Partnership in Netspar
Toegevoegde waarde van deelname

17 december 2019

Onderzoeksnetwerk en denktank
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, sinds 2005

Missie
• Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering
van de financieringsmogelijkheden van de oude dag
in Nederland.

Netwerk

• Netspar wil bijdragen aan een goed geïnformeerd
pensioendebat, op basis van feiten.
• Netspar zorgt dat partijen geld voor onderzoek en
innovatie bij elkaar leggen, samen een
onderzoekagenda opstellen en academisch
onderzoek doen met inbreng uit de praktijk.
• De resultaten van onderzoek worden laagdrempelig
ontsloten via een openbare website, publicaties,
evenementen, webinars, podcasts en onderwijs.

Kennisdeling

Kennisontwikkeling
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Honest broker in een betekenisvol netwerk
Van en voor partners

Sector

SZW
Financiën
BZK

CPB

Wetenschap
•
•
•
•
•
•

Overheid

Netspar heeft heel diverse partners met tegengestelde belangen en brengt hen bij elkaar
Partners stellen samen de onderzoekagenda op en prioriteren het onderzoek
Onderzoekers op universiteiten doen het onderzoek en zijn onafhankelijk
Partners participeren in projecten, leveren data, denken mee en geven feedback
Het onderzoek is pre-competitief; het levert bouwstenen voor beleid en productontwikkeling
Netspar heeft impact door mee te denken over zaken als transitie, waardering, life cycles in de opstelling en
ook bij de uitwerking van het pensioenakkoord
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Verbinden op inhoud
Onderscheidend
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Kerncijfers 2018
Brede kennisdeling, veel nieuw onderzoek, onderwijs hoog gewaardeerd

277

175

31

41

4,02

1.473.000
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Ambitieuze agenda
Breed en interdisciplinair onderzoek in vijf programma’s

Welzijn en
welvaart van
ouderen

Instituties,
governance en
solidariteit

Sparen,
beleggen en
verzekeren

Communicatie
en kiezen

Werk,
pensioen,
wonen en zorg

Netspar verbindt onderzoekers op onder meer de volgende disciplines:
• Macro-economie, gedragseconomie, finance, recht, sociologie, psychologie, communicatie, taal,
epidemiologie en datascience
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Impact Netspar
Duiden discussie
• In media
• Afschaffen doorsneesystematiek
• Nabestaandenpensioen
• Langer doorwerken
• Commissies
• Commissie parameters (Knoef, v. Ewijk, Werker...)
• Commissie evaluatie pensioencommunicatie (Knoef)
• Begeleidingscommissie evaluatie aftopping 100k
(v. Ewijk)
• Waardering pensioenaanspraken (Nijman, Werker)

• Debat pensioenhervorming (diverse gremia)
• Pensioencontract: persoonlijk pensioen, toedeling
rendementen
• AOW leeftijd: Netspar projectgroep
• Nabestaandenpensioen, echtscheiding
(projectgroepen)
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Actueel onderzoek
Laagdrempelig ontsloten

“Special met 23
bij Netspar aangesloten onderzoekers”
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Brug slaan naar oplossingen
Projectgroepen; academici en professionals overbruggen verschillen

• Pensioen en echtscheiding (Bastiaan Starink)
Echtscheiding heeft grote impact op het pensioen van deelnemers. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
(Wvps) geeft het wettelijke kader. De Wvps is recent geëvalueerd. De systematiek van de wet behoeft volgens het
kabinet verbetering, aanpassing zal in 2019 in de Tweede Kamer worden besproken. In deze projectgroep zullen
argumenten worden geïnventariseerd en uitgewerkt.

• Toekomstscenario’s voor arbeid en pensioen (Niels Kortleve)
Arbeidsrelatie en arbeidsvormen veranderen in snel tempo. Ook de technologische ontwikkelingen gaan sneller dan
ooit. Wat kan dit gaan betekenen voor de pensioensector? Zal die over 30 jaar nog in ongeveer de huidige vorm
bestaan of komen er zeer fundamentele veranderingen? En hoe kan de sector zich daar het best op voorbereiden.

