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Algemeen
Na de grote, ingrijpende overgangen in 2012 (nieuwe subsidiegever, nieuwe taken), dienden
zich in 2013 de eerste voortekenen van consolidatie aan. Tevens waren er de eerste voorboden
dat het jaar 2014 aanzetten tot grote veranderingen zou laten zien.
Zo werden in het najaar 2013 in opdracht van het Nationaal Archief en het ministerie van
OCW diverse scenario’s onderzocht voor de toekomst van het CBG. Deze varieerden van het
voortzetten van het CBG in een (sterk) afgeslankte zelfstandige vorm met behoud van een
aantal taken, tot het volledig opheffen van de organisatie en het onderbrengen van de taken bij
andere organisaties (rapport oktober 2013). Begin 2014 heeft de Auditdienst Rijk dit scenarioonderzoek bestudeerd en een rapport hierover uitgebracht (rapport maart 2014).
Op basis van al deze bevindingen hebben de Directeur-generaal Cultuur en Media (DGCM)
en de Secretaris-generaal (SG) van OCW op 9 april 2014 het CBG de opdracht gegeven om
een meerjarig ondernemingsplan op te stellen aan de hand van het zogenaamde A-plus
scenario (zelfstandige stichting, digitale focus, beperkte collectietaak), dat inzicht zou geven
in de kosten en het verdienpotentieel c.q. de te realiseren besparingen. Daarbij moest ook
aandacht worden geschonken aan de mogelijkheden om ruimte (zowel kantoor- als
magazijnruimte) vrij te spelen.
Dit ondernemingsplan is door het CBG op 12 juni 2014 vastgesteld en op 16 juli door OCW
geaccordeerd. Met dit akkoord zijn ook de gewenste middelen om de reorganisatie conform
dit scenario mogelijk te maken door de DGCM en de SG van OCW toegezegd.
De Contourennota Reorganisatie CBG (15 september 2014) werkt de achtergronden, het Aplus scenario, de personele consequenties, het reorganisatieproces en de communicatie nader
uit. Alle genoemde stukken zijn aan de personeelsvertegenwoordiging overlegd en met de
personeelsvertegenwoordiging besproken. Daarbij is de personeelsvertegenwoordiging om
advies gevraagd over deze nota.
De personeelsvertegenwoordiging van het CBG heeft op 4 november 2014 een uitgebreid
advies over de contourennota uitgebracht, waarbij ook verschillende vragen zijn gesteld.
Kernpunten van dit advies waren – samengevat – dat men verheugd is met het voortbestaan
van een zelfstandig CBG, en de sterkere nadruk op digitalisering en een concentratie op de
(inhoudelijke) taken onderschrijft. Anderzijds werden zorgen geuit over de financiële en
personele onderbouwing, de levensvatbaarheid en het imago van het CBG, alsmede de impact
van het verdwijnen van een aantal functies op de reguliere bedrijfsvoering.
De directeur-bestuurder van het CBG heeft op 4 december 2014 zijn reactie gegeven op het
advies van de personeelsvertegenwoordiging en de talrijke gestelde vragen beantwoord. In
zijn boodschap sprak hij waardering uit voor het nauwgezette werk dat door de
personeelsvertegenwoordiging was verricht en dat hij in verband bracht met een grote
betrokkenheid en loyaliteit.
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Vanaf december 2014 is er gewerkt aan een Voorgenomen Organisatiebesluit, dat zich o.a.
zou moeten richten op het realiseren van een vernieuwde CBG-organisatie per 1 juli 2015. In
de nieuwe organisatiestructuur zullen met twee nieuwe sectoren (Digitale Producten, en
Expertise en Dienstverlening) nadrukkelijk de twee nieuwe hoofdtaken van het CBG tot
uitdrukking worden gebracht. Het CBG neemt in dit kader afscheid van enkele traditionele
taken op het terrein van dienstverlening (o.a. het staken van de productie gedrukte
naslagwerken, en een heroriëntatie op studiezaal-functie) en kiest op onderdelen voor
uitbesteding/inhuur.
