslissers onder andere door het aanbieden (i.s.m. SPO) van
kennisdeling specifiek voor pensioenfondsbestuurders. Daarnaast investeren in
zichtbaarheid in landelijke media (dagbladen, nieuwssites, Buitenhof,
Nieuwsuur) en op (bedrijfsmatige) social media.
b. Behoud en verstevigen van de slagkracht voor beleidsadvisering door
versterking van de flexibele schil van direct betrokken (top)onderzoekers op
diverse terreinen.
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4. Behoud van internationale kennisuitwisseling gericht op lessen die kunnen worden
geleerd voor Nederland, met bijzondere aandacht voor het belang van Europa
voor de financiering van de oude dag in Nederland, door bijvoorbeeld versterking
van internationaal comparatief onderzoek en behoud en versterking van de
internationale kennispositie.
Netwerkontwikkeling
5. Gericht versterken en verbreden van het netwerk, door het aantrekken van nieuwe
partners binnen het huidige domein (pensioenuitvoerders, pensioenfondsen,
verzekeraars) en verbreding naar partners uit aanpalende domeinen voor zover
nodig voor het oplossen van vraagstukken m.b.t. de financiering van de oude dag
in Nederland en met behoud van herkenbaarheid voor bestaande partners.
Budget bepalend voor realisatie
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 top-academisch onderzoek, de vergroting van de (complexere)
multidisciplinariteit en de verbreding van de kennisuitwisseling met aandacht voor
Europa vragen een serieuze verruiming van het jaarlijkse budget ten opzichte van de
huidige financiering.
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6. Werkprogramma 2019-2023 nader uitgewerkt
Hierna worden de verschillende onderdelen van het werkprogramma geconcretiseerd.
A.

Kennisontwikkeling: versterken diepgaand onderzoek
 Verlengen naar eerdere fasen in de levensloop & verbreden van
onderwerpen en disciplines voor vraagstukken omtrent de oude dag
 Verbinden van toponderzoekers op verschillende disciplines, met
aandacht voor verjonging en diversiteit
A.1

Samen met de verschillende gremia wordt nagegaan op welke wijze

invulling kan worden gegeven aan de aanbeveling uit de partnerevaluatie om te
zorgen voor een strategische onderzoeksagenda gericht op de fundamentele
vragen, die wordt gedragen door de partners.
A.2

De verbreding van disciplines zal verder worden doorgezet, binnen de

mogelijkheden die het budget daartoe biedt. Bij het onderzoek naar actuele
beleidsvragen wordt naast inbreng van economen samenwerking gezocht met
andere disciplines. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de juridische,
sociologische en psychologische disciplines, alsmede naar communicatie- en
taalwetenschappen en gezondheidswetenschappen. Daarbij worden er
kernonderzoekers gezocht die niet alleen de betreffende projecten en activiteiten
op deze thema’s trekken en coördineren, maar er ook namens Netspar gezicht
aan geven.
A.3

Om een versnippering van schaarse middelen te voorkomen en voldoende

ruimte voor diepgaand naast beleidsgericht onderzoek te borgen, worden
onderzoeksgelden gericht op een beperkter aantal dragende onderzoekers.
Tegelijk is een voldoende spreiding van de beschikbare middelen over de diverse
onderzoeksthema’s en daarmee disciplines van belang.
A.4

Bij het binden van toponderzoekers aan Netspar en de samenstelling van

de gremia zal er expliciet aandacht zijn voor verjonging en diversiteit.
A.5

Balans tussen diepgaand en toegepast onderzoek. Voor behoud van de

kennisbasis zijn nieuwe investeringen in diepgaand onderzoek door
toponderzoekers noodzakelijk. Deze kennisbasis is voorwaarde voor
hoogwaardig toegepast onderzoek. Netspar zal zich inspannen om de
kennisbasis verder te versterken door aan te sluiten bij de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA) en de agenda’s van de zogeheten topsectoren.
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De onderzoeksagenda van Netspar sluit nauw aan op kernvragen uit de route
Veerkrachtige samenleving (NWA) en op de kennis- en innovatieagenda van de
topsector voor de creatieve industrie, onder meer gericht op Design for Change
(mensen in beweging krijgen bij systeemtransities). Netspar biedt een
infrastructuur zodat onderzoekers van verschillende disciplines kennis kunnen
delen, met elkaar en met de sector, waarbij samenwerking tot stand komt.
Tevens draagt Netspar bij aan het versterken van multidisciplinaire
dataverzamelingen op het gebied van pensioen en vergrijzing (waaronder
SHARE).

B.