Op te starten 2020
• Verantwoordelijkheidsverdeling in collectieve pensioenvoorziening (Fieke van der Lecq)
Wie gaat deelnemers/pensioenverzekerden bijstaan in hun financiële planning.

• Maatschappelijk verantwoord pensioenbeleggen (Rob Bauer)
Conceptueel denkkader uitwerken waarin helder wordt wat economisch en juridisch de rol en verantwoordelijkheid is
van institutionele pensioenbeleggers in Nederland.
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Onderzoek laagdrempelig ontsloten
Recente webinars
Webinars
• Welke invulling kiezen we in een nieuw pensioencontract
Bas Werker, 10 december 2019

• Keuzearchitectuur pensioensparen voor zelfstandigen
Jona Linde, 26 november 2019

• Maatwerk in pensioencommunicatie
Leo Lentz, 8 oktober 2019

• Pensioenbewustzijn verhogen
Marike Knoef, 21 mei 2019

• Arbeidsomstandigheden van werkende gepensioneerden
doorwerken na AOW,
Kene Henkes, 14 maart 2019

• Financiële planning en keuzearchitectuur
Marcel Lever, 14 december 2018
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Partners aan het stuur
Adviseert op strategie
Benoemt RvT
Elke partner is lid
Keurt begroting en plannen goed
Elke partner mag lid aandragen

Advies over onderzoek en onderwijs
Elke partner is lid
Redigeert sectorgerichte papers
Elke partner mag lid aandragen
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Anderen over Netspar
“NETSPAR triggers research that would potentially not
happen otherwise in an important domain that affects
the lives of millions
“Netspar has been able to attract and to mobilize the best
Scientific Council ,
Dutch researchers in their domain to think about and to work to
augustus 2017
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.”

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.”
NWO
evaluatie
oktober 2017

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.

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.
Partner
evaluatie
april 2018

Organisatie en werkwijze,
onderzoek en
kennisuitwisseling van
Netspar worden in hun
geheel zeer positief
beoordeeld.
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Wat onderscheidt Netspar?
Netspar is een
honest broker in
het pensioendebat

Netspar borgt de
relevantie van het
onderzoek door
betrokkenheid van
partners

Netspar zet de deur
open om pensioen
in een breder
perspectief te
bekijken

Netspar biedt een
bijdrage aan life
long learning;
maatstaf voor de
toekomst

Klaas Knot, directeur DNB

NWO-commissie Heerma
van Voss

Hedda Renooij, voormalig
VNO-NCW

Emile Aarts, voormalig
rector TiU

Zorgen dat debat op
basis van feiten wordt
gevoerd

De partners zijn
betrokken bij het
bepalen van de
onderzoeksagenda en
de selectie van
onderzoeksprojecten.

Financiering van de
oude dag, inclusief
vraagstukken van o.a.
wonen, zorg,
arbeidsmarkt en
solidariteit

Medewerkers van
partners ontwikkelen
zich door actief deel te
nemen in onderzoek en
in het netwerk

Ordenen van
uiteenlopende
argumenten,
onderscheiden van
feiten en meningen

Dit biedt de garantie dat
het gefinancierde
onderzoek
sectorrelevant is.

Vanzelfsprekendheden
tegen het licht houden
en ook meer omstreden
onderwerpen aansnijden

Onafhankelijk,
academisch onderzoek
wordt vertaald naar de
praktijk

Netspar draagt
bouwstenen aan voor
innovatie en transitie

Opleiden van talenten
voor de pensioensector
via MSc-onderwijs,
inclusief stages en
bedrijfsbezoeken
Executive onderwijs via
masterclass cyclus
Pensioeninnovatie
samen met TIAS
business school

Algemeen belang
Specifiek belang, voor partners

Toegevoegde
waarde van
deelname aan
Netspar

Honest broker
Maatschappelijke bijdrage, algemeen belang voor de sector

Zorgen dat pensioen-onderzoek mogelijk is en resultaten gedeeld worden
Uitleg aan journalisten, doorrekeningen, second opinion en fact checking