Publieke dienstverlening
Het aantal schriftelijke vragen en verzoeken om inlichtingen bleef met 2843 in 2014 nagenoeg
gelijk aan het jaar daarvoor (2013: 2.895). In 2012 gaf dit cijfer nog een enorme stijging van
54% te zien, van 2392 (in 2011) naar 3679, door het overdragen van de genealogische
dienstverlening van het NA aan het CBG. Door consequent te verwijzen naar beschikbare
informatie op internet en het hanteren van standaard antwoorden daalde het aantal in 2013
vervolgens weer met 21%. Nu lijkt het zich te stabiliseren.
Naast onderzoek voor particulieren en notarissen werd er onder meer betaald onderzoek
gedaan voor tv-programma's zoals Verborgen Verleden en Spoorloos. De inkomsten voor
betaald onderzoek bleven achter de begroting, met name het notarieel onderzoek. Dit type
onderzoek is in hoge mate conjunctureel bepaald. Door de zwakke woningmarkt hebben
notarissen minder werk en hebben ze voldoende capaciteit om onderzoek naar gerechtigden in
nalatenschappen voor een belangrijk deel te laten uitvoeren door eigen personeel.
Het aantal verzoeken om inlichtingen uit het Nationaal Register van Overledenen
(persoonskaarten en -lijsten) was met 5.083 (2013: 5.670) ongeveer 11,5% lager dan een jaar
eerder (2013: -12%).
In 2014 bezochten 6.161 bezoekers de fysieke studiezaal van het CBG. Dat is een toename
van 9% ten opzichte van een jaar eerder (2013: 5.656), toen de bezoekersaantallen gedrukt
werden door de werkzaamheden in de publieksruimte van het NA. In 2013 nam het aantal
bezoekers met 2.236 personen ( 28%) af (2012: 7.892). Ten opzichte van 2012 is de totale
netto-afname 1.731 personen (22%). Ter vergelijking: in 2005 noteerden we nog 15.260
bezoekers en in 1995 was dat 26.994.
Met ingang van 2014 is het CBG gestopt met het bijhouden van een wapenregister en is de
focus verlegd naar de online Heraldische DataBank (HDB) die november 2013 is gelanceerd.
Via de HDB zijn moderne en historische wapenafbeeldingen op naam toegankelijk en
doorzoekbaar gemaakt. Afbeeldingen uit de HDB kunnen sindsdien goedkoper en sneller via
internet worden besteld. Wel zijn in 2014 nog enkele registratieprocedures afgerond die al in
2013 waren ingezet.
Websites en digitale dienstverlening
In 2014 werden er voor de hoofdwebsite (www.cbg.nl) 1.829.254 bezoekers geteld (2013:
1.772.116), een stijging van 3%. Het aantal pageviews steeg met 18 % naar 27.500.166 (2013:
23.313.847).
In 2014 werd de Facebook-pagina van het CBG maandelijks door gemiddeld 28.616 unieke
gebruikers bezocht (2013: 16.339). Het bereik van de Facebook-pagina vertoonde daarmee
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een opvallende stijging van 75%. Deze bezoekers zagen in 2014 samen in totaal 1.613.279
berichten (2013: 1.532.663), een stijging van 5%. Het aantal vaste volgers van de Facebookpagina (pagina-likes) steeg met 499 tot 1.576 (2013: 1.077). Het publiek dat het CBG via
Facebook bereikt bestaat voor méér dan de helft uit vrouwen, terwijl het klassieke publiek
volgens de in 2013 gehouden enquête voor ca. 75% uit mannen bestaat. Een belangrijke reden
om te blijven investeren in Facebook als communicatiemedium. De klassieke hoofdwebsite
biedt ‘hard’ nieuws en informatie, waar de Facebook-pagina een mengsel van hard nieuws en
infotainment presenteert. Dit spreekt de niet-traditionele doelgroep kennelijk aan.
Via het nieuws op de hoofdwebsite van het CBG, de Digitale dossiers en Facebook gaven we
inhoud aan de expertisefunctie van het CBG. De nieuwsitems vinden vaak hun weg naar
andere (familie-)historische websites en de sites van archieven. Voor deze nieuwsverspreiding
is ook Twitter van belang. Het aantal Twittervolgers groeide van met 408 (2013: 583) naar
2470 (2013: 2.062).
Het aantal persoonsvermeldingen in de opgenomen stambomen in StamboomNederland
groeide in 2014 met bijna 10% (2013: 13,5 %) van 12,5 miljoen naar 13,75 miljoen.
