
 
 

    Voorwoord 
 In 2011 heeft het Socialistisch Centrum Bakkum (afgekort SCB) een bijdrage geleverd 

aan het meedenken met maatschappelijke organisaties. De focus blijft liggen op socio-

economische denkkaders met een sociaal-democratische achtergrond. Het is een voorrecht om 

werk te mogen combineren met de persoonlijke passie. 

 

    Samenvatting 
Het jaar 2011 is gebruikt om het SCB verder te positioneren en profileren. De publicatie van 

een manuscript over de heterodoxe economie is succesvol tot een einde gebracht. Een 

veelbelovend initiatief is het starten van het internet platform Sociaal Vooruit, met name voor 

het vergroten van het eigen netwerk. 

 

    Profiel van de organisatie: missie, visie, doelen en strategie 
Het SCB stelt zich als missie het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van sociaal-

economische informatie. 

 

De visie van het SCB is gebaseerd op democratische en maatschappelijke structuren en 

werkwijzen. 

 

Het SCB heeft de ambitie om de integriteit van informatie te bewaken door haar te toetsen aan 

wetenschappelijke bronnen, voor zowel het feitenmateriaal als de analyse-methoden. 

Het SCB biedt een scala van producten aan: 

 ondersteuning bij historische analyses van maatschappelijke organisaties en 

bewegingen  

 inhoudelijke bijdrage aan sociaal-economische publicaties  

 advisering bij de identiteitsvorming van maatschappelijke organisaties  

 aanbieding van concepten voor een sociale cultuur en structuur in organisaties  

 maatschappelijke advisering op conceptueel filosofisch abstractieniveau  

    Bestuur en medewerkers  
Emil Bakkum is de eigenaar en directeur van het SCB. 

 

    Werkmethodes en successen 
Manuscript Vooruitgang der economische wetenschap 

In 2010 is begonnen met het schrijven van het manuscript Vooruitgang der economische 

wetenschap. Het wil een beknopt overzicht geven van de orthodoxe economie. In juni 2011 is 

het manuscript voltooid, en in eigen beheer uitgegeven als een ringband van 350 pagina’s. 

Deze productie is een proeve van bekwaamheid, waarmee het SCB verder kan worden 

gepositioneerd. De ringband is in een kleine oplage verspreid binnen het eigen netwerk. 

Hoewel dit niet heeft geleid tot een direct commercieel succes, legt de publicatie wel een 

basis, waarop in de komende jaren kan worden voortgebouwd. 
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Tijdens het schrijven van het manuscript is duidelijk geworden, dat het perspectief van de 

sociaal-democratische beweging enige aanvulling behoeft. Enerzijds besteden stukken en 

publicaties van de sociale democratie soms onvoldoende aandacht aan de onderliggende 

ideologische basis. Anderzijds moet de ideologische basis natuurlijk voortdurend worden 

gemoderniseerd. Aangezien hier kansen liggen voor het SCB, is ook na de voltooiing van het 

manuscript doorgegaan met de kennisopbouw. Onder andere werden 31 leerboeken helemaal 

gelezen. Er wordt een archief opgebouwd om de verworven kennis en inzichten uit vakboeken 

te behouden. Tevens wordt aldus de bibliotheek van het SCB verder uitgebreid. 

 

Sociaal Vooruit 

Een ander initiatief van dit jaar is de oprichting van het internet platform Sociaal Vooruit. 

Hiermee is gestart in februari, bij hosting onderneming Hosting2Go. De periodiek Sociaal 

Vooruit wil één van de podia zijn, waar intellectuelen van de sociale democratie (en dat is 

iedereen, die actief meedenkt over sociale hervormingen) hun gedachtegang kunnen 

uiteenzetten en kennis kunnen nemen van nieuwe inzichten. In de startfase herplaatst het 

platform columns en essays van andere websites, uiteraard met goedkeuring van de auteur. 

Idealiter komen er later ook eerste plaatsingen. Bovendien is in augustus het platform 

uitgebreid met een sectie, die recensies van boeken over sociale politiek plaatst. 

 

Het platform is technisch ontwikkeld in eigen beheer.  De kernbijdrage van het SCB is de 

verdere ontwikkeling en het onderhoud van de Sociaal Vooruit programmatuur. Er wordt 

bekendheid gegeven aan het platform via het verspreiden van speciaal voor dit doel gedrukte 

visitekaartjes. Ook is een link geplaatst op de Nederlandse Startpagina over politiek. Het SCB 

treedt feitelijk op als sponsor van het platform, en ziet dit als een manier om de eigen 

naamsbekendheid te vergroten. 

 
 

    Financiële verantwoording 
Eind 2011 bedraagt het kapitaal van het SCB 138.200 euro. Dit betekent dat gedurende het 

jaar 12.200 euro is opgenomen aan spaargeld. 

 

    Vooruitblik 
De activiteiten in het jaar 2011 waren gericht op het uitdragen van de reputatie van het SCB, 

en op het vergroten van het eigen netwerk. Dit zal helpen bij het werven van opdrachten in de 

komende jaren. 

 

    Bijlagen  
Het kaft van het manuscript Vooruitgang der economische wetenschap is toegevoegd aan dit 

jaarverslag als een bijlage. 



 

 