Kennisdeling: vergroten zichtbaarheid en versterken internationaal leren
 Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat
door het gerichter benaderen van de brede pensioengemeenschap
waaronder pensioenfondsbestuurders.
 Verstevigen van de internationale kennisuitwisseling met aandacht voor
de Europese invloed op de financiering van de oude dag in Nederland .
B.1

Honest broker. Netspar wil bijdragen aan een goed geïnformeerd

pensioendebat. Netspar kanaliseert en coördineert kennis en probeert, te midden
van diverse meningen, kennis nadrukkelijk te objectiveren en
vanzelfsprekendheden tegen het licht te houden, zonder standpunten in te
nemen. Alleen zo kan een onafhankelijke positie worden behouden. Netspar zal
deze positie behouden en versterken door te (blijven) investeren in hoogwaardig
toegepast onderzoek en verdere versterking van de zichtbaarheid.
B.2

Toepasbaar. In de communicatie blijft de nadruk sterk liggen op het

toegankelijk maken van onderzoek, de vertaling ervan naar de toepasbaarheid
voor beleid en producten en het uitdragen van de toegevoegde waarde van
Netspar door het tonen van wapenfeiten (publicaties, events etc.).
B.3

Overzicht. Door nadrukkelijker te kijken naar de toegevoegde waarde van

een publicatie of event ten opzichte van reeds verschenen papers of
georganiseerde meetings wordt bijgedragen aan een overzichtelijker en daarmee
effectiever aanbod van relevante informatie. Ook wordt gezocht naar
mogelijkheden om activiteiten meer te bundelen en grotere evenementen met
voldoende diepgang te organiseren.
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B.4

Laagdrempelige ontsluiting. Ontsluiting via beproefde instrumenten als de

Netspar Briefs (met video-interview en aandacht in de landelijke media), de
kennisseminars op locatie, de congressen, de werkgroepen, de sectorgerichte
paperserie, het Netspar Magazine, de maandelijkse Newsflash en de website
wordt gecontinueerd. Bij de papers is er extra aandacht voor een kwalitatief
goede samenvatting en tweetaligheid, waardoor een bredere doelgroep bereikt
kan worden. Ook worden korte kennisvideo’s ingezet om relevant onderzoek
eenvoudig te ontsluiten voor onder meer pensioenfondsbestuurders.
B.5

Proactieve communicatie. Jaarlijks wordt een communicatie- en

mediastrategie opgesteld, bedoeld om onderzoek gericht via de media onder de
aandacht te brengen bij een breed publiek met een vakmatige interesse in de
financiering van de oude dag.
B.6

Meer gezichtsbepalende onderzoekers. Door de leiders van grote

projecten, middels voldoende funding en ruimte voor diepgaand onderzoek, voor
een wat langere periode aan Netspar te binden en nadrukkelijker namens
Netspar te betrekken in de communicatie van (vooraf gekozen)
onderzoeksthema’s wordt het aantal boegbeelden vergroot en neemt de
zichtbaarheid toe. Met onderzoekers wordt bij de start van een meerjarig project
een communicatieplan opgesteld.
B.7

Vernieuwing Netspar tracks. Om ook op termijn de ambitie te kunnen

realiseren dat er jaarlijks circa 30 studenten een van de Netspar-tracks aan TiU
succesvol afronden en daarmee relevante specialisten voor de sector af te
leveren, wordt ingezet op een vernieuwing van het masteronderwijs in combinatie
met versterking van de marketing.
B.8

Het Netspar internship programma voorziet in een behoefte van zowel

studenten als partners. Inmiddels zijn er twee startmomenten per jaar
gerealiseerd. Tegelijk zorgt aanpassing van de studiefinanciering ervoor dat
studenten minder geneigd zijn stage te lopen en zorgt toename van het aandeel
niet-Nederlandstalige studenten ervoor dat er minder studenten beschikbaar zijn
om interessante stageplaatsen in te vullen. Het streven is dat minimaal 50% van
de track-studenten een stage loopt bij een Netspr-partner.
B.9

