
 
 

    Voorwoord 
In 2021 zuchtte Nederland onder de pandemie van het corona virus. Organisaties waren 

moeilijk benaderbaar, omdat mensen thuis werken. Dit is funest voor netwerken. In oktober 

maakten de verplichtingen voor het ontvangen van bijstand een eind aan alle illusies. 

 

    Samenvatting 
Het SCB heeft ook in 2021 geïnvesteerd in de Nederlandse en Amerikaanse versies van het 

internet portaal Heterodoxe gazet Sam de Wolff. De pandemie van het corona virus 

bemoeilijkte nog de sociale contacten. Nochtans waren in 2021 de vakkennis en het netwerk 

volledig op orde. Het aanbod van het SCB was concurrerend. Toch zijn er wederom geen 

opdrachten of werkzaamheden verstrekt. Dit is een tragische ontwikkeling, omdat de kapitaal 

fondsen zijn opgedroogd. Er moest een beroep worden gedaan op een bijstands-traject van de 

gemeente Utrecht, dat onvriendelijk is. 

 

    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 
Na een eerdere marktverkenning in 2010-2014 wordt er sinds 2018 gebouwd aan een eigen 

netwerk van het SCB, in de nieuw betreden markt. De inzet is het vinden van betaald werk, 

als opdracht, of via een functie in loondienst. Ondanks enige twijfels over de zin is er dit jaar 

bovendien gesolliciteerd op gepubliceerde vacatures. Gezien het brede netwerk van het SCB 

is in 2021 de kans op succes maximaal. Enkele keren is binnen het netwerk gevraagd om 

steun voor het aanbod van het SCB. 
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De pandemie van het corona virus bemoeilijkt nog steeds het leggen van sociale contacten. De 

geplande fysieke bezoeken konden niet doorgaan. Er is per email contact gelegd met 15 

sleutelfiguren, soms diverse malen. Dankzij de SCB investeringen konden werkelijk 

concurrerende aanbiedingen worden gedaan. De klanten zouden direct kunnen profiteren van 

synergie voordelen, met relatief weinig eigen investeringen. 

 

Helaas hadden al deze inspanningen aan het einde van het jaar toch nog niets opgeleverd. Het 

kwam zelfs nooit tot een gesprek. Dit was bijzonder pijnlijk, omdat de kapitaal fondsen van 

het SCB zijn uitgeput. Het falen van de SCB strategie is  tragisch, en moeilijk verklaarbaar. 

De vakkennis en het netwerk waren in 2021 helemaal op orde. Zaken doen is ook een kwestie 

van simpelweg persoonlijk gunnen. 

 

Op 1 november is het SCB weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 

84518685. De BIK code is 7220 (speurwerk in de maatschappij-wetenschappen). 

    

Heterodoxe gazet Sam de Wolff  
De exploitatie van het internet portaal Heterodoxe gazet Sam de Wolff is in 2021 

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

 

In 2021 waren er twee onderzoeks-programma’s. Een programma was gewijd aan mixed 

methods en triangulatie. Het is voor het SCB essentieel om interdisciplinair te kunnen werken. 

De kennis van de statistische analyse is verfijnd en op een concurrerend niveau gebracht. 

 

Het tweede programma was een diepgaande studie van de theorie van de arbeidsmarkt en van 

de arbeidsrelaties. De inschatting was, dat in dit beleidsveld het aanbod van het SCB het 

meest concurrerend is. Daarom kan met dit aanbod een sterk appel worden gedaan aan 

universiteiten en beleids-instituten. 

 

Heterodox gazette Sam de Wolff 

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

2021 gecontinueerd. Het is in de wetenschap altijd goed om een internationale zichtbaarheid 

te hebben. Intussen is 78% 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 2021 heeft het SCB opnieuw afzonderlijke jaarrekening opgesteld. Eind 2021 was het 

kapitaal van het SCB gedaald beneden de bijstandsgrens van 6.000 euro. Dankzij de 

uitkeringen van de bijstand stabiliseert het vermogen. 

 

    Vooruitblik 
Sinds 2015 werkt het SCB aan het uitbreiden van de eigen kennisbasis, en is een nieuwe 

markt betreden. Geconcludeerd moet worden, dat deze strategie niet op tijd succes heeft 

opgeleverd. De vooruitzichten zijn nu slecht. Aangezien de gemeente Utrecht dwingt tot 

intensieve, weinig gerichte en moeizame sollicitaties op onbekende arbeidsmarkten, moeten 

de investeringen in kennis en netwerk versneld worden afgeschreven. Dit is een persoonlijke 

tragedie en een psychische klap. 


