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Inleiding
Verandering stond centraal bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in 2018. Het CBG geeft de voorkeur aan digitale taken, producten en diensten
teneinde onderzoek en kennis langs digitale weg aan te bieden aan professionals en aan publiek. Online aanwezig zijn vraagt om een andere houding, snellere
reactie en permanente openheid.
De behoeften van een nieuw en vluchtiger publiek zijn anders. Het CBG verandert hier in mee, maar dat is niet altijd even makkelijk: we leren met vallen en
opstaan. Dit onder meer door verleden met heden in verband te brengen: naast onze digitale contacten hechten we belang aan onze telefonische
bereikbaarheid, vaak het eerste klantcontact en onze blijvende fysieke aanwezigheid in het land. Hiertoe organiseerde het CBG in samenwerking met partners
uit onder andere de archiefsector evenementen, zoals Familiegeschiedenis in de buurt, die ons in contact houden met ons publiek.

Een andere verandering deed zich voor op de inhoud: de genealogische vraag veranderde. Andere vormen van genealogisch onderzoek zoals DNAverwantschapsonderzoek wonnen aan terrein en verwantschap werd ook gevonden in gemeenschappelijke verhalen in plaats van gedeelde stambomen. Dit
leidde tot het stellen van andere vragen aan het CBG zelf: wie zijn we, wat doen we en hoe doen we dat en voor wie doen we dat dan?
Een ander onderdeel van de verandering is de professionalisering en automatisering van onze bedrijfsvoering. Processen die eerst handmatig werden
uitgevoerd zijn geautomatiseerd. Dit heeft onder andere geleid tot een actueel klantenbestand, een besparing in kosten en een stijging in de opbrengsten uit
de Vriendschapsabonnementen zodat er meer ruimte is ontstaan voor GEN. Magazine, de ontwikkeling van de digitale infrastructuur Genealogie en
evenementen.
Al deze veranderingen dragen bij aan de bevordering van de genealogie in Nederland waarbinnen de rol van het CBG gezien wordt. Het jaar werd dan ook
terecht met een prijs afgesloten: de verkiezing van de uit de verzamelingen van het CBG voortkomende ‘Kattenbelletjes uit de Belgische Opstand’ tot Stuk van
het Jaar 2018 in het Rijksmuseum tijdens de Nacht van de Geschiedenis!
R.P. Yap, directeur a.i.
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
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Missie en visie
Het CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis is hét landelijke expertise- en informatiecentrum voor onderzoek
naar familiegeschiedenis.

Het CBG slaagt er in een groot deel van de totale exploitatie uit eigen middelen te realiseren. De vraag of het
verdienpotentieel verder uitgewerkt kan worden blijft staan. De focus ligt op het digitaal beschikbaar stellen
van informatie en kennis en vloeit voort uit de subsidieopdracht. Wanneer het beheer van de infrastructuur

en het expertise- en informatiecentrum rust op de subsidiestroom, kan de ruimte voor ontwikkeling en groei
gevonden worden in de eigen inkomsten.
Het CBG geeft de voorkeur aan digitale taken, producten en diensten teneinde onderzoek en kennis langs
digitale weg aan te bieden aan professionals en aan publiek.
Kennis van je familiegeschiedenis draagt bij aan de fundamentele behoefte van identiteitsvorming, aan het
‘weten wie je bent en waar je vandaan komt’. Die kennis doe je op door te luisteren naar familieverhalen,
door onderzoek in – al dan niet gedigitaliseerde – papieren bronnen en tegenwoordig ook steeds meer door
DNA-onderzoek. Kennis van je familiegeschiedenis biedt persoonlijke worteling in een wereld die in hoog
tempo verandert en inzicht in en verbinding met de grotere geschiedenis waar jij en je familie deel van
uitmaken. Genealogie betekent daarmee ook het verwerven van kennis over anderen in de grotere context
van de geschiedenis en de maatschappij als geheel.

•Onderzoek &
Inlichtingen
•Kerncollectie
nationale bronnen
•De organisatie van
genealogische
evenementen (het
Famillement en
Familiegeschiedenis
in de buurt en
specialistenpodia)

Vrienden

koste gaat van de informatievoorziening voor en de contacten met de Vrienden en het bestaande publiek.

•WieWasWie;
•CBG.nl
•CBGVerzamelingen
•CBGBibliotheek
•CBGFamilienamen
•CBGFamiliewapens
•CBGStambomen
•Nationaal Register
van overledenen
(NRO)

Nationaal expertise- en informatiecentrum

daarmee steeds meer aansluiten bij de behoeften van een nieuw (en vluchtiger) publiek zonder dat dit ten

Digitale Infrastructuur Genealogie

Het CBG wil de expertise, diensten en producten die het levert steeds breder toegankelijker maken en

•Voordelige toegang
tot de Digitale
Infrastructuur
Genealogie
•Uitgeven van het
Gen.Magazine
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Raad van toezicht &
directie
Samenstelling van de raad van toezicht per
31 december 2018
Jhr. Dr. Ing. T.J. Versélewel de Witt Hamer – voorzitter
Prof. Dr. M.P.A. de Baar – vicevoorzitter
Prof. Mr. Dr. J.S. Kortmann – lid
Drs. T. van der Vorm – lid

Samenstelling van de directie in 2018
Naam
Drs. L. Voogt – directeur (ziek)
Drs. J.W.M. Kok (tot 1 juli 2018) – directeur a.i.
Drs. R.P. Yap (vanaf 1 juli 2018) – directeur a.i.