Het programma voor het executive onderwijs dat door TIAS in opdracht

van Netspar wordt uitgevoerd, staat al geruime tijd als een huis. Het rendement
voor de deelnemer zelf en voor het Netspar-netwerk is vergroot doordat er
gestuurd wordt op deelname aan een gehele cyclus inclusief eindopdracht. Aan
het programma is een alumni-dag toegevoegd.
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Samen met de Partner Research Council wordt in 2019 bezien of een
aanbesteding van het programma wenselijk is, om ook op termijn een executive
programma met grote toegevoegde waarde aan te kunnen blijven bieden.
Aandachtspunt daarbij is dat het programma meer dan nu gericht wordt op de
integrale benadering vanuit het perspectief van het individu.
B.10 Versterken van internationale pensioenonderzoeksnetwerk. Eerder
gestarte initiatieven rond onderzoekssamenwerking met onderzoekers uit onder
meer Australië, Canada, Denemarken en de VS voor wereldwijde samenwerking
op pensioenonderzoek wordt voortgezet. Netspar gaat intensiever samenwerken
met onderzoekers in Europa om zo tot een betere kennisuitwisseling te komen.
Daarnaast is het van belang bestaande inhoudelijke contacten met EU-instanties
warm te houden en de eerder beproefde lijn van samenwerking via
beleidsevents, met directe betrokkenheid van partners, voort te zetten. Tot slot
onderzoekt Netspar mogelijkheden om het netwerk te versterken op het gebied
van PhD onderwijs; daarvoor is inmiddels een consortium gevormd en wordt een
aanvraag bij de EU voor funding in het kader van Marie Sklodowska Curie
ingediend.

C.

Versterking Netspar-netwerk


Gericht versterken en verbreden van het netwerk



Aandacht voor het effectiever betrekken van partners bij (strategische)
keuzes in onderzoekprogrammering

C.1

Continuering commitment huidige partners en verbreden

overheidsprogramma.
De partnerevaluatiecommissie concludeert dat partners de missie en de ambities
voor 2019-2023 voluit steunen. Het streven is voor 1 juli 2018 het commitment
van de huidige partners en andere financiers voor het werkprogramma 20192023 te realiseren. Met de reeds betrokken ministerie van SZW (stelselwijziging,
arbeidsmarkt), EZ (NL-economie), VWS (langdurige zorg) en BZK (wonen) wordt
gesproken over continuering. Daarnaast wordt met Financiën (financieeleconomische effecten) en OCW (leven lang leren) gesproken over participatie.
C.2

Verbinden; continueren Netspar projectgroepen. De Netspar

projectgroepen blijken een effectieve manier om partners en onderzoekers op
inhoud te verbinden op een relevant onderwerp uit het pensioendebat, waarbij de
stand van de discussie wordt samengevat en in een event en paper aan de
sector worden aangeboden. De projectgroepen lenen zich goed om visies vanuit
verschillende disciplines in beeld te brengen.
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C.3

Voortzetten relatiemanagement. Een regelmatig contact met individuele

partners en afstemming met het collectief van partners, onder meer via de
Partner Research Council en de Stichtingsraad is essentieel om de goede dingen
te blijven doen en de dingen goed te doen. Het streven is per jaar een
partnerbezoeken op strategisch en op tactisch niveau te realiseren, waarbij
desgewenst ook een pensioeninhoudelijk onderwerp door een onderzoeker
toegelicht kan worden. Ondanks dat het concept van het Netspar-team, mede
door rationalisaties bij de partnerorganisaties onder druk staat, zal getracht
worden te stimuleren dat alle medewerkers van een betreffende partner, die een
link hebben met kennisontwikkeling of –deling van Netspar, onderling informatie
uitwisselen en zorgen voor verspreiding van kennis binnen de eigen organisatie.
C.4

Relatie met sociale partners. Sinds 2014 maken de sociale partners deel

uit van Netspar, dit als uitvloeisel van de financiering vanuit de Stichting FVP.
Gelet op het belang van sociale partners in het pensioendebat wordt ingezet op
behoud van de betrokkenheid in de governance van Netspar.
C.5

Versterking netwerk. Per 1 april 2018 is Pensioenfonds PGB toegetreden

als partner. Netspar beoogt nieuwe partners aan te trekken binnen het huidige
domein (pensioenuitvoerders, -fondsen, verzekeraars) en verbreding naar
partners uit aanpalende domeinen (banken, zorgverzekeraars/koepels,
organisaties voor employability), voor zover nodig voor het oplossen van
vraagstukken m.b.t. de financiering van de oude dag in Nederland en met
behoud van herkenbaarheid voor bestaande partners. Door het bundelen van
activiteiten in grotere evenementen worden netwerkmogelijkheden voor
onderzoekers en de sector vergroot.
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Bijlage I

