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In gesprek met SCP-directeur Kim Putters

‘Een goede docent 
is zijn vak’
Ivo Pertijs

In een interview met de Volkskrant maakte Kim Putters afgelopen zomer geen geheim 

van zijn droom: docent maatschappijleer worden. Een half jaar is hij nu directeur van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Putters: ‘Overtuigingskracht is heel belangrijk.’

‘Wij zijn even oud’, vertelt Kim Putters in 
zijn kantoor op de elfde verdieping van 
de Haagse Hoftoren. Wij, dat zijn hijzelf 
en het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Het wetenschappelijke instituut huist 
sinds kort in hetzelfde gebouw als het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Bij de oprichting in 1973 
kreeg het SCP een naam die aansloot 
bij de toenmalige tijdgeest. Putters: 
‘Planbureau is een term uit de jaren 
zeventig. Alsof de samenleving is te 
plannen. Het geeft aan hoe er in die tijd 

tegen de maakbaarheid van de samen-
leving werd aangekeken’. De naam mag 
dan weliswaar ouderwets klinken, de 
functie staat volgens de nieuwe direc-
teur als een huis: ‘Het SCP onderzoekt 
het welbevinden van de Nederlander, 
hoe zich dat ontwikkelt en hoe de over-
heid daar in het beleid rekening mee 
kan houden. Bij het SCP staat niet het 
welbevinden van het kabinet centraal, 
maar het welbevinden van de samenle-
ving. Wij kijken naar buiten in plaats van 
de blik op de Haagse vierkante meter te 

werpen’. Haagse maatregelen hebben 
soms grote gevolgen voor groepen in 
de samenleving. Putters neemt een 
stelselverandering in het onderwijs als 
voorbeeld: ‘Wat doet dat met scholieren 
en docenten? Op dat soort vragen kan 
het SCP antwoord geven. Deze aanpak 
heeft ook sterke raakvlakken met het vak 
maatschappijleer’. 

U doceerde aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam waar u bijzonder 
hoogleraar bent, u zat tien jaar in de 
Eerste Kamer en nu bent u SCP-direc-
teur. Toch voelt u zich betrokken bij 
het vak maatschappijleer. Waar komt 
dat gevoel vandaan?
‘Dat is zowel persoonlijk als inhoudelijk. 
Ik wil begrijpen hoe de samenleving 
in elkaar zit, hoe mensen gebeurtenis-
sen ervaren en hoe ze door de wereld 
om hen heen worden beïnvloed. Het 
begrip daarvan vond ik het meest terug 
in het vak maatschappijleer. Daar kwam 
bij dat ik een geweldig leuke docent 
maatschappijleer had: meneer Braat 
van de scholengemeenschap Willem 
de Zwijger in Papendrecht. Dit was een 
van de eerste scholen in Nederland waar 
je een vwo-examen maatschappijleer 
kon doen. Tweemaal per week zaten 
we in een klas met vijftien tot twintig 
leerlingen met meneer Braat in een 
lokaal. Dat was zo interessant. We had-
den thema’s als emancipatie, politieke 
besluitvorming en media. Het was toen 
al duidelijk dat het politieke thema mij 

uitermate interesseerde. Daar heb ik ook 
mijn eindexamenwerkstuk over geschre-
ven. Meneer Braat werd daar blijkbaar zo 
enthousiast over dat hij mij politieke boe-
ken te lezen gaf waardoor ik in het eerste 
jaar van mijn studie Bestuurskunde op de 
Erasmus Universiteit een voorsprong op 
mijn medestudenten had.’

Hoe wist deze docent uw interesse en 
motivatie aan te wakkeren?
‘Dat kwam op de eerste plaats door zijn 
pretoogjes, het enthousiasme en zijn 
overtuigingskracht. Dat is eigenlijk al de 
helft van het verhaal. Het moet natuurlijk 
wel iets omhanden hebben. Mensen raak 
je pas echt door iets dat diep van binnen 
zit. Als iemand pretoogjes heeft en niet 
het vak geeft maar zelf het vak ís, dan 
word ik daar door geraakt. Dat heb ik 
overigens ook bij een bijeenkomst met 
een minister. Ik voel gelijk of een minister 
het dossier is. De sterkste ministers 
zijn de ministers waarbij niet meer is te 
onderscheiden wie de minister is en wat 
het dossier.’