Het aantal bezoeken aan de Digitale studiezaal groeide met 30 % tot 381.740 (was in 2013:
292.943).
De Nederlandse FamilienamenBank wordt jaarlijks miljoenen keren bevraagd. In 2014 was de
belangstelling lager dan in voorgaande jaren. De NFB werd 6,1 miljoen keer bevraagd, tegen
7,7 miljoen keer in 2013 en 7,0 keer in 2012. In het komend jaar zal de NFB in een nieuw
jasje worden gestoken waarbij ook enkele noodzakelijke technische verbeteringen worden
doorgevoerd.
In november 2013 ging de website van de Heraldische DataBank (HDB) online. In 2014 trok
de HDB 172.515 bezoekers die samen goed waren voor 1.081.064 pageviews.
In maart 2014 heeft het CBG samen met software ontwikkelaar 42 de app Kalender Convert
gelanceerd. De app maakt het mogelijk om, ook offline, datums van de Juliaanse,
Gregoriaanse, (Franse) Republikeinse en Hebreeuwse of Joodse kalender om te rekenen.
Educatieve activiteiten
In de eigen Beresteynzaal werden verschillende cursussen georganiseerd met medewerkers
van het CBG, vrijwilligers en deskundigen van buiten. De cursusonderwerpen varieerden van
stamboombouwsoftware, ‘geavanceerd personen zoeken op internet’ tot ‘stamboomonderzoek
voor beginners’. In november werd daarnaast een goed bezocht minisymposium
georganiseerd over 200 jaar Nederlandse adel. (Zie verder onder Publicaties.)
Op 12 april organiseerde het CBG samen met het NA en Uitgeverij Atlas de Dag van de
Familiegeschiedenis. De workshops en lezingen door bekende auteurs rond het thema ‘hoe
schrijf je een familiegeschiedenis?’ waren in korte tijd uitverkocht. Voor 2015 is een vervolg
voorzien.
Het Famillement dat het CBG samen met Erfgoed Leiden en omstreken organiseerde en op 8
oktober in de Hooglandse Kerk in Leiden werd gehouden was een groot succes. Aan de
familiehistorische beurs deden in totaal 77 organisaties mee, waaronder 17 regionale en 9
buitenlandse organisaties. Specialisten van o.a. de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en
het IISG hielden samen 18 lezingen. Er werden 2320 bezoekers geteld.
3

Het zogenaamde Stamboomcafé in de Beresteynzaal van het CBG werd ook in 2014 met
succes gecontinueerd. Buiten de schoolvakanties stelden we steeds op de laatste dinsdag van
de maand belangstellenden in de gelegenheid om elkaar en de medewerkers van het CBG te
ontmoeten en kennis te maken met een familiehistorisch relevant onderwerp. Voor
medewerkers van het CBG werkt het tevens als vakontwikkeling. Deze deskundigen die
tekenden voor de openingspraatjes waren in 2014 afkomstig van Universiteit Utrecht,
Universiteit leiden, Archief Eemland, de Nationale Politie, de RKD, de KB, Picturae en het
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis.
Publicaties
In 2014 verschenen vier afleveringen van het geheel vernieuwde CBG-kwartaalblad
Gen.magazine. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. (Zie verder onder Vrienden.) Gedurende
het jaar zijn verkennende besprekingen begonnen om te kunnen komen tot een digitale
pendant van het kwartaalblad.
In november 2014 verscheen het 98e deel in de reeks Nederland's Adelsboek, gewijd aan de
familienamen beginnend met Win t/m Z. Dit deel was ook het 20e en laatste deel van de
zogenaamde Nieuwe Historische Reeks die in 1988 een aanvang nam. De feestelijke officiële
presentatie vond plaats op 28 november tijdens een speciaal mini-symposium getiteld
‘Nederlandse adel 1814-2014’. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met de
Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis en het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde.
Op 1 december verscheen daarnaast het 93e deel in de reeks Nederland’s Patriciaat.