Netspar onderzoeksprogramma 2019-20231
Kern van Netspar blijft inkomensvoorziening voor de oude dag
Het hart van het Netspar onderzoek is de inkomensvoorziening voor de oude dag.
Deze voorziening wordt opgebouwd tijdens de werkende fase van de levensloop en
benut tijdens de pensioenfase. Diverse ontwikkelingen, zowel tijdens de werkende
fase als tijdens de pensioenfase, vragen om verbindingen met andere terreinen en het
betrekken van meer wetenschappelijke disciplines. We stellen het nieuwe
onderzoeksprogramma daarom voor als een T.
Verlenging van de levensloop en verbreding van de oude dag
De T staat voor “Transitie”. Het gaat daarbij om mogelijke transitie naar een nieuwe
pensioenstelsel, maar ook om de transitie van een product georiënteerde
pensioensector naar een deelnemer- of klantgeoriënteerde sector. Standaard
producten kunnen steeds meer op omstandigheden en preferenties van deelnemers
en klanten worden afgestemd. Daarnaast hebben burgers meer verantwoordelijkheid
gekregen op de arbeidsmarkt die steeds flexibeler is geworden en bij het geven en
ontvangen van langdurige zorg. In het pensioenstelsel zijn veel zelfstandigen zelf
verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw, mensen moeten vaker keuzes maken
over hun pensioen als ze vaker van baan en sector wisselen en hebben meer
verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om nabestaandenpensioen. Van burgers
wordt verwacht dat ze (zelf)redzaam zijn en verantwoorde keuzes maken op het
gebied van financiën, arbeidscarrière, gezondheid en verzekeringsarrangementen.
Maar hoeveel verantwoordelijkheid kunnen burgers aan? Hoe kan de dienstverlening
zo goed mogelijk ingericht worden om burgers te ondersteunen met behulp van
maatwerk of inzicht in handelingsperspectieven (al dan niet met behulp van
digitalisering en big data)?

1

Dit onderzoeksprogramma is geschreven op basis van Netspar NexT, gesprekken met de
Raad van Toezicht, de Stichtingsraad, de PRC en diverse partners.
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Figuur 3: Onderzoeksagenda

De verticale poot van de T staat voor de levensloop. Netspar wil haar aandacht verder
verlengen naar eerdere fases van het werkende leven. Ook latere delen van de
pensioneringsperiode komen aan bod, in verband met de toegenomen
verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en zorg. De horizontale balk van
de T is de verbreding van de oude dag als zijnde niet alleen pensioen, maar ook
gezondheid, zorg, wonen en het welzijn van mensen. Voor die verbreding betrekken
we andere disciplines bij de financieel-economische kern, die het hart van Netspar
blijft.
Hieronder bespreken we onderwerpen die centraal staan in het nieuwe
onderzoeksprogramma. We inventariseren onderzoeksvragen, die in overleg met
partners nader ingevuld kunnen worden. Veel onderzoeksvragen dragen bij aan de
NWA route ‘Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen’ en het Regeerakkoord. Het is
van belang om nu onderzoek te doen naar onderwerpen die spelen op de korte
termijn, de middellange en de lange termijn.