Dat is een opvallende gelijkenis. 
‘In die zin zijn er inderdaad parallellen 
tussen ministers en docenten, maar uit-
eindelijk wil een docent iets overbrengen 
zodat een ander er sterker uitkomt, ter-
wijl de minister zelf de beslissing neemt. 
Overtuigingskracht is ook heel belangrijk. 
Dat roept ook een verantwoordelijkheid 
op voor zowel de docent als de minister. 
Je moet je er van bewust zijn dat de taal 
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die je gebruikt, de manier waarop je 
het zegt, de context waarin je het zegt 
heel sturend kunnen zijn voor hoe de 
andere kant (leerlingen of Kamerleden) 
er mee op de loop gaat. Dat vind ik het 
mooie van het docentschap. Je probeert 
leerlingen of studenten zo zelfkritisch 
mogelijk de opleiding uit te laten gaan 
zodat ze ook bij eigen waarnemingen 
vragen gaan stellen. Een minister is 
vooral aan het overtuigen om het idee te 
laten landen.’ 

Na de Troonrede ging de aandacht 
vooral uit naar de idee dat de klassieke 
verzorgingsstaat plaatsmaakt voor de 
participatiesamenleving. Hoe interpre-
teert u deze transformatie?
‘Je kunt die uitspraak op uiteenlopende 
manieren bekijken. Ik gaf zelf eerder een 
lezing waarin ik sprak over de ontwikke-
ling van verzorgingsstaat naar verzor-
gingsstad. Onze voorzieningen worden 
steeds lokaler. De Troonrede ging een 
stapje verder. Niet de stad of het lokaal 
bestuur staan centraal, maar de verant-
woordelijkheid komt nog dichter bij 
de mensen te liggen. Burgers moeten 
participeren. Ik zie diezelfde beweging 
en in die zin is het niet nieuw. We denken 
al heel lang na over de eigen verantwoor-
delijkheid van burgers. Het is de rode 
draad van het overheidsbeleid van de 
afgelopen vijftien tot twintig jaar. Sinds 
de vorige crisis in de jaren tachtig lag het 
besef op tafel dat de verzorgingsstaat 
niet betekent dat de overheid alles voor 
je regelt. De verzorgingsstaat zou er toe 
moeten dienen dat iedereen mee kan 
doen. Daarom is die ooit opgericht. Ieder-
een moest naar vermogen meedoen. Het 
verschil met toen en nu is dat veertig jaar 
geleden de collectiviteit van voorzienin-
gen centraal stonden, terwijl nu meer 
wordt gekeken naar wat je zelf kunt.’

Past het in het huidige politieke 
klimaat?
‘Politiek kan iedereen zich in de partici-
patiesamenleving vinden. De liberalen 
zullen er een individualistische uitleg aan 
geven. De christendemocraten plaats-
ten de participatiesamenleving in de 
gemeenschap waarbinnen het individu 
moet functioneren en samenleven. De 
sociaaldemocraten zeggen dat iedereen 
die zwakker is wel wat hulp nodig heeft 
om te participeren, maar ze zijn wel voor 
de participatiesamenleving. Zo hebben 

we in de polder weer een woord gevon-
den waar iedereen zich ogenschijnlijk 
achter kan scharen.’

Wat is dan het grote discussiepunt? 
‘De samenleving is veranderd. We wor-
den ouder, we zijn gezonder. Ondanks 

SCP-directeur 
Kim Putters 
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de crisis is de bevolking koopkrachtiger 
dan veertig, dertig of zelfs tien jaar 
geleden. Burgers zijn geëmancipeerder 
en hoger opgeleid. In alle indexen, 
van geluk tot koopkracht of veilig-
heid, staan we aan de top. Het is niet 
mogelijk om de verzorgingsstaat te 

Reactie van oud-docent Hans Braat

‘Als oud-docent is het fijn te horen dat het goed gaat met je leerlingen en dat ze je nog niet zijn 
vergeten. Ik voel mij vereerd dat Kim Putters mij herinnert en meer nog dat ik blijkbaar tijdens zijn 
tijd op het Willem de Zwijger College ‘verschil heb gemaakt’. Natuurlijk was ik mij daar destijds 
niet van bewust. Des te verrassender is het te horen dat Kim mij een dergelijke rol toebedeelt. 
Ofschoon je - sociologisch gesproken - natuurlijk in diverse situaties verschillende rollen hebt, ben 
je steeds dezelfde persoon. Lesgeven is geen toneelstukje opvoeren. Volgens mij is waarachtig 
zijn, jezelf zijn, de basis voor het hebben van contact met leerlingen. Daarom is het fantastisch om 
jonge mensen les te geven. Wat je geeft, krijg je terug.
Door vraagtekens achter zogenaamde zekerheden te zetten probeerde ik de leerlingen te prik-
kelen om zelf antwoorden te vinden en kritisch te zijn. Als docent wilde ik meer doen dan het 
ingieten van kennis. Een dergelijke leersituatie paste blijkbaar goed bij Kim. Zo werkte hij aan zijn 
ontwikkeling. Kim was een rustige leerling die zich niet gek liet maken. Hij was leergierig en stond 
open voor andere gedachten. Een leuke, aardige jongen met karakter. Zo’n leerling wil iedere 
docent, als het kan een klas vol!’