Toegang tot
kennis
Hefboom voor innovatie
- Website
- Sectorgerichte papers
- Evenementen
- Executive onderwijs
- Uitleg-video’s

Zeggenschap
Bijdrage aan agendasetting

- Opstellen
onderzoekagenda
- Prioriteren van onderzoek
- Advies op begroting

Deelname
aan events

Toegang tot
onderwijs

Professionalisering van
medewerkers

Hoogwaardige opleiding
van medewerkers

- Congressen
- Werkgroepen
- Executive diner
- Webinars
- Academische events

- Vrije deelname TIAS
Masterclass-serie
Pensioeninnovatie
- Bedrijfsbezoeken
- Stages

Advies
Bevorderen van
deskundigheid en kwaliteit
- Doorrekeningen
- Second opinion
- Fact checking
- Adviesgesprek
- Kennisseminar
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Standaardarrangement EUR 50-150k/j
Commitment voor 4 jaar, onder voorbehoud goedkeuring RvT
Inspraak in Netspar-beleid
• Lidmaatschap Stichtingsraad
• Kandidaatstelling voor Raad van Toezicht
• Lidmaatschap Partner Research Council
• Lidmaatschap Editorial Board
Netwerkontwikkeling
• Toegang tot match-making events
• Toezending Netspar-uitgaven
• Partnerbezoek door Netspar-directie
Kennisontwikkeling
• Als (mede-)aanvrager toegang tot onderzoeksprojecten
• Participatie in projectuitvoering op verzoek van (andere) aanvragers
• Toegang tot besloten projectbijeenkomsten (werkgroepen)
Kennisdeling
• Toegang tot Netspar-publicatiereeks(en)
• Toegang tot openbare events en tot besloten events (afhankelijk van type event)
• 1 x per jaar een Netspar kennisseminar naar keuze op locatie
• Toegang tot Executive Education (max. 1-3 deelnemers die de volledige cyclus van 4 master classes volgen, plus 1
deelnemer aan een losse Master Class, bij aanmelding worden overige beschikbare plaatsen zo veel mogelijk
evenredig verdeeld over de partners)
• Toegang tot stagebemiddeling voor Master studenten
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Meerjarig onderzoek, lopende themaprojecten
Well-Being and
Welfare of Older
People

Communications
and Choice

Work, retirement,
Housing and
Healthcare

Savings,
Investments and
Insurance

Institutions,
Governance and
Solidarity

Uncertainty over the life cycle: implications for pensions and savings behavior
(2016)

Knoef (UL), Alessie (RUG)

Understanding and improving pension savings by combining incentivized
experiments, survey, and administrative big data – A general employed
population sample with a focus on the self employed (2018)

Arno Riedl, Jona Linde, Peter

Individuals’ Choices of Comprehensive Pension Plans (2016)

Dellaert, Donkers (EUR)

Choice architecture in pensions and retirement (2017)

Lever (CPB)

Data science solutions to enhance pension communication (2017)

De Goeij, Postma (TiU)

The effectiveness of decision aids in pension communication and the role of
literacy (2018)

Hans Hoeken, Leo Lentz (UU)

Development and Tests of a Model for Inertia in Retirement Decisions (2018)

Marijke van Putten (LU)

Flexible Combinations of Work and Retirement (2014)

Van Vuuren (CPB)

Optimal saving and insurance for old age: The role of public long-term care
insurance (2015)

Van Doorslaer, Schut (EUR)

Work, health and retirement (2016)

De Grip, Montizaan (UM)

Works and disability in old age: restrictions & incentives (2019)

Van Soest (TiU)

Longer life, longer in good health, working longer? Implications of educational
differences for the pension system (2017)

Mackenbach, Nusselder
(Erasmus MC)

Design of pension contracts in incomplete markets and under uncertainty
(2017)

Pelsser (UM)

How to elicit preferences for sustainable investments (2019)

Rob Bauer (MU)

Pension rights and ownership: A legal analysis in an economic context (2015)

Heemskerk, Maatman (RUN)

The causes and consequences of retirement: a sociological perspective.
(2018)

Kène Henkens (Nidi).