KORTE TERMIJN
Duurzame inzetbaarheid van ouderen
De samenleving vergrijst: waren er in 1950 nog 7 mensen in de potentiele
beroepsbevolking voor elke 65-plusser, nu zijn dat er nog maar 3 en in 2040 zullen
dat er naar verwachting nog maar 2 zijn. Om de financiële houdbaarheid van de
overheidsfinanciën te verbeteren is in 2015 besloten om de AOW leeftijd te verhogen
tot 67 jaar in 2021 en vervolgens via een een-op-een koppeling van de AOW leeftijd
aan de levensverwachting. Dit heeft de stijgende AOW uitgaven gedempt, zodat de
overheidsfinanciën beter financieel houdbaar zijn geworden. Echter, de sociale
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houdbaarheid is nog niet gegarandeerd: met het stijgen van de AOW leeftijd rijst de
vraag of iedereen wel in staat is om te werken tot de verhoogde AOW leeftijd.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen productief en gezond kunnen blijven
werken tot de AOW gerechtigde leeftijd? We willen voorkomen dat
arbeidsongeschiktheid toeneemt bij een verdere stijging van de pensioenleeftijd.
Daarbij bestaan grote verschillen tussen sociaal economische groepen. Hoe
ontwikkelen verschillen in verdienvermogens en de (gezonde) levensverwachting
zich, en hoe kunnen we pensioenvoorzieningen en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afstemmen op deze verschillen? Wat voor
gevolgen heeft dat voor ons welvaartsniveau en de maatschappelijke cohesie? Wat
kunnen werkgevers, werkenden, de overheid, pensioenfondsen en verzekeraars doen
om het risico op “kort werken” te verminderen of te verzekeren? Hierbij denken we
onder andere aan: hoe kunnen we de levensstijl van werkenden verbeteren om hen
vitaal te houden? Helpt bij- en omscholing van werknemers, en hoe kunnen we dat
stimuleren? En hoe kunnen werkgevers het werk verdelen en inrichten zodat oudere
werknemers zo lang mogelijk inzetbaar blijven?
Pensioencontract
De vergrijzing heeft ook de financiële en maatschappelijke houdbaarheid van onze
aanvullende pensioenen onder druk gezet. Door de vergrijzing is het aantal
premiebetalers van werknemerspensioenen afgenomen ten opzichte van het aantal
gepensioneerden en kunnen tegenvallende beleggingsresultaten niet meer
opgevangen worden door een verhoging van de premies. Om de lage dekking van de
pensioenverplichtingen, als gevolg van de crisis en de lage rente, op orde te brengen
zijn pensioenaanspraken en -uitkeringen niet geïndexeerd of zelfs gekort. Dit heeft het
vertrouwen van burgers in ons pensioenstelsel geschaad.
De recente grote recessie heeft laten zien dat onze huidige pensioenregelingen de
conjuncturele bewegingen van de reële economie versterken. Bij laagconjunctuur
stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen (door een daling van de rente) en
daalt het vermogen (door negatieve beleggingsresultaten). Dit leidt tot hogere premies
en/of lagere uitkeringen op een moment dat de consumptie toch al onder druk staat.
Andersom, in hoogconjunctuur, zorgen hoge rentestanden en gunstige
beleggingsresultaten voor hoge dekkingsgraden, waarbij fondsen de consumptie nog
verder kunnen stimuleren. De procyclische werking van onze pensioencontract kan
een negatief effect hebben op de economie en vraagt om een hervorming.
Er is veel onderzoek verricht hoe we de financiële houdbaarheid van onze
aanvullende pensioenen kunnen verbeteren, hoe we de procyclische werking kunnen
verminderen, hoe we de transparantie kunnen vergroten en het stelsel beter aan
kunnen laten sluiten op de veranderende arbeidsmarkt met meer mobiliteit en meer

Pagina | 25

zelfstandigen. Netspar heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. 2 Hoewel er nog geen
beslissingen genomen zijn over een nieuw pensioencontract, heeft de SER vele
contracten verkent, waaronder ook een pensioencontract met persoonlijke
pensioenpotten en collectieve risicodeling. In het regeerakkoord wordt gekozen voor
persoonlijke pensioenvermogen met elementen van collectieve risicodeling.
De komende jaren dienen zich nog vele onderzoeksvragen aan rondom de invulling
van het pensioencontract. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van financiële
risico’s (zoals aandelen- en renterisico) over (leeftijds)groepen en het
intergenerationeel delen van systematische langlevenrisico’s die niet of nauwelijks
verhandeld worden op financiële markten. Ook transitievraagstukken die verbonden
zijn aan een overstap op nieuwe pensioenarrangementen zullen aandacht vragen.
Belangrijk is daarbij ook de communicatie van (nieuwe) pensioenarrangementen en
de vraag hoe we met een nieuw pensioencontract het vertrouwen van mensen in het
pensioenstelsel kunnen vergroten.
En verder…
Overige onderwerpen die op de korte termijn spelen zijn het bevorderen van
pensioensparen door ZZP’ers, flexibilisering van de uitkeringsfase en ontwikkelingen
binnen Europa op het gebied van productontwikkeling en regelgeving. Hoewel de
vermogensopbouw van ZZP’ers gemiddeld gezien niet ver achterblijft bij werknemers,
is de variatie een stuk groter. Daardoor zijn er relatief veel ZZP’ers met een lage
opbouw. Om pensioensparen onder deze groep te bevorderen is meer inzicht nodig in
de rol van preferenties, pensioenbewustzijn en (uitstel)gedrag bij deze groep.
Een van de plannen in het regeerakkoord is flexibilisering van de uitkeringsfase in de
vorm van de mogelijkheid tot het opnemen van een lumpsum op de pensioendatum.
Via analyse van aanpassing in regelgeving in andere landen kan onderzocht worden
wie er gebruik maken van de lump sum, waar die voor gebruikt wordt en of er sprake
is van selectie. Onderzoek naar het gebruik van een mogelijkheid om bedragen als
lump sum op te nemen, kan samen met gerichte experimenten ook inzicht
verschaffen in de vraag hoe informatie het beste kan worden aangeboden en hoe
keuze-architectuur het beste kan worden ingericht om de welvaart van deelnemers te
verhogen.

