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Voorwoord
In 2012 zijn de marktverkenningen voor het Socialistisch Centrum Bakkum (afgekort
SCB) voortgezet. In 1995 pleitte Wim Kok voor het afschudden van ideologische veren in de
politiek en het beleid. Dit was inderdaad nodig. Maar hierdoor is ook het ideologische debat
enigszins ingezakt, en daarmee een deel van de potentiële markt voor het SCB. Toch blijft het
SCB proberen om tezamen met anderen bijdragen te leveren, die het debat opnieuw uitvinden.

Samenvatting
In het jaar 2012 heeft het SCB het internet platform Sociaal Vooruit gecontinueerd. Dit
vergroot inderdaad de naamsbekendheid van het SCB. Maar ook vergt het veel middelen, en
de commerciële resultaten zijn teleurstellend. Daarom is nu ook het internet portaal Heterodox
gezelschap Sam de Wolff opgericht. Het doel is om hiermee toegang te krijgen tot denktanks
en universiteiten. De strategische inschatting is dat het loont om de inhoudelijke kennis van
het SCB op een hoger niveau te brengen. Kennis is een verkooppunt van het SCB.

Profiel van de organisatie: missie, visie, doelen en strategie
Het SCB stelt zich als missie het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van sociaaleconomische 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
Sociaal Vooruit
In 2011 nam het SCB het initiatief tot de oprichting van het internet platform Sociaal Vooruit.
Het SCB treedt feitelijk op als sponsor van het platform, en ziet dit als een manier om de
eigen naamsbekendheid te vergroten. Deze activiteit is voortgezet in 2012. De primaire
bijdrage van het SCB is het technische onderhoud van de website. Aangezien andere auteurs

de tekst-bijdragen nog niet spontaan aanbieden, moet het SCB hiervoor bovendien zelf actief
werven.
Op die manier konden in dit jaar toch 45 columns worden geplaatst van allerlei verschillende
opinie-leiders op lokaal en landelijk niveau. Het platform heeft nu in totaal 60 columnisten.
Hiermee wordt inderdaad het SCB-netwerk verder uitgebouwd. Bovendien neemt het aantal
bezoekers van het internet platform gestaag toe.
Al met al is in de laatste decennia het Nederlandse debat over de sociale democratie minder
levendig geworden dan voorheen. De denktanks, die zijn gelieerd aan de sociale democratie,
hebben een kwijnend bestaan, en zijn geen potentiële klanten. Daarom kijkt het SCB nu ook
naar buitenlandse partners. In juli is een nieuwe sectie toegevoegd aan Sociaal Vooruit, die
vertalingen bevat van Duitse en Franse essays over de sociale democratie. Er zijn 20
vertalingen geplaatst, dus bijna wekelijks. Deze columns zijn een kwaliteits-impuls voor
Sociaal Vooruit, maar de vertaling en bewerking vergen een grote inspanning. Dit alles maakt
de exploitatie van Sociaal Vooruit tot een zware last, en het commerciële rendement voor het
SCB is onzeker.
Kennisopbouw
In 2011 werd het manuscript Vooruitgang der economische wetenschap uitgegeven in eigen
beheer. Het vat de heterodoxe economie samen, en kan dienen als naslagwerk voor mensen,
die zoeken naar alternatieve zienswijzen. Het project is feitelijk een vorm van informatiebeheer. Aangezien hier kansen liggen voor het SCB, is ook na de voltooiing van het
manuscript doorgegaan met de kennisopbouw. Deze activiteit heeft ten doel om een betere
gesprekspartner te worden voor universiteiten en andere denktanks. Kennis is een
verkooppunt van het SCB. De focussering op kennis betekent, dat de strategie van het
SCB verschuift. In 2010-2011 was de strategie meer gericht op het ondersteunen van
organisaties.
Heterodox gezelschap Sam de Wolff
Een belangrijk nieuw initiatief in deze richting is de oprichting van een internet portaal met de
naam Heterodox gezelschap Sam de Wolff. In januari is hiervoor een contract afgesloten met
hosting onderneming Hosting2Go. Het portaal wordt ontworpen en onderhouden in eigen
beheer. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen, die zijn opgedaan met
andere SCB websites. Aldus is het nieuwe internet portaal tevens technisch het meest
geavanceerde binnen het SCB aanbod.
Zoals de naam aangeeft, wil het portaal ook externe auteurs uitnodigen om inhoudelijke
bijdragen te leveren. Voorlopig is echter gestart met het publiceren van paragrafen uit de
ringband Vooruitgang der economische wetenschap op het portaal. Dit is een vliegende start
voor het portaal, en maakt tevens de inhoud van de ringband breder beschikbaar. Op deze
wijze konden in dit jaar 27 wetenschappelijke columns worden geplaatst op het portaal.
Het SCB bouwt een archief op om de verworven kennis en inzichten uit vakboeken te
behouden. Het portaal Heterodox gezelschap Sam de Wolff is een digitale en beknopte
neerslag van het archief. Tevens wordt aldus de bibliotheek van het SCB verder uitgebreid.
Vanaf juli worden ook recensies van zojuist aangekochte boeken geplaatst op het portaal.
Aangezien het technisch en inhoudelijk onderhoud van de diverse SCB internet platforms veel
tijd vergt, konden dit jaar slechts 12 leerboeken helemaal worden gelezen.

Financiële verantwoording
Eind 2012 bedraagt het kapitaal van het SCB 126.000 euro. Dit betekent dat gedurende het
jaar 12.200 euro is opgenomen aan spaargeld.

Vooruitblik
De activiteiten in het jaar 2012 waren gericht op het vergroten van het eigen netwerk, en op
het uitbreiden van de eigen kennisbasis. Dit zal helpen bij het werven van opdrachten in de
komende jaren.