Ter gelegenheid van de nieuwe serie van het TV-programma Verborgen Verleden hebben de
NTR, uitgeverij W-Books en het CBG samen in oktober een geheel herziene uitgave
gepubliceerd van het Stamboomboek. Deze uitgebreide handleiding is geschreven door Rob
van Drie en werd tijdens de looptijd van het programma tot en met het einde van het jaar als
welkomstgeschenk aangeboden aan nieuwe Vrienden van het CBG. Bestaande Vrienden
konden het kopen tegen de maximale korting die binnen de kaders van de wet op de vaste
boekenprijs gegeven mag worden.
Het CBG heeft logistieke ondersteuning en expertise geleverd ten behoeve van de publicatie
van de congresbundel van het XXXe Internationale Congres voor Genealogie & Heraldiek dat
in 2012 in Maastricht plaatsvond.
Collecties
In 2014 werden 84 fysieke collecties geïnventariseerd en beschikbaar gesteld voor het
publiek. Daarbij o.a. de Collectie Swellengrebel en de Collectie Croiset van Uchelen.
Eerstgenoemde bevat o.a. briefwisselingen tussen leden van de Reveil-beweging (o.a. Isaac da
Costa en Willem de Clercq) en een aantal unieke Indische archivalia. De Collectie Croiset van
Uchelen bevat o.a. genealogische overzichten met allianties met families als Van Arkel, Van
Beaumont en Von Wallenstein, 17e eeuwse heraldische wapensjablonen, een vroeg 19e eeuws
ingebonden handgeschreven 'Geslachtregister' en een aantal paspoorten uit het begin van de
19e eeuw.
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Er werd door het CBG een aantal (deel)collecties in eigendom overgedragen aan lokale
instellingen. Het betrof een aantal fotoboeken uit Sliedrecht e.o. ten behoeve van de
Werkgroep Sliedrecht, een fotoalbum aan het Haags Gemeentearchief en klappers doop-,
trouw- en begraafboeken Friesland aan de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor
R.K. Friesland.
Het CBG sloot met een viertal instellingen overeenkomsten om stukken in bruikleen af te
staan ten behoeve van het houden van een tentoonstelling. Het Muiderslot maakte hiervan
gebruik voor de tentoonstelling Ridders van Holland - 'van harnas tot lintjesregen', het
Nationaal Archief voor de tentoonstelling 'Het Geheugenpaleis' en het Joods Historisch
Museum voor de tentoonstelling 'Joden in de Nieuwe Wereld'. Het Internationaal Museum
voor Familiegeschiedenis heeft een groot aantal stukken en objecten van het CBG in
langdurig bruikleen ontvangen, waarvan de voorbereiding al in 2013 plaatsvond.
Het Familiemuseum in Eijsden (L) werd officieel geopend in mei 2014 en besteedt naast
klassieke genealogie en heraldiek o.a. ook aandacht aan cultureel bepaalde rituelen bij
geboorte, huwelijk en overlijden, paleologie, migratiegeschiedenis en DNA-onderzoek. Het
museum heeft bruiklenen en hulp ontvangen van een groot aantal (wetenschappelijke)
organisaties.
Het digitale deel van het Nationaal Register van Overledenen groeit jaarlijks met circa
170.000 personen uit het GBA. De gedigitaliseerde collecties in het collectieoverzicht
(catalogus) bestaan inmiddels in totaal uit 2,73 miljoen afbeeldingen (2013: 2,53 miljoen), een
groei van 8%. In totaal werden met behulp van vrijwilligers in huis ca. 279 duizend scans
gemaakt van m.n. familieadvertenties en bidprentjes.
De nadere ontsluiting van de Collectie Familieadvertenties tot 1970 werd in 2014 afgerond.
De nadere ontsluiting betreft van iedere advertentie in de collectie de volledige familienaam,
voornamen of initialen, jaar en plaatsnaam en de naam van een eventuele huwelijkspartner
en/of moedersnaam. In totaal heeft de nadere ontsluiting bijna 10 miljoen (om precies te zijn
9.879.684) persoonsvermeldingen opgeleverd. Enkele honderden vrijwilligers hebben via
internet meegewerkt aan dit ontsluitingsproject. Via WieWasWie kan in de advertenties van
vóór 1945 ook op twee namen worden gezocht. Hierdoor is het gebruiksgemak en de
bruikbaarheid enorm verbeterd.