De Raad van Toezicht benoemde mevrouw Drs. W.S.J.F.M. Puls op 20 maart 2018 tot lid. Mevrouw Puls
trok zich met ingang van 15 oktober tijdelijk (tot 1 maart 2019), terug uit de Raad van Toezicht in verband
met de functie van interim-woordvoerder die zij gedurende die periode bij het Nationaal Archief
bekleedde. Aan het eind van het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit de heer Versélewel de Witt
Hamer (voorzitter), mevrouw De Baar (vicevoorzitter), de heer Kortmann, en de heer Van der Vorm.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 drie maal ten kantore van het CBG (20 maart, 3 juli, 6
november) en hield eenmaal een telefonische vergadering (11 december).
In het voor- en najaarsoverleg met de algemeen directeur van het Nationaal Archief zijn de jaarstukken
over 2017, de (financiële) ontwikkelingen in 2018 en de begroting 2019 besproken met voorzitter van de
Raad van Toezicht en de interim-directeur-bestuurder. Dit heeft o.a. geleid tot de definitieve vaststelling
van de subsidie 2017, en de instemming van de subsidiegever met de begroting 2019, als gerealiseerd in
de subsidiebeschikking d.d. 21 december 2018.
De aandacht van de Raad van Toezicht was naast het financieel toezicht (kwaliteit en inhoud financiële
rapportages, jaarstukken en begroting) gericht op de inrichting van de organisatie, juridische zaken, de
status van het CBG in relatie tot de Vennootschapsbelasting, arbeidsvoorwaarden, marketing en
communicatie, vervanging van de directeur wegens ziekte, en de ontwikkelingen rondom de (digitale)
Vriendschap van het CBG en de exploitatie van WieWasWie.
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CBG in het institutionele landschap
Als landelijk expertise- en informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis markeerde het CBG zich in 2018 als nationaal knooppunt
voor de genealogie in Nederland. Het aantal deelnemers van WieWasWie is gegroeid waardoor er nog meer invulling kan worden gegeven aan
deze bijzonder samenwerking op het gebied van de genealogie. In 2018 is hier als onderdeel van de valorisatie van de Historische Steekproef
Nederland (HSN) van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de “Linking system for historical family reconstruction”, oftewel LINKS ,
functionaliteit voor WieWasWie uit voortgekomen. Het CBG heeft de taak een registratie betreffende overleden personen (Nationaal Register
Overledenen) bij te houden binnen Nederland en het is in het kader hiervan in 2018 in samenwerking met BRAIN/KVAN gestart met een
verkenning van een sectorbrede rol in het valideren van overledenen ten behoeve van het online beschikbaar stellen van archieven.

