
 
 

    Voorwoord 
 In 2014 zijn de marktverkenningen voor het Socialistisch Centrum Bakkum (afgekort 

SCB) voortgezet. Er is niets meer over van de maatschappelijke zuil, die ooit de sociale 

democratie vertegenwoordigde. Helemaal niets. Ook de politieke partijen van deze beweging 

schrompelen in. De directie van het SCB is nostalgisch, en ziet het met weemoed gebeuren. 

Tevens is zij voldoende zakelijk om ook de gevolgen voor het SCB onder ogen te zien. Een 

nieuwe strategie is onvermijdelijk.  

 

    Samenvatting 
In het jaar 2014 heeft het SCB de inspanning voor het internet platform Sociaal Vooruit 

verminderd. Er wordt nu vooral geïnvesteerd in het internet portaal Heterodox gezelschap 

Sam de Wolff, dat wil zeggen, in de opbouw van wetenschappelijke kennis. De strategie van 

het SCB focusseert steeds meer op het benaderen van de reguliere Nederlandse kennis-

instituten als mogelijke klanten. Het SCB vergroot nu zijn historische kennis van de sociale 

democratie. Minstens zo belangrijk is het onderzoeks-programma naar macro-economische 

planning. 

 

    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 
Sociaal Vooruit 

Gedurende enkele jaren heeft SCB het internet platform Sociaal Vooruit ondersteund. Naast 

een ideëel motief is het platform vooral bedoeld om de eigen naamsbekendheid van het SCB 

te vergroten. Helaas stagneerde in 2014 de groei van het aantal bezoekers. Er moet worden 
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geconcludeerd, dat het Sociaal Vooruit project commercieel niet zinvol is. Tegenover de grote 

inspanning aan tijd staan onvoldoende voordelen. 

 

In het eerste halfjaar van 2014 zijn er nog 9 columns geplaatst. In het tweede halfjaar is het 

platform niet meer geactualiseerd. 

 

Heterodox gezelschap Sam de Wolff  

De exploitatie van het internet portaal Heterodox gezelschap Sam de Wolff is in 2014 

gecontinueerd. In april is de naam veranderd in Heterodoxe gazet Sam de Wolff. Aangezien 

het portaal maar één auteur heeft, is dit een meer passende benaming. Er zijn 32 columns 

geplaatst, en zij zijn grotendeels nieuw. 

 

Inhoudelijk focusseren de columns op twee kennisgebieden. Het eerste onderzoeks-

programma richt zich op de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie. Deze 

historische studie is een poging om de beginselen van de sociale democratie te ontdekken. Het 

tweede onderzoeks-programma bestudeert de economische planning van de economie op het 

macro-niveau. De nadruk ligt hier op het inventariseren van economische modellen. 

Nederland heeft een indrukwekkend plan-traditie, met als persoonlijk boegbeeld de Nobel-

prijs winnaar Jan Tinbergen. Kennis van economische planning zou een waardevol aanbod 

aan de reguliere Nederlandse instituten kunnen zijn. 

 

Het internet portaal ontwikkelt zich tot het nieuwe visite-kaartje van het SCB. Maar de 

werving blijft beperkt tot onderzoekers in de wetenschap en in het beleid. Er is geen ambitie 

om een grote groep bezoekers aan te trekken. 

 

Kennisopbouw 

De traditionele zuil van de sociale democratie is geheel verdwenen. De beweging bestaat 

tegenwoordig uit een los netwerk van kleine ondernemingen en organisaties. Daarom 

focusseert de werving van het SCB nu meer op de reguliere instituten voor beleid en 

onderzoek. Actuele kennis van de wetenschap is dan essentieel om een goede gesprekspartner 

te zijn. Het SCB doet hierin grote investeringen, in het besef dat deze strategie riskant is. 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. Dit jaar konden maar liefst 

44 leerboeken helemaal worden gelezen. 

 

    Financiële verantwoording 
Eind 2014 bedraagt het kapitaal van het SCB 86.700 euro. Dit betekent dat gedurende het jaar 

17.600 euro is opgenomen aan spaargeld. 

 

    Vooruitblik 
In de afgelopen jaren is geconstateerd, dat het huidige netwerk van het SCB geen opdrachten 

oplevert. In 2014 heeft het SCB definitief ingezet op het uitbreiden van de eigen kennisbasis. 

De verwachting is, dat deze strategie op de lange termijn zal helpen bij het werven van 

opdrachten. 