Op het gebied van heraldiek werd met hulp van vrijwilligers veel werk geïnvesteerd in het
fotograferen, ontsluiten en corrigeren van beschrijvingen van de zegels van de Collectie De
Vries. Dit is een bijzondere collectie 20e eeuwse lakzegels afkomstig van een bekende graveur
van zegelringen. Wanneer het project is afgerond vormt dit ook qua tijdvak een bijzondere
aanvulling op de Heraldische DataBank. Ook is een groot aantal wapentekeningen uit de
gedigitaliseerde 18e eeuwse wapenboeken van De Lange beschreven. In totaal zijn bijna
duizend afbeeldingen gereed gemaakt voor opname in de HDB.
WieWasWie
Sinds 2 juli 2012 – de datum waarop de website live ging – verzorgt het CBG het beheer van
WieWasWie, het platform waarop persoonshistorische data van negentien deelnemende
instellingen beschikbaar gesteld worden aan het publiek.
Het platform had vanaf het begin te maken met performance problemen, die versterkt werden
toen per 1 januari 2013 Genlias offline ging, met een grote toestroom van bezoekers naar
WieWasWie tot gevolg. De inzet om de situatie structureel te verbeteren leidde nog in 2013
tot een Gateway Review. Daaruit kwam als belangrijkste conclusie dat er een verbeterplan
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moest worden opgesteld om de toekomstbestendigheid van hardware en software te
realiseren. Daartoe werd een projectvoorstel gemaakt dat onder meer voorziet in een
verbetering van de inrichting van de hardware, refactoring van de programmacode,
aanpassing van het externe beheer van hardware en software, verbetering van de import van
data en van de publieksinterface. Onder de titel ‘Programma achterstallig onderhoud
WieWasWie’ diende het CBG met steun van het Nationaal Archief dit voorstel bij het
Ministerie in.
Het Ministerie van OCW stelde op 18 april 2014 een projectsubsidie beschikbaar voor de
uitvoering van het programma. Met de uitvoering van het plan werd kort daarna een begin
gemaakt. Dit gebeurt onder toezicht van een stuurgroep, bestaande uit Arjan Agema
(Stichting Stap), Alice van Diepen (Archief Eemland), Alex Janssen (Brabants Historisch
Informatie Centrum) en Jacqueline Slats (Nationaal Archief, voorzitter). De voornaamste
focus in de uitvoering van het programma werd gelegd op het toekomstbestendig maken van
het platform.
Met de Stichting Stap kwam het Centraal Bureau voor Genealogie tot een overeenkomst over
de overdracht van het eigendom van WieWasWie. Deze werd op 11 november 2014
ondertekend door de voorzitter van Stap en de directeur van het CBG.
Als eigenaar is het CBG vervolgens begonnen met de inrichting van de governance van
WieWasWie. Er is een Deelnemersraad WieWasWie ad interim ingesteld, waartoe als
vertegenwoordigers zijn toegetreden Ynze Alkema (Stadsarchief Breda), Angelique
Groenewegen (Zeeuws Archief), Chantal Keijsper (Het Utrechts Archief), Bert Looper
(Tresoar) en Jantje Steenhuis (Stadsarchief Rotterdam). Deze zal in maart 2015 zijn eerste
vergadering hebben. Daarnaast voorziet de governance in een Deelnemersvergadering waarin
alle deelnemers zitting hebben. Het CBG zal hiervoor tenminste één maal per jaar een
bijenkomst houden.
Met de deelnemersraad zal onder meer het business model voor de financiering van
WieWasWie besproken worden. Met de formulering en uitwerking hiervan is in 2014 een
begin gemaakt.
In 2014 ging de WieWasWie –Vele handen project website live. Deze website (van
leverancier Picturae) biedt deelnemers aan WieWasWie de gelegenheid om gezamenlijk
bronnen te laten ontsluiten. Zij profiteren daarbij van de grote aantallen betrokkenen en
geïnteresseerden bij WieWasWie én het financiële voordeel van het gezamenlijk optrekken.
Stadsarchief Breda, Stadsarchief Rotterdam en Regionaal Historisch Centrum Limburg
maakten gebruik van deze mogelijkheid voor het ontsluiten van hun bevolkingsregister.
