
 
 

    Voorwoord 
Na enkele jaren van kennisopbouw is het SCB ook in 2019 weer ondernemend! Dit maakt het 

leven uitdagender. 

 

    Samenvatting 
Het SCB blijft investeren in de Nederlandse en Amerikaanse versies van het internet portaal 

Heterodoxe gazet Sam de Wolff. Soms worden hier rapporten van Nederlandse beleids-

instituten besproken. Daarnaast wordt er actief geworven naar opdrachten. Momenteel 

verloopt dit via koud netwerken. Sleutelfiguren worden benaderd via mailings met een 

persoonlijke toon. Gezocht wordt naar de optimale afstemming van het aanbod op de 

marktvraag. Dit vergt veel tijd en inspanning. 

 

    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 
In 2019 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. Naast de bekende denktanks en 

beleids-instellingen worden nu ook de universiteiten en ministeries opgenomen in de netwerk 

activititeiten. Veel tijd is geïnvesteerd in het opsporen van mensen op sleutelposities. 

 

Helaas is alleen koud netwerken mogelijk. De contacten moeten vanuit het niets ontstaan, met 

alleen de internet portalen als referentie. Hoewel dit netwerken veel tijd en inspanning kost, 

mag geen direct succes worden verwacht. Nochtans belooft deze benadering meer dan 

schrijven op vacatures. Er is per email contact gelegd met 35 van deze sleutelfiguren, en de 
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benadering is steeds persoonlijk. De mailings haken gewoonlijk aan bij het werkveld van de 

sleutelfiguur. De reacties variëren van desinteresse tot waardering. Enkele personen zijn dit 

jaar al twee maal benaderd op deze wijzen, wat enige continuïteit brengt in de relatie.  

   

Heterodoxe gazet Sam de Wolff  

De exploitatie van het internet portaal Heterodoxe gazet Sam de Wolff is in 2019 

gecontinueerd. Er zijn 11 columns geplaatst, inhoudelijk op een wetenschappelijk niveau. 

 

Dit jaar was er maar één onderzoeks-programma. Het SCB heeft kennis opgebouwd over de 

bestuurskunde en de beleidskunde. Deze disciplines bestuderen het draagvlak, de legitimiteit 

en de uitvoering van beleid. Dit zijn aspecten, die slechts terloops worden genoemd in de 

institutionele economie. 

 

Vanaf juli zijn ook de actor-institutie modellen meegenomen in dit onderzoek. Zulke 

modellen zijn niet bijster populair in Nederland. Maar dit is kennis, die zowel in de economie 

als de sociologie wordt gewaardeerd. De actor-institutie aanpak kan bruikbaar zijn als een 

verkoop argument voor het SCB. 

 

Eveneens in dit programma is een literatuur-studie gedaan naar prestatie sturing van beleid, en 

naar het meten van beleids-prestaties. Metingen van prestaties zijn gebruikelijk in de 

economie, maar controversieel in de bestuurskunde. 

 

In 2019 zijn enkele rapporten van beleids-instituten besproken, te weten het CPB, SCP, de 

RVS en 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. 

 

Heterodox gazette Sam de Wolff 

De exploitatie van het Amerikaanse internet portaal Heterodox gazette Sam de Wolff is in 

2019 gecontinueerd. Het is in de wetenschap altijd goed om een internationale zichtbaarheid 

te hebben. Intussen is twee-derde 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 

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 

22 leerboeken helemaal worden gelezen. 

 

    Financiële verantwoording 
In 2019 heeft het SCB voor het eerst een afzonderlijke jaarrekening opgesteld. Eind 2019 

bedraagt het kapitaal van het SCB 23.650 euro. Dit betekent dat gedurende het jaar 14.650 

euro is opgenomen aan spaargeld. Over de afgelopen 10 jaren was dit jaarlijks 12.700 euro. 

 

    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. 