Internationaal wordt de rol van het CBG als nationale hub ook gezien, wat naast de bestaande samenwerking met Ancestry in 2018 heeft geleid tot
een overeenkomst met het Amerikaanse Familysearch voor het scannen en ontsluiten van de collectie bidprentjes van het CBG.
In het kader van zijn missie zoekt het CBG verbreding en vernieuwing van doelgroepen. Daarin past de samenwerking met Amsterdam Roots. Deze
organisatie biedt een podium aan artiesten die hun roots verkennen en hun verhaal vertellen via verschillende kunstvormen. Veel van de
activiteiten vinden plaats tijdens de jaarlijkse Rootsfestival week in Amsterdam. Het CBG leverde met lezingen en een stand een bijdrage aan de
festivaldag Roots open air en leverde een bijdrage aan de startavond van Rootszoekers. In dit project ondersteunen professionals drie
geselecteerde personen bij het op een artistieke manier vorm geven van een verhaal uit hun familiegeschiedenis. Het CBG is partner in dit project
en ondersteunt de geselecteerde kandidaten bij hun onderzoek.
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CBG.nl
De website CBG.nl is het centrale digitale portaal van het CBG. Het biedt kennis, actualiteit, toegang tot de collectie en gespecialiseerde databases van het CBG en informatie over CBG
producten. Via de website is ook de digitale versie van Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis te raadplegen. Het kennisdeel van de website is in 2018 uitgebreid met drie nieuwe thema’s,
geschreven door CBG-specialisten: “Familiegeschiedenis schrijven”, “Je Indische stamboom” en “DNA en familiegeschiedenis”. DNA heeft in korte tijd een belangrijke plek in het
familieonderzoek veroverd. Er leven bij het publiek veel vragen over dit onderwerp. Het CBG ziet het als zijn taak ook op dit terrein het publiek op een onafhankelijke manier te informeren.
Onder ”Actueel” doen we verslag van belangrijke gebeurtenissen en
evenementen en schrijven CBG-specialisten blogs over allerlei
familiehistorische onderwerpen. Bijzondere aandacht kreeg in 2018
weer Verborgen verleden, het televisieprogramma waarvoor het CBG
onderzoek doet. Bij elke aflevering biedt CBG.nl extra informatie en tips
voor het onderzoek.
Het publiek op de CBG-website is met 7 % gestegen ten opzichte van
2017, waaronder 6 % nieuw publiek. Daarnaast blijft het publiek ook
gemiddeld langer op de website hangen, bijna twee minuten.
Desalniettemin zijn de algemene pagina’s nog steeds het meest populair,
zoals de pagina’s over CBG Familienamen, de persoonskaarten en –
lijsten, CBG Verzamelingen, WieWasWie, Gen.magazine, CBG Vrienden
en het stappenplan voor stamboomonderzoek. De meest bezochte
kennispagina is die over de burgerlijke stand.
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Zichtbaarheid was in 2018 een van de pijlers van de communicatie, doordat we sinds medio 2018 geen
fysieke locatie hadden, werd de online aanwezigheid van het CBG nog belangrijker. Dat uitte zich in
inhoudelijke bijdragen rondom stamboomonderzoek en de CBG-collectie op onze website, in social media
en in Gen.magazine in samenwerking met alle collega’s. Deze extra kennisdelingen hebben hun vruchten
afgeworpen.
Om de collectie beter in de kijker te zetten is in 2018 ook meegedaan aan de archiefstukverkiezing Stuk van
het Jaar en met succes. De Kattebelletjes uit de Belgische Opstand werden tijdens de Nacht van de
Geschiedenis in het Rijksmuseum (27 oktober) uitgeroepen tot Stuk van het Jaar 2018. Met maar liefst
1.061 stemmen hield het CBG Tresoar (2e plaats met 832 stemmen) en Gelders Archief (3e plaats met 779
stemmen) achter zich. In totaal zijn er voor de verkiezing 8.741 stemmen uitgebracht.
Naast de uitingen via social media verstuurt het CBG ook diverse nieuwsbrieven, een algemene nieuwsbrief
en specifieke voor Vrienden wanneer de nieuwe Gen.magazine verschijnt. De algemene nieuwsbrief
verschijnt zo’n zes keer per jaar (ca. 29.000 abonnees) om mensen te attenderen op de expertise van het
CBG en om nieuwe evenementen, vernieuwingen en overige nieuwtjes kenbaar te maken. Zowel de
algemene nieuwsbrief als die richting de Vrienden scoort goed wat betreft openingspercentage (COR) en
doorklikpercentage (CTR) als je dit vergelijkt met de gemiddelden uit nationale e-mail benchmark van 2018.
De algemene nieuwsbrief heeft namelijk een COR van 56,7% en de Vrienden van 65,2% (Benchmark =
38,0%). Daarnaast heeft de algemene nieuwsbrief een CTR van 9,6% en de Vrienden van 15% (Benchmark =
6,9%).
Tot slot is ook de interne communicatie niet vergeten; de wekelijkse terugkoppeling die sinds medio 2018
in het leven is geroepen is een grote vooruitgang en zorgt ervoor dat collega’s beter op de hoogte zijn van
elkaars werkzaamheden en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast blijkt de maandelijkse interne
nieuwsbrief zeer gewenst (met name bij vrijwilligers) om elkaar op de hoogte te houden van projecten,
evenementen en andere ontwikkelingen binnen het CBG.

2017

2018
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Nationaal expertise- en
informatiecentrum
Onderzoek
De werkzaamheden van team Onderzoek waren in 2018 voor een belangrijk deel gericht op voorlichting en
informatieverstrekking en betaald onderzoek voor particuliere en zakelijke klanten.
Met betrekking tot de voorlichting en informatieverstrekking heeft team Onderzoek naast de telefonische
beantwoording van vragen in 2018 in totaal 1927 e-mails afgehandeld: 1045 e-mails die via
expertise@cbg.nl binnen kwamen en 882 e-mails die door het Nationaal Archief (NA) werden
doorgestuurd in het kader van de dienstverleningsafspraken met het NA. Dat is een lichte daling ten
opzichte van 2017, toen in totaal 2061 e-mails werden beantwoord (1097 van het CBG en 964 van het NA).
Het aantal vragen dat in 2018 volledig per brief is afgehandeld, is verwaarloosbaar klein.
Het aantal binnengekomen opdrachten vertoonde een lichte stijging ten opzichte van 2017, toen 112
opdrachten van particulieren en 900 opdrachten van zakelijke klanten werden verwerkt. De notariële
beroepsgroep (circa 66%), het Rijksvastgoedbedrijf (circa 17%) en Verborgen Verleden (circa 15%)
behoorden in 2018 tot de belangrijkste zakelijke klanten. Daarnaast is onderzoek gedaan voor de
Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten, het Fiom, Adres Onbekend en de Australische versie van
Who Do You Think You Are.