De website WieWasWie trok in 2014 1.137.136 bezoekers (groei t.o.v. 2013 16,7 %), die
3.740.161 bezoeken brachten (groei 11,3%), met een gemiddelde verblijfsduur van 20
minuten (gelijk gebleven). De database groeide in 2014 van 28,1 naar 40,1 miljoen records en
van 87 naar 111 miljoen persoonsvermeldingen. De groei van de database werd mede
veroorzaakt door opname van de index van de omvangrijke collectie familieadvertenties van
het Centraal Bureau voor Genealogie, met een koppeling naar de scans in de digitale
studiezaal van het CBG.
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Vrijwilligers
In 2014 was een onverminderd groot aantal vrijwilligers betrokken bij het verwerven, ordenen
en ontsluiten van collecties. In het totaal ging het om ruim 400 personen. Van deze
vrijwilligers komen er zo'n 100 wekelijks naar het CBG. De in-huis vrijwilligers houden zich
bezig met uiteenlopende zaken als scannen en indexeren van familieadvertenties, het
beschrijven van familiearchieven en het beschrijven en fotograferen van familiewapens en
zegels.
Eind 2014 is besloten om met ingang van 2015 te stoppen met het verzamelen van nieuwe
familieadvertenties. Deze beslissing werd ingegeven door het feit dat het project inmiddels is
ingehaald door een nieuwe realiteit. De actuele advertenties uit alle landelijke en regionale
bladen worden inmiddels ook digitaal aangeboden door verschillende websites van o.a. de
uitgevers zelf. Betreffende de nieuws- en streekbladen is de dekking van die websites zelfs
breder dan van het CBG-project (420 tegen 217 titels) en groeiende.
De werkzaamheden ter digitalisering en indexering van de bestaande collecties
familieadvertenties zullen worden voorgezet. De thuiswerkende vrijwilligers die zich inzetten
voor het verder uitbreiden van de collectie familieadvertenties hebben we verzocht deze
werkzaamheden per 1 januari 2015 te staken. Zij zullen in latere instantie worden benaderd
voor werkzaamheden in verband met andere projecten, waaronder het online indexeren van
reeds gedigitaliseerde collecties.
In het kader van de reorganisatie zal een nieuw (digitaal) collectieplan worden opgesteld en
zullen nieuwe prioriteiten worden bepaald en nieuwe vrijwilligersprojecten worden
gedefinieerd.
Vrienden
In 2014 kwam na 67 jaargangen een eind aan de publicatie van het Jaarboek CBG. In plaats
van een Jaarboek en het kwartaalblad Genealogie verschijnt met ingang van dit jaar een
vernieuwd kwartaalblad onder de titel Gen.magazine. Elke aflevering telt 84 pagina’s incl.
omslag (Genealogie voorheen 48 pag.’s) en bevat steeds korte en langere artikelen over
familiegeschiedenis in de breedste zin des woords en een aantal vaste rubrieken, waaronder
nieuws, signaleringen van publicaties en verschillende columns. Tevens bevat elke nummer
een thematisch dossier. In 2014 waren de thematische dossiers gewijd aan respectievelijk
militaire voorouders, Nederlandse adel, het Famillement en België.
De redactie van Gen. houdt op internet een speciaal aan Gen. gerelateerd blog bij: Nota
bene@Gen. In deze blog wordt steeds ingegaan op de inhoud van het actuele nummer van
Gen. en is er ruimte voor aanvullende content bij sommige artikelen. Bijvoorbeeld door links
te presenteren waarnaar in het blad verwezen wordt, een notenapparaat voor de lezer die
dieper wil graven of een bronnenpublicatie,
Gen.magazine wordt naar alle Vrienden van het CBG gezonden, en is daarmee qua oplage de
grootste publicaties in het Nederlandse historische veld. Het tijdschrift verscheen in 2014
verscheen in een oplage van 10.750 stuks. Het septembernummer diende ook als luxe
programmaboek van het Famillement en verscheen uit promotionele overwegingen in een
extra hoge oplage van 11.750 stuks.
Het totaal aantal Vrienden per ultimo 2014 was 10.146 (was 10.524 per eind 2013).
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Publiciteit
Het Famillement is publicitair inmiddels van grote waarde voor het CBG. Een groot aantal
genealogische en erfgoedorganisaties doet als deelnemer mee en grijpt het Famillement aan
om via de eigen kanalen uitgebreid aandacht te besteden aan familiegeschiedenis.
