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Kennismaking
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Wat is de pensioengerechtigde leeftijd in Suriname?



Pitch in 4 delen
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I.
Waarom dit 
onderzoek?

II.
Wat heeft 

voorgaand 
onderzoek ons 

geleerd?

III.
Wat voor 

onderzoek stellen 
we voor?

IV.
Hoe kunt u 
meedoen?



We hebben veel vragen over geld
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I.
Waarom dit 
onderzoek?



Een betere informatiepositie voor deelnemers 
is in alle scenario’s gewenst
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I.
Waarom dit 
onderzoek?

Wat weten we?

±1/3

*Knoef, M. (2015) Helft van der huishoudens spaart te veel voor pensioen. FD artikel

Helft van de huishoudens 
spaart te veel voor pensioen

±1/2

Ongeveer een derde kan straks 
niet meer zijn levenstandaard 
voldoen

Welke scenario’s zijn 
mogelijk?

1. Status quo

2. Verdere 
individualisering

3. Vervaging grenzen 2e en 
3e pijler

4. Flexibel/Minder AOW 
(meer zelfredzaamheid)

5. …….



Persoonlijke financiële planning kan 
helpen

Onderzoek concludeert: 

“well-informed active planning 
provides significant advantages 
in terms of pension 
preparedness” 

(Van Rooij, M. C. J., Lusardi, A., & 
Alessie, R. J. . (2011). Financial Literacy 
and Retirement Planning in the 
Netherlands. Journal of Economic
Psychology, 32(4), 593–608.
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I.
Waarom dit 
onderzoek?



Maar….zelf data ophalen en plannen 
is lastig
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I.
Waarom dit 
onderzoek?



Hoofddoel is kennisontwikkeling: hoe kunnen we de 
drempels wegnemen voor persoonlijk financieel 
plannen?
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I.
Waarom dit 
onderzoek?

Welke architectuurbouwblokken verlagen 
de drempels voor domein overstijgende 
gegevensuitwisseling ten behoeve van 
persoonlijk financieel plannen?

Hoe gaan we dit onderzoeken?

Neutrale proof of concept met partijen die 
willen innoveren.



Lopend onderzoek: verkennen van 
drempels en oplossingsrichtingen
Diverse interviews
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II.
Wat heeft voorgaand 

onderzoek ons 
geleerd?



Deel van de puzzel: opkomst van digitale 
planners
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II.
Wat heeft voorgaand 

onderzoek ons 
geleerd?



AVG en PSD2 stimuleren persoonlijk data management
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II.
Wat heeft voorgaand 

onderzoek ons 
geleerd?



Beschikbare systemen/portalenInformatiebehoeften Versnipperd gegevenslandschap

Polissen

UPO

Mijn 
bankproducten

Mijn 
hypotheek

Mijn 
schulden

Werkgevers

(Financiële) adviseurs

Derde bronnen: houders van 

relevante informatie 

(open en gesloten bronnen m.b.t. woning, 

huurlasten, energielasten, leningen, 

hypotheek, spaarproducten, … )

Pensioenfondsen

Pensioenverzekeraars

PensioenuitvoerdersAdviseur

3de pijler 
producten
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Dienstverleners

Digitale planners

Oplossingen moeten passen binnen een big data landschap
II.

Wat heeft voorgaand 
onderzoek ons 

geleerd?



Tussenconclusie lopend onderzoek

Om de drempels weg te nemen zijn de volgende componenten nodig:
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II.
Wat heeft voorgaand 

onderzoek ons 
geleerd?

Gekwalificeerde en 
eenvoudig te gebruiken 
eIDs gekoppeld aan de 
personal data spaces.

Beschrijving van welke 
data elementen voor 
welk doel in welke 

kwaliteit moet worden 
uitgewisseld.

Hoe data wordt 
uitgewisseld, hoe er wordt 

geadresseerd en afgeleverd, 
welke checks er 

plaatsvinden en wat voor 
feedback er volgt. 

De technische standaarden 
die worden gebruikt voor 

het opzetten van een 
beveiligde verbinding, het 

versleutelen en 
transporteren van data.

Hoe alle 
betrokkenen 
worden
ondersteund (o.a. 
kennisdeling en 
begeleiding).



Voorstel: 3 jarig design-onderzoek 
supported by Netspar
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III.
Wat voor 

onderzoek 
stellen we voor?

Houders brondata 
(o.a. pensioen 
uitvoerders)

Burgers/ 
deelnemers

Digitale planners

Wetenschap

Experts op 
technische 

standaarden
eID aanbieders

Ontwerpen

Ontwikkelen

Toepassen 

Evalueren en 
verbeteren 

Proof of 
concept

Overheden/ 
beleid



Waarom is dit onderzoek relevant?

• Maatschappelijk: 
• drempels wegnemen voor burgers: een betere informatiepositie is in alle scenario’s 

gewenst.
• kennisdeling met actoren in de financiële sector omtrent veilige en compliante informatie-

uitwisseling (o.a. in het licht van de AVG en PSD2).

• Wetenschappelijk: 
• kennisontwikkeling op welke bouwblokken in een domein-overstijgende omgeving werken 

en onder welke condities.
• empirische data verzamelen op persoonlijk financiële planning: hoe plannen verschillende 

typen persona’s, wanneer haken ze af, hoe optimaliseer je de customer journeys, etc.?

• Basis leggen voor kennisvalorisatie: 
• desgewenst kan de proof of concept na de onderzoeksperiode worden opgeschaald 

(langere gebruiksperiode door de onderzoekspartners) en worden uitgebreid (platform 
voor innovatie/ontwikkelen nieuwe diensten).

• dit onderzoek levert software bouwblokken op die open source beschikbaar worden 
gesteld aan de hele wereld. De bouwblokken kunnen door iedereen worden toegepast.
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III.
Wat voor 

onderzoek 
stellen we voor?



Wilt u ook meedoen?
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Burgers/ 
deelnemers

Digitale planners

Wetenschap

Experts op 
technische 

standaarden

eID aanbieders

IV.
Hoe kunt u 
meedoen?

Houders brondata 
(inclusief 
pensioen 

uitvoerders, 
verzekeraars e.a.)

We zoeken meer onderzoekspartners! 

Mail naar: Nitesh Bharosa
n.bharosa@tudelft.nl

Overheden/ 
beleid