Bronnenzaal
In het kader van de focus op de digitale dienstverlening is per 1 juli 2018 de bronnenzaal van het CBG
gesloten. Hierover is vanaf januari 2018 uitgebreid aan het publiek gecommuniceerd. De bronnenzaal had
sinds 1 juli 2015 al een zelfbedieningskarakter. Bezoekers hadden er de microfichecollectie ter inzage en na
voorafgaande aanvraag konden zij stukken uit de bibliotheek ter inzage krijgen. Bij vragen was er
telefonische ondersteuning door een medewerker van het CBG. De handschriftcollectie werd ter inzage
gegeven in de studiezaal van het Nationaal Archief.
Na de sluiting van de bronnenzaal is de papieren collectie van het CBG, zowel bibliotheek als
handschriftcollectie, ter inzage in de studiezaal van het Nationaal Archief en dankzij deze samenwerking
beschikbaar gebleven voor het publiek.
De microfichecollectie zal voorafgaand aan herbestemming van de ruimte van de bronnenzaal worden
gesaneerd. De meeste van de gemicroficheerde bronnen zijn inmiddels door de bezitters van de originele
papieren bronnen en anderen online als scans beschikbaar gesteld. Onderzoekers van het CBG wijzen
desgevraagd de weg hiernaar.
In 2018 waren er 2060 aanvragen voor te raadplegen stukken uit de papieren collectie van het CBG: 791
bibliotheekaanvragen en 1269 aanvragen voor verzamelingen.

De sluiting van de bronnenzaal op 1 juli 2018 heeft de belasting van het team Onderzoek wel verminderd.
In 2018 is er een nieuwe themapagina geschreven voor CBG.nl (Emigratie) en had het team Onderzoek in
diverse rollen een belangrijk aandeel in het programma van het Famillement in Leeuwarden en
‘Familiegeschiedenis in de buurt’ (o.a. met presentaties over Verborgen Verleden en de Zeven pijlers van
de genealogie) en heeft het team lezingen verzorgd tijdens de VOC-dag van het NA en de HCC-dag te
Middelburg. Voor het tijdschrift G-Geschiedenis werd in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen een
artikel geschreven over genealogiebeoefening in Nederland en België.
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Nationaal Register
Overledenen (NRO)

INDIVIDUELE VERSTREKKING
Persoonskaarten
Vergeefse zoekacties

Het CBG verzorgt de bijhouding van een registratie betreffende overleden personen zoals vastgelegd in het Besluit
basisregistratie personen. De registratie is beter bekend onder de naam Nationaal Register Overledenen (NRO) en bevat
gegevens van overleden inwoners van Nederland vanaf 1939. Het bestaat uit de persoonskaarten van de tussen 1
januari 1939 en 1 oktober 1994 overledenen (het Centraal Archief van Overledenen), en de digitale gegevens van de
inwoners die sinds 1 oktober 1994 zijn overleden. Het CBG beheert de persoonskaarten van overledenen en kan vanuit
de elektronische bevolkingsregistratie ‘persoonslijsten’ genereren. Als onderdeel van zijn taakuitvoering ondersteunt
het CBG met de registratie genealogisch, notarieel en epidemiologisch, erfelijkheids- en ander historisch onderzoek.
•

Individuele verstrekking: circa 43.000 uittreksels van persoonskaarten en persoonslijsten

•

Data-analyse en datamatching: er zijn in 2018 19 matchopdrachten uitgevoerd voor zeven verschillende
opdrachtgevers.

Persoonslijsten

9%

46%

De voorgenomen overdracht van het Vestigingsregister aan het CBG is in 2018 geannuleerd. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten het beheer bij de gemeente Den Haag te handhaven.
Er is afgezien van het streven om het Centraal Archief van Overledenen (het persoonskaartenbestand) intern te
digitaliseren. De beschikbare capaciteit en financieringsmogelijkheden stelden het CBG niet in staat om een haalbare
business case op te stellen. Deze conclusie kwam tot stand op basis van de uitgevoerde proef en een toetsing op basis
van de ervaringen van de gemeente Den Haag bij het digitaliseren van het Vestigingsarchief. Digitalisering van de
persoonskaarten levert pas baten op wanneer het bestand in relatief korte tijd en integraal gescand kan worden. Een
van de voordelen van digitalisering is dat efficiëntere en snellere dienstverlening mogelijk is.