Ook dit jaar werd het CBG regelmatig genoemd in de nationale en regionale pers zoals het
programma Editie NL van RTL 4 (over de heraldische leeuw op het shirt van het Nederlans
Elftal), Wekker Wakker van Omroep Max op Radio 5 (over naamkunde), NTR Academie
radio 5 (over WieWasWie), De Telegraaf (over het nieuwe Gen.magazine), Het Parool en
Elsevier. In diverse Rotterdamse media was er aandacht voor de identificatie door het CBG
van het oudste stadszegel van Rotterdam. Het Leids Dagblad publiceerde in de aanloop naar
en vlak na het Famillement in de maanden september en oktober een groot aantal artikelen
over het Evenement.
De samenwerking met de NTR en de KRO i.v.m. de tv-programma’s Verborgen Verleden en
Spoorloos (en de bijbehorende credits voor het CBG in de aftiteling van de programma’s) was
regelmatig aanleiding tot aandacht in de omroepbladen en sterk vergrote toeloop voor de
verschillende websites van het CBG.

Organisatie
In de samenstelling van de Raad van Toezicht trad één wijziging op: de heer Wellink bereikte
per 30 juni het eind van zijn tweede en laatste vierjaarlijkse termijn en is afgetreden. Per die
datum werd de heer Versélewel de Witt Hamer tot voorzitter benoemd. Aan het eind van het
verslagjaar bestond de raad verder uit mevrouw De Baar (vice-voorzitter) en de heren
Kortmann, Van der Vorm, en Vennik.
De raad kwam in 2014 vier maal in vergadering bijeen op het CBG-kantoor (11 maart, 3 juni,
9 september en 24 november) en overlegde tweemaal telefonisch (12 februari, 30 september).
Volgens de regels van de cultural governance werd een zelf-evaluatie door de raad gehouden
in november. In juni vond het jaarlijkse overleg plaats met de personeelsvertegenwoordiging.
In de voor- en najaarsvergadering met de Algemeen Rijksarchivaris zijn de jaarstukken over
2013, de (financiële) ontwikkelingen in 2014 en de begroting 2015 besproken met voorzitter
RvT en directeur-bestuurder van het CBG. Dit heeft o.a. geleid tot de definitieve vaststelling
van de subsidie 2013, en de instemming van de subsidiegever met de begroting 2015, als
gerealiseerd in de subsidiebeschikking d.d. 19 januari 2015. Door de inzet op het lanceren van
de nieuwe organisatie per 1 juli 2015, is in de begroting onderscheid gemaakt tussen het
eerste halfjaar en het tweede halfjaar. In dat tweede halfjaar zal ook zichtbaar worden
gemaakt in de financiële verslaggeving hoe de VWNW-vergoeding ten laste van het daartoe
ingestelde bestemmingsfonds worden gebracht.
De raad van toezicht heeft zich in 2014 vooral gericht op het financieel toezicht (kwaliteit en
inhoud financiële rapportages, jaarstukken en begroting), juridische zaken (privacy en
auteursrechtelijke ontwikkelingen), de ontwikkelingen rondom eigendom en exploitatie van
WieWasWie (die uitmondden in de overgang in bezit naar het CBG) en – vooral – de
ontwikkelingen in de organisatie in reactie op de noodzaak tot reorganisatie. Zowel het
Ondernemingsplan 2015-2019, de Contourennota als het Voorgenomen Organisatiebesluit
zijn na de vaststelling door het bestuur door de raad goedgekeurd.
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In de Raad van Toezicht is gesproken over de implicaties van het werk van het CBG op het
terrein van de privacy. Het CBG heeft in zijn functioneren op verschillende manieren te
maken met informatie over levende personen. Het is zich daarbij bewust van het wettelijke
kader hiervoor, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en het feit dat zij bij de verwerking
van informatie over levende personen een voorbeeldrol te vervullen heeft. In 2014 werd het
privacyreglement familieadvertenties geactualiseerd en is deze ‘verwerking’ aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens.
De Raad van advies voor het CBG is in 2014 twee keer bijeen geweest en is daarbij vooral
geïnformeerd over de plannen voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie. In de
aanloop naar een nieuw, gereorganiseerd CBG zal de vorm voor de relatie met inhoudelijke
experts uit het veld opnieuw worden bezien.

L. Voogt, directeur
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