The effect of macroprudential policies on pensions and retirement preparation
(2019)

Stefan Hochguertel (VU)

Werner (MU)

Kortlopend, actueel onderzoek
Topicalities, geprioriteerd door PRC

Welzijn en
welvaart van
ouderen

Communicatie
en kiezen

Inkomenspositie nabestaanden (2019)

Raun van Ooijen, Jeroen van der Vaart, Rob
Alessie (RUG)

Arbeidsmarkteffecten van progressieve premies en degressieve

Arthur van Soest, Sander Muns (TiU), Marike

opbouw (2019)

Knoef (UL)

Spaarmotieven en consumptiegedrag (2018)

Johan Bonekamp, Arthur van Soest (TiU)

Het effect van life-events op pensioenresultaat door verandering
kostwinnaarsmodel en toename echtscheidingen (2017)

Mastrogiacomo (VU), binnen Themaproject 2016
Knoef

Flexibele pensioenopname (2017)

Ed Westerhout (TiU)

Pensioenbewustzijn van jongeren verhogen (2016)

Marijke van Putten, Marike Knoef (UL)

Vormgeving en realisatie opting-out systematiek (2018)

Jona Linde (UM)

Keuze en maatwerk in pensioen; Economische en juridisch
aspecten en Data Science (2017)

Bas Werker, Wesley Kaufmann, Bastiaan Starink
(TiU)

Vormgeving keuzevrijheid en maatwerk binnen
pensioenregelingen (2017)

Marike Knoef & Jim Been (UL)

Relevante informatie t.b.v. keuzes bij variabele uitkeringen en
doorbeleggen na pensioendatum (2016)

Marijke van Putten (UL)
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Kortlopend, actueel onderzoek
Topicalities, geprioriteerd door PRC

Werk,
pensioen,
wonen en zorg

Gevolgen van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
voor arbeidsongeschiktheid (2019)

Tunga Kantarci, Arthur van Soest (TiU)

Gevolgen van (verder) verhogen van pensioendatum (2017)

Daniel van Vuuren en Marcel Lever (CPB)

Sparen,
beleggen,
verzekeren

Doelgroepanalyse van variabele uitkeringsregelingen (2019)

Marike Knoef

Vormgeving van de variabele uitkering en garanties in persoonlijk
pensioen (2019)

Peter Schotman

Interactie tussen determinanten uitkeringssnelheid: Hoog-laag
constructie, lumpsum uitkering, vaste daling en ingangsdatum
(2019)

Servaas van Bilsen (UvA), Eduard Ponds, Johan
Bonekamp (TiU)

Waarderingskader voor rechten in een uitkeringsovereenkomst
(SZW-joker) (2018)

Theo Nijman, Bas Werker, Lans Bovenberg

Uitwerking nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen
(2017

Jan de Kort, Michel Vellekoop (UvA) - (binnen
Thema-project Vellekoop)

Keuzevrijheden in de uitkeringsfase: hoe worden deze gebruikt in
andere landen? (2016)

Marcel Lever (CPB)

Vormgeving van compensatie bij stelselwijziging naar degressieve
opbouw (2019)

René Maatman, Mark Heemskerk (RU), Dick
Boeijen, Niels Kortleve (PGGM)

Inter- and intragenerational solidarity among Dutch citizens (2018)

Arno Riedl (UM)

Gevolgen vervallen verplichtstelling (2018)

Erik Lutjens en Fieke van der Lecq (VU)

Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek (2018)

Bastiaan Starink en Michael Visser (TiU)

Instituties,
governance,
solidariteit
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Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
is een onafhankelijk kennisnetwerk, gericht op een goed
geïnformeerd pensioendebat.

