
jaarverslag 2021 - highlights
Kerncijfers
Fellows 336

Publicaties 140

Evenementen 64

Master Studenten 45

Ex. Programma evaluatie 4,22

Netspar Grants 962.000€

3 Kernactiviteiten Kennisdeling
Publicaties in 2021

Netwerkontwikkeling
Events in 2021

Kennisontwikkeling
Onderzoeksgrants toegekend 
in 2021

Marike Knoef, Netspar directie:
“Impact maken en van  
toegevoegde waarde zijn”

Wouter Bos, Raad van Toezicht:
“Voorbereiden op de transitie”

Kenan Yildirim, Shell Pensioenbureau 
Nederland (SSPF en SNPS):
“Beide besturen geloven sterk in  
datagedreven besluitvorming gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten”

Jacques van Dijken (SPMS):
“Netspar geeft inzichten 
over de uitlegbaarheid van 
specifieke onderwerpen die 
onze deelnemers raken” 

Marcel Gooswilligen (PGB)  
over het live P&W-jaarcongres:
“Leuk elkaar weer eens even 
te ontmoeten”
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€ 1.000.000 voor  
nieuwe Theme grants, 

inclusief € 250.000 
van Instituut GakNetspar verkent 

scenario’s pensioen  
na 2036
Verantwoordelijkheids-
verdeling rond planning 
pensioenvoorziening

Publicatie in Frontiers in Psychology 
Message design choices don’t 
make much difference…

Nieuwe partner: SPMS, 
Shell Pensioenbureau NL 

(SSPF en SNPS)

Podcasts 
Arbeidsmarkt, Duurzaam 

beleggen, In de verre 
toekomst, Verkiezingstijd

Onderzoek met impact
Transitie naar een nieuw 
pensioencontract: lessen 

uit het buitenland

Een overzicht van  
methodes om risico
voorkeuren te meten

Gelijke rechten, maar 
geen gelijke pensioenen: 

de genderkloof 
in Nederlandse 

tweedepijlerpensioenen

Onderzoek 
met impact
Toekomst  
Arbeidsmarkt  
en Pensioen

NIDI-Netspar Pensioenmonitor, 
vertrouwen in pensioenfondsen 
even hoog als vorig jaar

36 Online After Lunch 
Werkgroepbijeenkomsten:  
o.a. Inkomenseffecten bij 
en na invaren in het nieuwe 
pensioencontract

Pensioen3daagse
Kennissessies  

en flitswebinars

Pensioen & Wetenschap 
Jaarcongres Duurzaamheid

Kennisseminar en 
dialoogbijeenkomst 
toekomst pensioenen 

Hete pensioenaardappelen 
in verkiezingstijd
Online verkiezingsdebat  
over pensioen
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