45%
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Verzamelingen & Bibliotheek
In 2018 zijn er 34 collecties door vrijwilligers geïnventariseerd.
De online beschikbaarstelling van de verzamelingen volgt op de implementatie van een nieuw
collectie registratiesysteem (CRS). Er is een overzicht gemaakt van de in bruikleen beheerde
overheidsarchieven. Het doel hiervan is om een afweging te maken of met het ministerie een
nieuwe overeenkomst zal worden afgesloten of het betreffende archief elders in beheer moet
worden genomen dan wel moet worden overgedragen aan het Nationaal Archief.
Er is een overeenkomst en projectplan Herinneringsprenten opgesteld om samen met
FamilySearch de prenten binnen het CBG-pand te gaan digitaliseren. FamilySearch draagt zorg
voor het scannen en het CBG faciliteert. Het project zal leiden tot de online beschikbaarheid van
de grootste verzameling Herinneringsprenten in Nederland. Belangrijk aandachtspunt binnen dit
project is het privacyaspect met betrekking tot de beschikbaarstelling en de verwerking.
De heraldische fichecollectie Muschart is voor een groot deel gedigitaliseerd. In verband met het
sluiten van de bronnenzaal worden microfiches vervreemd. Zo zijn microfiches DTB Oost-Indië
aan FamilySearch overgedragen.
Het saneren van de bibliotheek tot het vormen van een kerncollectie heeft in 2018 concreet
vorm gekregen. Aan de hand van overzichten van de lopende tijdschriften, de opgezegde c.q.
niet ontvangen tijdschriften, jaarboeken en inventarissen wordt het niet-relevante gedeelte
gelicht. De af te voeren inventarissen worden aangeboden aan het Nationaal Archief en voor de
tijdschriften en jaarboeken wordt een antiquair benaderd. Uit de ontstane kerncollectie zal een
overzicht gemaakt worden van de digitale tijdschriften. Met de aanschaf van een nieuw collectie
registratiesysteem (CRS) zal gesproken worden over de toekomst van het genealogisch
repertorium en de biografische index. Ook de literatuursignaleringen zullen hierbij worden
betrokken. Een reeds geselecteerde hoeveelheid naslagwerken, boeken en tijdschriften (43 m.)
is vervreemd aan een antiquair.

Portret van Eltjo Aldegondus
van Beresteyn (1876-1948),
oprichter van het Centraal
Bureau voor Genealogie en
het Iconografisch Bureau.
Jan Hendrik Maronier, 1945
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Vrijwilligers
De inzet van onze vrijwilligers was in 2018
wederom belangrijk voor het toegankelijk maken
van de vele verzamelingen van het CBG. Meer dan
81 vrijwilligers hebben zich in 2018 ingezet voor het
CBG. Zoals elk jaar vond ook dit najaar een
vrijwilligersdag plaats bij het CBG. Tijdens deze
bijeenkomst werden vrijwilligers bedankt voor hun
inzet en op de hoogte gebracht van belangrijke
ontwikkelingen met betrekking tot hun
werkzaamheden. Ook kregen de aanwezigen ter
lering ende vermaak twee presentaties
aangeboden. Daarnaast zijn een aantal van hen in
het zonnetje gezet vanwege hun indrukwekkende
staat van dienst: al meer dan 10, 20 en (in een
enkel geval) 25 jaar verbonden aan het CBG.
Foto: Vera Weterings

13

Publieksactiviteiten
Net als voorgaande jaren heeft het CBG weer deelgenomen aan diverse evenementen van aanverwante organisaties.
Zo organiseerde HCC!genealogie voor de dertiende keer organiseerde een genealogiedag, in samenwerking met het
Zeeuws Archief in Middelburg. Het archief vierde gelijktijdig het 25-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van het
Zeeuws Archief. Ook werd in 2018 voor het eerst samengewerkt met Amsterdam Roots Festival om een jonger en
diverse publiek kennis te laten maken met het CBG. Dat gebeurde onder andere tijdens de opening van het festival in
Pakhuis de Zwijger op 2 juli in Amsterdam met de eerste editie van Rootszoekers Represent, de Sterke Vrouwen
Editie. Het was een avond vol aangrijpende en inspirerende verhalen en performances. Daarnaast was het CBG ook
aanwezig tijdens de afsluiting van het festival op zondag 8 juli met Roots Open Air in het Oosterpark. Het CBG was
samen met WieWasWie aanwezig op de bazaar om bezoekers kennis te laten maken met familiegeschiedenis. Ook
hielden CBG-ers Rob van Drie en Vera Weterings workshops in het Context Palace tijdens de Rootszoekers Academy
om bezoekers te helpen hun weg te vinden in de wondere wereld van (multicultureel) stamboomonderzoek.

Famillement

Familiegeschiedenis in de buurt

Famillement 2018 was een groot
succes, het evenement werd
beoordeeld met een 8,2 door
bezoekers en standhouders en door
sprekers zelfs met een 8,3. Ruim
3.100 bezoekers afkomstig uit het
hele land lieten zich 3 juni in
Leeuwarden inspireren en
informeren over familiegeschiedenis
op de internationale informatiemarkt
en bij diverse lezingen, workshops en
andere activiteiten.

