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Voorwoord
In 2013 zijn de marktverkenningen voor het Socialistisch Centrum Bakkum (afgekort
SCB) voortgezet. Het is jammer om te zien dat het Nederlandse debat over de sociale
democratie een kwijnend bestaan leidt. De directie van het SCB voelt juist veel passie voor dit
debat. Maar in de maatschappij neemt de wetenschappelijke nuchterheid steeds meer de plaats
in van het ideologische verhaal met grote woorden. Iedereen vaart hier wel bij.

Samenvatting
In het jaar 2013 heeft het SCB het internet platform Sociaal Vooruit en het internet portaal
Heterodox gezelschap Sam de Wolff gecontinueerd. Sociaal Vooruit wil het SCB bekend
maken bij allerlei denktanks van de sociale democratie. Maar het onderhoud vergt veel
inspanning, en dit levert weinig commerciële resultaten op. Daarom wordt de voortzetting van
Sociaal Vooruit heroverwogen. De strategie van het SCB focusseert steeds meer op het
benaderen van de reguliere Nederlandse kennis-instituten als mogelijke klanten. Het werven
op deze markt vereist echter een hoog niveau van wetenschappelijke kennis.

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
Het SCB beschouwt de exploitatie van het internet platform Sociaal Vooruit nog steeds als
een kernactiviteit. Het SCB treedt feitelijk op als sponsor van het platform, en ziet dit als een
manier om de eigen naamsbekendheid te vergroten. In 2013 konden 31 columns worden
geplaatst, wat een lichte teruggang is ten opzichte van 2012.

Dit jaar is vooral geïnvesteerd in de internationale sectie van Sociaal Vooruit. Er zijn 20
Duitse en Franse essays van de sociale democratie vertaald en vervolgens geplaatst op het
platform. De buitenlandse denktanks zijn groter dan hun Nederlandse zusters, en hebben veel
meer productie. Helaas zijn de essays inhoudelijk dermate pluriform, dat zij niet kunnen
worden verhandeld als een herkenbaar geluid voor de Nederlandse sociale democratie. Veel
van deze essays zijn eerder wetenschappelijk dan politiek.
Al met al is in de jaren 2011-2013 de commerciële opbrengst van Sociaal Vooruit een
teleurstelling voor het SCB. De strategie was om een breed netwerk op te bouwen, alsmede
een sociale reputatie, via een actieve inbreng op het internet, en via een fysieke aanwezigheid
bij (in 2013 tien) politieke en bestuurlijke bijeenkomsten. Deze aanpak leidt helaas niet
automatisch tot opdrachten. Kennelijk spreekt dit aanbod onvoldoende aan bij de doelgroep.
Daarom zal de exploitatie van het platform Sociaal Vooruit worden heroverwogen.
Heterodox gezelschap Sam de Wolff
De exploitatie van het internet portaal Heterodox gezelschap Sam de Wolff is in 2013
gecontinueerd. Er zijn 28 columns geplaatst, die nog deels zijn overgenomen uit de ringband
Vooruitgang der economische wetenschap. Het internet portaal is nadrukkelijk bedoeld als
een digitale voortzetting van de ringband. De wetenschappelijke ambities van het portaal zijn
duidelijk hoger dan die van Sociaal Vooruit, dat een populaire toon heeft en is gericht op een
breed publiek. Dit past in de strategie van het SCB om meer te focusseren op het ontwikkelen
van kennis. De ambitie om externe auteurs uit te nodigen voor een bijdrage is opgegeven.
Kennisopbouw
Nu de denktanks van de sociale democratie afvallen als potentiële klanten van het SCB,
focusseert de werving meer op de reguliere instituten voor beleid en onderzoek. Helaas heeft
de kennis van de sociale democratie weinig waarde voor hen. Daarom zal het SCB zich meer
moeten toeleggen op het vergroten van wetenschappelijke kennis. Het SCB bouwt een archief
op om de verworven kennis en inzichten uit vakboeken te behouden. Tevens wordt aldus de
bibliotheek van het SCB verder uitgebreid. Hoewel de diverse SCB internet platforms nog
veel tijd vergen, konden dit jaar toch weer 26 leerboeken helemaal worden gelezen.

Financiële verantwoording
Eind 2013 bedraagt het kapitaal van het SCB 104.300 euro. Dit betekent dat gedurende het
jaar 21.700 euro is opgenomen aan spaargeld.

Vooruitblik
In 2013 hanteerde het SCB een twee-sporen strategie: (a) het vergroten van het eigen netwerk,
en (b) het uitbreiden van de eigen kennisbasis. De inspanning verschuift steeds meer naar
spoor b. Dit zal helpen bij het werven van opdrachten in de komende jaren.