MIDDELLANGE TERMIJN
Naast aandacht voor de overgang tussen laatste jaren van de opbouwfase en de
eerste jaren van de uitkeringsfase zal Netspar haar aandacht verder verbreden naar

2

Onder andere I. Boelaars, L. Bovenberg, D. Broeders, P. Gortzak, S. van Hoogdalem, Th.
Kocken, M. Lever, Th. Nijman en J. Tamerus (2014) Analyse van de duurzame vormgeving
van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen, Netspar Occasional Paper.
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de beginfase van het werkende leven en de latere delen van de
pensioneringsperiode.
Werkzame leven en samenhang met wonen, huishoudsamenstelling en menselijk
kapitaal
In de eerste helft van het werkzame leven is de samenhang van pensioenopbouw met
scholing, woningmarkt en huishoudsamenstelling van belang. Vooral in deze
levensloopfase staat pensioensparen onder druk door een flexibilisering van
arbeidscontracten, hogere woonlasten (doordat hypotheekrente alleen aftrekbaar is
als de hypotheek annuïtair wordt afgelost), studieschulden en de kosten van en
investeringen in kinderen. Dit roept vragen op over premie-inleg en de fiscale
behandeling van verschillende vormen van pensioensparen, in combinatie met
vermogensopbouw in de eigen woning.
De ontwikkeling naar nieuwe pensioencontracten leidt ook tot nieuwe vragen hoe het
beleggingsbeleid af te stemmen op individuele omstandigheden en voorkeuren.
Onderzocht zal worden hoe om te gaan met beleggingen in illiquide activa en hoe
exposure naar bepaalde persoonlijke risicofactoren kan worden ingebouwd. Verder
gaan we na wat de preferenties zijn van mensen ten aanzien van duurzaam beleggen
en hoe duurzaamheid een nieuwe rol kan gaan spelen in het beleggingsbeleid. Ook
de effecten van (Nederlandse en Europese) regelgeving en beleidsdiscussies,
waaronder de solvabiliteitsregels en de wens om meer nationaal te beleggen, zullen
een belangrijk onderzoeksterrein zijn.
Mensen staan bloot aan risico’s van echtscheiding en verweduwing. De kans dat
mensen gedurende hun leven van partner wisselen is ook sterk toegenomen. Dit
vraagt om een goede inrichting van nabestaandenpensioen en regelgeving rondom
pensioen en echtscheidingen, om financiële problemen bij alleenstaanden en
samengestelde gezinnen te voorkomen.
Daarnaast is het investeren in de eigen inzetbaarheid en arbeidscarrière van belang
gedurende het werkende leven. In de afgelopen jaren is de leeftijd waarop mensen
met pensioen gaan steeds hoger geworden. Arbeidscarrières worden steeds langer
en één opleiding aan het begin van het werkende leven zal steeds vaker niet meer
genoeg zijn. Er wordt meer flexibiliteit gevraagd en carrièreswitches (al dan niet uit
noodzaak) zullen steeds vaker voorkomen. Dit leidt tot meer inkomensonzekerheid,
wat gevolgen heeft voor het optimale spaargedrag van mensen. Daarnaast neemt de
noodzaak van post-initieel onderwijs en trainingen toe. Op dit moment wordt post
initieel onderwijs overgelaten aan de mensen zelf en hun werkgevers. Het wordt
vooral gevolgd door mensen met een relatief hoge opleiding en neemt af met leeftijd.
De vraag is wat de rol van de overheid, de werknemer en de werkgever is bij de
financiering van post-initieel onderwijs voor mensen in verschillende lagen van de
bevolking, om onder-investeringen in menselijk kapitaal te voorkomen.
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De overgang van het werkende leven naar pensionering vindt nu vaak nog abrupt
plaats. Er is veel onwetendheid over deeltijdpensioen en een kwart van de 60plussers geeft aan dat het binnen de organisatie waar men werkt niet mogelijk is om
minder uren te werken. De toename van het werkende leven en de pensioenperiode
zou tot een toename kunnen leiden van de vraag naar een flexibel pensioen.
Onderzoek laat zien dat deeltijdpensioen naar verwachting niet leidt tot een hogere
arbeidsparticipatie, omdat de extra periode die gewerkt wordt niet opweegt tegen het
lagere aantal uren werk per week. Toch zou flexibilisering van de overgang naar
pensioen wel positieve effecten kunnen hebben op de gezondheid en de
(werk)tevredenheid van mensen. Nader onderzoek is noodzakelijk voor de inrichting
van een goed flexibel pensioen.
Pensioenfase: samenhang met wonen, zorg en kwaliteit van leven
In de fase waarin mensen zich geheel terugtrekken van de arbeidsmarkt is er grote
variatie in levensverwachting, sociale netwerken en zorgbehoeften. Stijgende kosten
voor (langdurige) zorg verhogen de urgentie om de balans tussen zelfredzaamheid en
collectieve zorg te onderzoeken. Een belangrijke onderzoeksvraag is in hoeverre
private verzekeringsarrangementen en informele zorg een rol kunnen spelen bij het
aanvullen van publieke voorzieningen voor welzijn en zorg. Daarbij speelt het ontwerp
van de financiering een belangrijke rol. Welk financieringsmodel kan duurzaam en
effectief de kwaliteit en toegankelijkheid van zowel institutionele en informele zorg
bevorderen?
Steeds meer ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Wat doet dat met de
kwaliteit van leven van ouderen? Sociale netwerken kunnen de kwaliteit van leven
verhogen, maar juist bij gezondheidsproblemen kunnen sociale netwerken zwakker
worden en dit kan tot eenzaamheid leiden. Zijn er groepen die professionele aandacht
nodig hebben om eenzaamheid te voorkomen? Veel ouderen willen graag thuis
blijven wonen, maar er is heterogeniteit in (zelf)redzaamheid van ouderen. Dit heeft
ook gevolgen voor de volwassen kinderen van ouderen. Wat is het effect van langer
thuis wonen van ouderen op het welzijn van volwassen kinderen? In hoeverre kunnen
zij zorg verlenen en hebben zij plichten rond de zorg voor hun ouders? Is er sprake
van overbelasting (vooral aan de onderkant van de samenleving waar mensen het
zich niet kunnen veroorloven om zorg in te kopen?) en zo ja, hoe kan dit worden
verbeterd?