Met het nieuwe evenement ‘Familiegeschiedenis in de Buurt’ is het CBG in 2018 het land
ingetrokken om mensen te inspireren hun eigen familiegeschiedenis te onderzoeken en
genealogen een ontmoetingsplek te bieden. Samen met WieWasWie deelnemers organiseerde
het CBG middagen waarbij familiegeschiedenis en regionale geschiedenis centraal stonden.
Tijdens een middag-vullend programma werden bezoekers meegenomen in de wereld van
stamboomonderzoek en regionale geschiedenis. Er waren lezingen, workshops en
depotrondleidingen. De primeur van het evenement ‘Familiegeschiedenis in de buurt’ was op
vrijdag 30 maart bij het Drents Archief in Assen in een uitverkochte zaal van 60 personen. Daarna
volgden wederom uitverkochte en succesvolle edities bij het Noord-Hollands Archief, Zeeuws
Archief en Regionaal Archief Nijmegen (100 personen).

Foto: Vera Weterings
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Digitale
Infrastructuur
Genealogie
In 2018 is er aandacht geweest voor reductie van de kosten van de
digitale infrastructuur en analyse van het informatielandschap. Het CBG
beheerde in 2018 het platform WieWasWie, zes online websites en
kennissystemen en diverse databases die samen de Digitale
Infrastructuur Genealogie (DI.GEN) vormen. Reductie van kosten is
gerealiseerd door slimmer gebruik van virtuele infrastructuur. Dit schept
ruimte voor noodzakelijke investeringen in de ontwikkeling van de
DI.GEN.
Na het analyseren van de applicatieportfolio van het CBG is er in 2018
voor gekozen voor de implementatie van een nieuw
Collectieregistratiesysteem (CRS) en is hiervoor een opdracht vertrekt.
Het nieuw CRS is noodzakelijk voor het beschikbaar kunnen blijven
stellen van de digitale collecties. Daarnaast is de ontwikkeling van een
single-sign-on functionaliteit gestart zodat een gebruiker in de toekomst
maar éénmaal hoeft in te loggen om gebruik te kunnen maken van de
verschillende websites en kennissystemen van het CBG. En het maakt
het voor gebruikers eenvoudiger om hun abonnement te gebruiken of af
te sluiten en automatiseert een groot deel van CBG administratie.
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WieWasWie
WieWasWie heeft een spectaculaire groei gekend in 2018. Op 1 januari 2018 bevatte
WieWasWie 149.069.927 persoonsvermeldingen. Op 31 december 2018 bevatte de database
circa 195 miljoen persoonsvermeldingen. In 2018 zijn de militieregisters opgenomen in
WieWasWie alsmede de Surinaamse slaven- en vrijlatingsregisters. Verder zijn diverse
collecties van het Stadsarchief Amsterdam en het Streekarchief Voorne-Putte opgenomen en
zijn veel nieuwe collecties van bestaande archiefinstellingen toegevoegd. Het merendeel
hiervan betreft bevolkingsregisters.
Vanaf oktober 2018 is het CBG aangesteld als projectleider voor het ontsluiten van de
Passagierslijsten van de Holland Amerika Lijn (HAL). Dit project is ontstaan als uitvloeisel van
de samenwerking met WieWasWie. De passagierslijsten zijn een veel opgevraagde bron bij
het Stadsarchief Rotterdam. Naast het feit dat de ontsloten data (circa 3 miljoen
persoonsgegevens) eerst exclusief in WieWasWie kunnen worden opgenomen, levert dit
project ook een financiële bijdrage op.
Daarnaast is met veel trots LINKS geïntroduceerd als nieuwe functionaliteit op WieWasWie.
LINKS is een samenwerkingsproject tussen het Internationaal Instituut voor Geschiedenis
(IISG) en het CBG. LINKS is een afkorting voor “Linking system for historical family
reconstruction”. Het doel is om een reconstructie te bewerkstellingen van de Nederlandse
bevolking en deze reconstructie is gebaseerd op de data in WieWasWie. Het linken gebeurt
op een wetenschappelijk verantwoorde methode, gebaseerd op de Levenshtein
afstandsmetriek, zodat ook akten worden gekoppeld, die anders niet snel gevonden zouden
worden. Daarbij wordt een indicatie van de mate van waarschijnlijkheid meegegeven. De
links worden door IISG aangeleverd en opgenomen en getoond in WieWasWie, zodat
gebruikers veel eenvoudiger hun stamboom tot circa 1800 kunnen opbouwen.
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In 2018 is het digitale aanbod verder gegroeid. Het aantal vermeldingen in de bibliotheek is gegroeid 500
records. De Bibliografische Index groeide van 27.000 vermeldingen. Er is vooral op de achtergrond veel werk
verzet (door vrijwilligers) om het digitale aanbod te vergroten. Zodra in 2019 het nieuwe CRS in gebruik is
genomen, kunnen er op grotere schaal aanpassingen worden gedaan aan beide websites.
De website CBG Stambomen (voorheen StamboomNederland) is intussen de oudste telg in het digitale CBGlandschap. In 2018 was de uitvoering van een grootschalige herziening van het platform voorzien. Deze
renovatie is echter aangehouden in verband met de keuze voor de implementatie van een nieuw CRS en de
ontwikkeling van een single-sign-on functionaliteit.
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In 2018 is CBG Familienamen inhoudelijk uitgebreid met 2162 nieuwe namen, naamverklaringen,
-analyses of naamvariaties. De expertise van het CBG op het gebied van de naamkunde is gezien
en leidt regelmatig tot optredens in de media in de vorm van radio-interviews en podcasts.
Daarnaast is CBG Familienamen in 2018 een geijkt middel gebleken voor factcheckers.

