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Actualiteit

• Nieuwe partner

• Ook dit jaar volledige ronde onderzoeksgrants

• Veel activiteiten
• Netspar- PF-VvV conferentie nov 2017
• AOW, Nabestaandenpensioen, ....

• Actief bij nieuw pensioencontract
(op achtergrond) 

• Nieuwe Netspar Briefs 
• Langleven risico (Anja de Waegenaere, Michel Vellekoop)



Werkprogramma 2019-2023
Gedragen door een zelfevaluatie en drie externe evaluaties
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Evaluaties eensgezind
Waardering & doorgaan

Aanbevelingen op hoofdlijnen gelijk en in lijn met zelfevaluatie/SWOT
• Behoud en versterking van de solide kennisbasis 
• Gerichte verbreding van het economisch onderzoek met andere disciplines 
• Behoud van aandacht voor internationale kennisuitwisseling
• Verdere versterking van de effectieve bijdrage aan het pensioendebat 

Specifiek vanuit de partners 
• Bewaak de onafhankelijke identiteit
• Organiseer meer (middel)grote evenementen op onderwerp 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
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Onderzoeksagenda
Netspar NexT
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Onderzoeksagenda
Netspar NexT
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van product 
naar individu



Vraagstukken
Start onderzoek met effect op termijn

Vragen voor korte termijn
• Pensioencontract
• Flexibilisering van de uitkeringsfase
• Bevorderen van pensioensparen door ZZP’ers
• Duurzame inzetbaarheid van ouderen
• Invloed EU op pensioen in NL

Vragen voor middellange termijn
• Werkzame leven: samenhang met wonen, huishoudsamenstelling en menselijk kapitaal
• Pensioenfase: samenhang met wonen, zorg en kwaliteit van leven
• Digitalisering en big data
• Keuzearchitectuur

Vragen voor langere termijn
• Flexibilisering arbeidsmarkt
• Verschuivende verantwoordelijkheden aanbieders en deelnemers 
• Risicodeling en herverdeling 
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Ambities
Getoetst; met draagvlak
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Gericht versterken 

• Gericht versterken en verbreden van het netwerk, in lijn 
met missie

• Effectiever betrekken van partners bij (strategische) 
keuzes in onderzoekprogrammering 



Ambities
Getoetst; met draagvlak
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Versterken diepgaand onderzoek

• Balans tussen diepgaand en toegepast onderzoek

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



Ambities
Getoetst; met draagvlak
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Vergroten effectiviteit en zichtbaarheid

• Versterking effectieve bijdrage aan pensioendebat 
door beter bereiken brede pensioengemeenschap, 
waaronder pensioenfondsbestuurders

• Meer (middel)grote evenementen door bundeling 
van activiteiten en gerichte onderzoeksstrategie

• Behoud en verstevigen van de slagkracht voor 
beleidsadvisering

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



Netspar speelt onmisbare rol als
honest broker in het 
pensioendebat.
Klaas Knot, DNB

Op naar een nieuw werkprogramma

Laatste fase: 

. goedkeuring RvT, 

. advies Stichtingsraad, 

. commitment partners en 
nieuwe financiers 
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Netspar, is a ‘think tank’ and knowledge network. 
Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the 
economic and social implications of pensions, aging and retirement. 
Expertise from scientific research is used to transfer knowledge 
through publications, events and education. 
With that Netspar actively contributes to the social dialogue between 
policy makers, scientist and the pension and insurance practitioners.  
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