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Voorwoord
Jarenlang heeft het SCB geïnvesteerd in het opbouwen van kennis. Dit heeft geloond! De
positie op de nieuwe markt is voldoende versterkt om weer te gaan werven voor betaalde
opdrachten. Het SCB wordt weer een echte onderneming!

Samenvatting
Alle investeringen van het SCB gaan naar de Nederlandse en Amerikaanse versies van het
internet portaal Heterodoxe gazet Sam de Wolff. Voor het eerst worden rapporten van
Nederlandse beleids-instituten besproken. Na jaren van heroriëntatie is er weer begonnen met
een kansrijke werving van opdrachten.

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
Sinds 2015 vult het SCB zijn kennis aan. Intussen is de kloof in kennis met de potentiële
opdrachtgevers overbrugd. De belemmerende factor bij het werven van betaald werk is nu het
eigen netwerk.
In 2018 zijn voor het eerst in drie jaren weer acties ondernomen om dit netwerk te vergroten,
en het SCB als uitvoerder van opdrachten onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
De benaderde organisaties zijn reguliere instituten voor beleid en onderzoek. De reacties van
de organisaties variëren, van desinteresse tot waarderend. Helaas hebben de contacten nog
niet geleid tot betaald werk.

Heterodoxe gazet Sam de Wolff
De exploitatie van het internet portaal Heterodoxe gazet Sam de Wolff is in 2018
gecontinueerd. Er zijn 14 columns geplaatst, inhoudelijk op een wetenschappelijk niveau.
Dit jaar liepen er twee onderzoeks-programma’s. Het eerste programma bestudeert de
economie van de publieke sector. Het beleid speelt hier uiteraard een belangrijke rol. Het
tweede programma onderzoekt het werk van Ken Binmore, dat de beginselen van de
welvaarts-economie formuleert. Zijn werk leunt sterk op de speltheorie, die de logica van
strategische acties uitlegt. Speltheorie kan diverse disciplines, zoals de economie, sociologie
en de beleidskunde, voorzien van een gedeeld fundament. De theorie van Binmore is een
goede aanvulling van de theorie van Coleman, die is bestudeerd in 2016.
Aan het begin van 2018 zijn enkele rapporten van beleids-instituten besproken, te weten het
CPB en de WRR. De publicaties van deze organisaties zijn goed geschikt om de kennis van
het SCB te toetsen. Bovendien leiden de besprekingen tot contacten, en wellicht later tot
samenwerking en opdrachten. Het SCB wordt weer echt een actieve onderneming, na drie
jaren van heroriëntatie.
Heterodox gazette Sam de Wolff
De exploitatie van het Amerikaanse internet portaal Heterodox gazette Sam de Wolff is in
2018 gecontinueerd. Het is in de wetenschap altijd goed om een internationale zichtbaarheid
te hebben. Intussen is de helft van het aantal Nederlandse columns vertaald in het Engels. De
vertaling van columns gaat iets sneller dan de productie van nieuwe columns, zodat na
verloop van tijd de beide portalen synchroon zullen lopen.
Kennisopbouw
De werving van het SCB focusseert nu op de reguliere instituten voor beleid en onderzoek.
Dit is een riskante maar kansrijke strategie. 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 21 leerboeken helemaal worden gelezen, dus minder
dan in 2017. Het aantal wordt uiteraard mede bepaald door de omvang van de boeken.

Financiële verantwoording
Eind 2018 bedraagt het kapitaal van het SCB 38.300 euro. Dit betekent dat gedurende het jaar
10.000 euro is opgenomen aan spaargeld.

Vooruitblik
Sinds 2015 werkt het SCB aan het uitbreiden van de eigen kennisbasis. Deze strategie blijkt
inderdaad te hebben geholpen bij het werven van opdrachten. Investeringen in het eigen
netwerk zijn nu een eerste vereiste.