LANGE TERMIJN
Arbeidsmarktontwikkelingen
Op de arbeidsmarkt staat de traditionele werknemer-werkgever relatie onder druk.
Door de vergrijzing, maar ook door de toenemende dynamiek als gevolg van
technologische ontwikkelingen en internationale concurrentie slaan risico’s steeds
meer neer bij huishoudens.
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Grote groepen werkenden zijn steeds minder gebonden aan één werkgever. Mensen
werken in steeds meer verschillende en meer flexibele arbeidsrelaties (bijvoorbeeld
als zzp-er). Dit zet de traditionele sociale zekerheid onder druk en het zorgt ervoor dat
werkenden steeds meer verantwoordelijkheden krijgen voor het regelen van hun
eigen pensioen. Het heeft ook consequenties voor pensioenaanbieders, die steeds
meer direct communiceren met hun deelnemers in plaats van vooral met werkgevers.
Toenemende verantwoordelijkheden aanbieders en deelnemers
Door veranderingen in de werkgever-werknemer relatie ontstaan er nieuwe
verhoudingen. Daarbij zouden aanbieders van pensioenproducten meer
verantwoordelijkheid kunnen krijgen bij het begeleiden van deelnemers. Het is
belangrijk om te onderzoeken en te begrijpen wat deelnemers willen en hoe het
vertrouwen gewonnen kan worden van deelnemers uit verschillende lagen van de
bevolking en verschillende generaties.
Digitalisering en big data bieden kansen
Digitalisering en big data bieden kansen om mensen te helpen met hun toegenomen
verantwoordelijkheid. Big data maken het in toenemende mate mogelijk verschillende
levensdomeinen (zoals wonen, gezondheid, arbeidsmarktsituatie, sociale netwerken
en huishoudsituatie) met elkaar te verbinden. Er zal nagedacht worden over een
financiële infrastructuur, waarmee huishoudens gemakkelijker een integraal inzicht
kunnen krijgen in hun financiële situatie. Onderzoek is nodig om na te gaan hoe een
dergelijke financiële infrastructuur en (big) data gebruikt kunnen worden om
pensioenproducten en pensioencommunicatie persoonlijker te maken en financieel
advies te verbeteren. Deze technologische ontwikkelingen kunnen ook gevolgen
hebben voor de marktordening. Gaan financiële adviezen van pensioenfondsen en
verzekeraars komen, of gaan andere partijen hierbij een grotere rol spelen?
Keuzearchitectuur
Persoonlijk financieel advies betekent niet dat mensen ook altijd de juiste keuzes
maken. Keuzevrijheid vraagt zorgvuldige begeleiding om deelnemers naar de voor
hen best passende oplossing te leiden. Het ontwikkelen van een goede
keuzearchitectuur is daarom essentieel. De vraag rijst hoeveel winst er voor
deelnemers te behalen is met maatwerk en keuzevrijheid, welke arrangementen
aangeboden moeten worden en tot welk gedrag die leiden. Tevens worden allerlei
governance en ethische vragen relevant betreffende zorgplicht en andere
verantwoordelijkheden van aanbieders ten behoeve van pensioendeelnemers, het
beschermen van de privacy en het voorkomen van verkeerd gebruik van informatie.
Zorgplicht zal steeds vaker ook vooraf plaatsvinden in plaats van achteraf.
Risicodeling en herverdeling
De toenemende beschikbaarheid van informatie over personen raakt ook de
verzekerbaarheid van risico’s, zoals het langlevenrisico. Deelnemers kunnen immers
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meer gesegmenteerd worden in homogene groepen. Een belangrijke
onderzoeksvraag is hoe zowel verzekeringssolidariteit als voorspelbare,
herverzekeringssolidariteit bij het delen van risico’s kan worden georganiseerd in een
samenleving die gekarakteriseerd wordt door een grote mate van heterogeniteit en
keuzevrijheid. Welke rol kunnen werkgevers, werkenden, pensioenfondsen,
verzekeraars en de overheid spelen bij het beschermen van werkenden tegen risico’s
en het verbinden van individuen in solidariteitskringen? De positie van kwetsbare
groepen verdient hierbij speciale aandacht.