CBG Familiewapens is eind 2018 visueel geharmoniseerd met CBG.nl
waardoor de gebruiker naadloos van de ene naar de andere databank
pendelt en CBG Familiewapens herkenbaar is als lid van de CBG familie.
Men kan algemeen en heraldisch nieuws geïntegreerd bekijken en
bovendien deelonderzoeken ‘in context’ raadplegen. De waarde van
CBG Familiewapens als wetenschappelijk instrument wordt daarmee
vergroot, een van de doelen die in 2018 zijn benoemd.
18

Vrienden
Het CBG bereikte in 2018 een aantal van bijna
13.000 Vrienden. Wij hechten veel waarde aan
deze steun. De inkomsten uit het
Vriendenabonnement maken een groot deel uit
van de eigen inkomsten van het CBG. Aan het
abonnement zijn aanzienlijke voordelen
verbonden. Naast het ontvangen van GEN.
Magazine krijgen Vrienden met hun
abonnement voordelige toegang tot de Digitale
Infrastructuur Genealogie en voorrang op en
gratis toegang tot evenementen zoals
Familiegeschiedenis in de buurt. Zowel de
digitale als klassieke vriendschap laten een
stijging zien. Wel zien we dat er minder
vriendschappen voor het leven worden
gesloten. De meer recente
Vriendschapsabonnementen worden vaker na
het loopjaar beëindigd en niet verlengd.
In 2018 mochten we circa nieuwe 200 Vrienden
begroeten.
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GEN.
In 2018 verschenen vier afleveringen van het CBG-kwartaalblad
Gen.magazine. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. Het kwartaalblad is
één van de kanalen waarmee het CBG zijn expertise uitdraagt en zijn
Vrienden informeert. Het publieksblad biedt een gevarieerd aanbod aan
interviews, familieverhalen, bronnenwijzers, columns,
boekbesprekingen, beeldverhalen en onderzoektips van ervaren
onderzoekers.

Elk nummer bevatte een themadossier met artikelen gewijd aan een
bepaald onderwerp. In 2018 luidden de titels van de themadossiers:
Kasboekjes, Famillement Leeuwarden, DNA en Nederlands-Indië.
Het thema van het juninummer stond in het teken van het Famillement
Leeuwarden en bevatte artikelen met Friesland als onderwerp. Van dit
nummer werden 3000 exemplaren extra gedrukt om tijdens het
Famillement te kunnen uitdelen aan bezoekers die nog geen Vriend van
het CBG waren.
Een nummer dat dit jaar extra goed werd ontvangen was de
herfsteditie, met DNA als thema van het dossier. Het onderwerp DNA zal
in de toekomst nog veelvuldig terugkeren in Gen.magazine, bijvoorbeeld
alleen al in de columns van onze nieuwe columnist en genetisch
genealoog aan de KU Leuven Maarten Larmuseau.
Nederlands-Indië was het thema van het dossier in het vierde en laatste
nummer van 2018. Het oude Indië bestaat alleen nog in de gekoesterde
fotoalbums en familieverhalen. Tegelijkertijd stellen de kritische
kanttekeningen die worden geplaatst bij de Nederlandse koloniale
overheersing, die familiegeschiedenissen ook in een ander daglicht.
Getracht is om die verschillende verhalen op een evenwichtige manier
bij elkaar te brengen.
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Personeel, Organisatie en Financiën
Administratie
De overgang naar AFAS is in 2018 voltooid. Het voeren van de Vriendschapadministratie in AFAS heeft geleid tot een up to date klantenbestand en een stijging in de opbrengsten uit
de Vriendschapsabonnementen doordat Vrienden tijdig kunnen worden herinnerd aan de verlenging van hun Vriendschap. Het gebruik van AFAS heeft ook de rapportage over de
bedrijfsresultaten verbeterd waardoor er beter gepland en begroot kan worden.