Hans Braat (65) ging eind 2010 met FPU/pensioen. 



6 Maatschappij & Politiek     December   2013

organiseren zoals we dat veertig jaar 
geleden deden. We kijken daar als 
individuen nu anders tegenaan. Dat 
wil niet zeggen dat er geen kwets-
bare mensen meer zijn. Daar moet 
de participatiesamenleving nog wel 
een antwoord op geven. Ik zat in de 
Ridderzaal en mijn oren spitsten zich 
toen ik het woord participatiesamen-
leving hoorde. Het is interessant om 
de Troonrede nog een keer te lezen. Er 
komt dan een interessante spanning 
naar voren, namelijk dat het kabinet 
die participatiesamenleving nog steeds 
in de context van economische groei 
plaatst. Alles moet erop gericht zijn om 
te groeien om de voorzieningen in de 
lucht te houden. De grote uitdaging 
ligt erin dat die participatiesamenle-
ving ook zou moeten gaan betekenen 
dat we anders gaan samenleven, dat 
we misschien moeten accepteren 
dat we tegen de grens van de groei 
aanlopen, dat jouw en mijn kinderen 
het helemaal niet beter gaan krijgen 
dan wij. We kunnen niet de sprongen 
maken zoals de afgelopen vijftig jaar. 
De premisse dat je het allemaal kunt 

blijven doen omdat je economische 
groei hebt, is een hele risicovolle. Ik 
denk dat je ervan uit moet gaan dat er 
een andere groei komt.’

Leidt dit niet tot extra onzekerheid bij 
burgers?
‘We zien voor het eerst dat de onzeker-
heid van mensen over hun financiële 
situatie nu echt tot in de eigen porte-
monnee is geland. Vrijwel iedereen kent 
nu iemand die ofwel een baan kwijt is of 
op de tocht staat of enorm veel hogere 
kosten hebben gekregen. De inkomens- 
en baanonzekerheid nemen toe. Dat 
gaat gecombineerd met een gevoel 
van machteloosheid. Mensen hebben 
het gevoel dat ze op diegenen die 

de beslissingen nemen - of dat in de 
politiek of in het bedrijfsleven is - geen 
grip hebben. De onzekerheid en de 
machteloosheid vind ik een risicovolle 
ontwikkeling. Het is zaak om dat goed 
te ontleden. Uit onze trendanalysen 
kan ik nog niet concluderen dat de 
snelle wisselingen van kabinetten en 
akkoorden tot meer vertrouwen leiden. 
De gefragmenteerdheid van de poli-
tiek en het continue moeten sluiten 
van nieuwe akkoorden leidt ook weer 
tot nieuwe onzekerheid.’

Stel dat u voor de klas zou staan, 
welk advies zou u de leerlingen dan 
meegeven?
‘Juist jongeren moeten zich er sterk 
van bewust zijn dat het systeem per 
definitie achter de feiten aanholt. Jouw 
toekomst is in handen van een systeem 
dat niet automatisch begrijpt waar jij 
over in zit. Daar kun je twee gedragsre-
acties op hebben. Je kunt je fel afzet-
ten tegen dat systeem, bijvoorbeeld 
op een activistische of populistische 
manier. Dat is ook politiek bewustzijn, 
al moet je je wel beschaafd gedragen. 
Je kunt ook juist kijkend naar het 
systeem daar invloed op hebben door 
lid te worden van een partij, een bewe-
ging op te richten, een petitie te star-
ten of een referendum af te dwingen 
bij de gemeenteraad. Het zou goed zijn 
als scholieren en studenten over hun 
eigen toekomst willen meebeslissen. 
Het politieke systeem doet dat niet 
automatisch. Ik heb nota bene zelf tien 
jaar lang in de politiek gezeten in een 
gebouw met in het midden op het pla-
fond een schilderij waarop een jeugdig 
persoon te zien is die binnen komt 
stappen. Die afbeelding symboliseert 
het belang van de jeugd. De politieke 
dynamiek is er niettemin een die bij 
de status quo blijft. Scholieren moeten 
begrijpen dat de huidige politieke 
partijen nog steeds zijn gestoeld op de 
samenleving van vijftig, zestig, zeven-
tig jaar geleden. Dan heb je jonge 
mensen nodig die daar beweging in 
krijgen. Als jong Eerste Kamerlid was ik 
niet bang om vuile handen te maken. 
Soms moet je beslissingen nemen, of 
dat nu in de schoolkrantredactie, een 
studentenraad of de Eerste Kamer is. 
Aan die bewustwording kan het vak 
maatschappijleer een bijdrage aan 
leveren.’ 3

‘We moeten accepteren 

dat we tegen de grens van 

de groei aanlopen’