Nationale Wetenschapsagenda
Dit onderzoeksprogramma sluit aan bij de verschillende vragen uit de Nationale
Wetenschapsagenda.
NWA 034: Wat is in het licht van de veranderende bevolking (o.a. vergrijzing) de
houdbaarheid van de welvaartsstaat?
NWA 037: Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de meest recente grote
recessie, en hoe kan het stelsel van financiële systemen hervormd worden om
dergelijke crises in de toekomst te voorkomen?
NWA 038: Wat is een goede balans tussen vrijheid en (individuele en collectieve)
verantwoordelijkheid?
NWA 041: Welke sociale en economische ongelijkheden zijn er in Nederland en wat
zijn de trends daarin? Zijn er systemen denkbaar die meer gelijkheid opleveren en ons
welvaartsniveau op peil houden of vergroten, of is er een onvermijdelijke spanning
tussen gelijkheid en andere doelen die we nastreven, zoals economische groei? Teveel
ongelijkheid kan de economische groei en sociale cohesie verminderen.
NWA 048: Hoe kunnen zelfredzaamheid en participatie in de samenleving gestimuleerd
worden?
NWA 049: Hoe blijven de beroepsbevolking en haar organisaties vitaal en veerkrachtig
in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw?
NWA 071: Wat is kwaliteit van leven?
NWA 093: Hoe kunnen innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid van de
ge-ïnstitutionaliseerde en informele zorg bevorderd worden?
NWA 108: Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen
zijn aanstaande en beïnvloeden onze welvaart? … De ordening van markten wordt flink
opgeschud, waardoor nieuwe verhoudingen ontstaan.
NWA 109: Wat zijn de gevolgen van nieuwe technologieën en big data op de
effectiviteit van bestuur en rechtstaat?
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Bijlage II

Begroting 2019-2023 op hoofdlijnen
•

Structurele jaarlijkse uitgaven in een ‘steady state’; dat wil zeggen uitgaande
van een nieuwe start in 2019 met toekenning van onderzoeksgelden. Daarbij
wordt dus afgezien van verplichtingen en reserves uit het verleden. Voor
verplichtingen uit de programma’s tot en met 2018 zijn voorzieningen
getroffen; bijbehorende uitgaven, die lopen tot en met 2022, zijn gedekt.

•

In de begroting is uitgegaan van een programma dat volledig multidisciplinair
zal zijn (50% economie, 50% andere disciplines) en zicht tevens richt op
verbreding naar Europa. Dat vergt extra investeringen in netwerkontwikkeling,
programma coördinatie en vooral in grants voor onderzoek in andere
disciplines. Effectief betekent het dat in plaats van een reguliere begroting
van EUR 4 mln. per jaar nu is uitgegaan van een begroting van EUR 6 mln.
per jaar.

Ambitie, inclusief multidisciplinair en EU
Uitgaven per jaar
Netwerkontwikkeling
Kennisontwikkeling
Grants
Onderzoekscoördinatie
Extern gefinancierd onderzoek

€
€
€
€
€
€
€

250
3.500

€

1.600

2.750
500
250

Kennisdeling
Expertisecentrum
Evenementen
Publicaties
Onderwijs

€
€

850
350
150
250

Governance en bedrijfsvoering

€

650

Totaal

€

6.000
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Bijlage III

Infographic Werkprogramma 2019-2023
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