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Voorwoord
Ook in 2020 is het SCB weer volop ondernemend! Dit maakt het leven uitdagender. Wat is
het toch jammer, dat sinds het begin van dit jaar de pandemie van het corona virus de
maatschappij lam legt.

Samenvatting
Het SCB blijft investeren in de Nederlandse en Amerikaanse versies van het internet portaal
Heterodoxe gazet Sam de Wolff. Daarnaast wordt er actief gebouwd aan een netwerk en
geworven voor opdrachten. Helaas wordt dit bemoeilijkt door de pandemie van het corona
virus. Momenteel verloopt dit via koud netwerken. Gezocht wordt naar de optimale
afstemming van het aanbod op de marktvraag.

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
In 2020 is het eigen netwerk van het SCB verder uitgebouwd. De inzet is het vinden van
betaald werk, als opdracht, of via een functie in loondienst. Veel tijd is geïnvesteerd in het
opsporen van mensen op sleutelposities in de universiteiten.
Helaas moeten vele contacten nog vanuit het niets ontstaan, met alleen de internet portalen als
referentie (koud netwerken). Nochtans belooft deze benadering meer dan schrijven op
vacatures. Er is per email contact gelegd met 22 van deze sleutelfiguren. Dit is minder dan in
2019, omdat de mailings nu meer gericht en persoonlijk zijn verstuurd. Vaak haken zij aan bij

het werkveld van de sleutelfiguur. De reacties variëren van desinteresse tot waardering. Een
aantal personen is al diverse malen benaderd op deze wijze.
De netwerk strategie van het SCB had voor 2020 het bezoeken van vakgerichte bijeenkomsten
gepland, zoals seminars en studiedagen. De pandemie van het corona virus heeft deze aanpak
geblokkeerd. Dit is een tegenslag voor het onderhouden van een netwerk.
Heterodoxe gazet Sam de Wolff
De exploitatie van het internet portaal Heterodoxe gazet Sam de Wolff is in 2020
gecontinueerd. Er zijn 13 columns geplaatst, inhoudelijk op een wetenschappelijk niveau.
In 2020 waren er drie onderzoeks-programma’s. Een programma was gewijd aan de
speltheorie, en met name haar toepassing op de beleids-analyse. Dit is een fascinerend en
actueel thema, dat nog niet is doorgedrongen tot de hoofdstroom van het beleids-onderzoek.
Het tweede programma verdiepte zich weer in de rol van instituties, nu in samenhang met de
systeem-theorie. In de systeem-theorie wordt het onderzochte subject geïsoleerd van zijn
omgeving. Dit is een vrij gebruikelijke methode in de beleids-analyse.
Het derde programma betrof de statistische analyse van gegevens over beleid. Het is
wenselijk om de uitkomsten van beleids-modellen empirisch te toetsen. Bovendien hechten
potentiële opdrachtgevers meestal aan een kwantitatieve analyse. De beheersing van
statistische technieken mag niet ontbreken in het aanbod
De drie onderzoeks-programma’s zijn nogal abstract, en zijn een poging om in gesprek te
komen met universiteiten. Feitelijk is dit een verkenning van de academische markt. De
aansluiting bij de activiteiten van denktanks en beleids-instituten is minder goed. Ook is dit
jaar weinig aandacht besteed aan de publicaties van deze organisaties.
Heterodox gazette Sam de Wolff
De exploitatie van het Amerikaanse internet portaal Heterodox gazette Sam de Wolff is in
2020 gecontinueerd. Het is in de wetenschap altijd goed om een internationale zichtbaarheid
te hebben. Intussen is bijna driekwart van het aantal Nederlandse columns vertaald in het
Engels.
Kennisopbouw
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
20 leerboeken helemaal worden gelezen.

Financiële verantwoording
In 2020 heeft het SCB opnieuw afzonderlijke jaarrekening opgesteld. Eind 2020 bedraagt het
kapitaal van het SCB 13.650 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. Vanaf 2018 zijn investeringen
in het eigen netwerk een eerste vereiste. Het netwerk is uitgebreid met vele tientallen
personen.