Financiën
Aan de batenkant zijn de subsidiebaten in 2018 structureel verhoogd op basis van de loon- en prijsindexering van de subsidie. Hiermee blijft de subsidie in de pas lopen met de
loonontwikkeling naar aanleiding van de CAO Rijk. Voor 2019 volgt daardoor een index van 2% en voor 2020 nogmaals 2%. De directe opbrengsten zijn in de rapportage hoger
uitgekomen dan begroot. Dit is vooral een gevolg van de hogere opbrengsten van onderzoek in opdracht en de inkomsten uit contributies en giften. De inkomsten uit contributies en
giften laten een positief effect zien als gevolg van de verbeterde administratie. De opbrengsten uit persoonskaarten/persoonslijsten blijven net als in 2017 achter en ook de
opbrengsten uit WieWasWie zijn gedaald ten opzichte van 2017. Voor de persoonskaarten/persoonslijsten geldt dat voor enkele grotere terugkerende matchingsopdrachten in 2018
geen opdracht is ontvangen. Aan de lasten kant zijn de personeelslasten hoger dan begroot. Als gevolg van het afwerpen van de B3-status zijn de sociale- en pensioenlasten
significant toegenomen. De niet opgenomen vakantie- en compensatiedagen blijven stijgen, waardoor de verplichte voorziening blijft stijgen. De materiële lasten voor de inhuur van
externen zijn hoger uitgevallen dan begroot. De kosten betreffen vooral de interim controller, voor het opvangen van het vertrek van de coördinator Financiën & Administratie en de
inschakeling van een interim-directeur. De verwachtingen voor de financiële ontwikkelingen in 2019 zijn conform de goedgekeurde begroting.
Op het gebied van ICT ontwikkeling en beheer is waar dat mogelijk was de hand op de knip gehouden en zijn waar mogelijk de kosten verlaagd. De geplande investeringen, zoals 50%
van de werkplek systemen vervangen, is getemperd. De beschikbare investeringsruimte is aangewend om een nieuw Collectie Registratie Systeem aan te schaffen en te
implementeren en de ontwikkeling van een CRM/Single-Sign-On functionaliteit voor de CBG websites te starten. Het CRS is noodzakelijk voor het beschikbaar kunnen blijven stellen
van de digitale collecties en een CRM/Single-Sign-On functionaliteit maakt het voor gebruikers mogelijk om zelf hun abonnement te gebruiken, af te sluiten of te wijzigingen en
automatiseert een groot deel van onze administratie. Desondanks kan er structureel te weinig geld besteed (begroot) worden voor digitalisering. Het op orde brengen van de
digitaliseringsslag blijft een aandachtspunt waarvoor in de komende jaren extra financiële ruimte gezocht moet worden.
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Organisatieontwikkeling
Het CBG is het expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Op basis van die missie is verder uitgewerkt wat dit betekent voor de dienstverlening van
het CBG. In samenwerking met de PVT is er een organisatieplan voor de dienstverlening vastgesteld. In 2019 wordt dezelfde aandacht gegeven aan de kennisagenda voor het CBG.
Behoud en uitbreiding van kennis is nodig om het expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis te blijven: welke kennis behoort het CBG te hebben, hoe
verzamelen en ontwikkelen we die, hoe houden we kennis vast, hoe en waar leggen we kennis vast en hoe dragen we het uit?
Per 31 december 2018 was de omvang van de staande organisatie 21,47 fte formatieruimte die wordt ingevuld door 25 medewerkers (die 19,69 fte bezetten). Oproepkrachten zijn
niet meegerekend in de bezetting. Daarnaast zijn 6 medewerkers (die 5,48 fte bezetten) boventallig. De organisatie is organisatorisch verdeeld in drieën – twee op productie gerichte
sectoren (Digitale Infrastructuur en Expertise en een stafafdeling. Directie (directeur-bestuurder) en stafafdeling (controller, financiële medewerkers, medewerker marketing en
communicatie en medewerker Evenementen).
Het managementteam werd gevormd door de directeur a.i en plv. directeur, dat op thema wordt ondersteund door leden van de staf. De vacature van sectorhoofd Digitale
Infrastructuur is niet ingevuld. In verband met de langdurige ziekte van de directeur is er in 2017 een interim-directeur aangesteld. In 2018 is de positie van directeur ook op interim
basis ingevuld waarbij in juni een nieuwe interim-directeur is aangesteld. Daarnaast maakte, naast de begeleiding van de nieuwe inrichting van de financiële administratie en de
intensieve begeleiding van de VWNW kandidaten, het vertrek van enkele staffuncties de inzet van externen noodzakelijk.

Rechtspositie
In 2018 is na een risicoanalyse besloten om risico’s die voortkwamen uit de VWNW regeling, de boven- en nawettelijke WW en het eigen risicodragerschap voor ziektewet te
mitigeren. Dit heeft ertoe geleid dat er onderzocht is of de ABP B-3 status omgezet kon worden in een vrijwillige aansluiting en welke aanpassing van de rechtspositie nodig is om het
CBG een financieel gezonde uitgangspositie te geven. Na advies van de Personeelsvertegenwoordiging heeft de Raad van Toezicht op 1 april 2018 een eigen rechtspositieregeling
voor het CBG vastgesteld, die grotendeels gebaseerd is op het bepaalde in het ARAR, maar zonder de financieel niet te dragen buiten-, boven- en na-wettelijke voorzieningen als
eigenrisicodrager.

VWNW
De mobiliteitsbegeleiding van de 4 VWNW-medewerkers die nog geen andere functie gevonden hebben, is in 2018 uitgevoerd door externe bureaus. Omdat duidelijk was dat het
CBG niet de financiële mogelijkheid heeft de overgebleven vier medewerkers voor het resterende deel van hun loopbaan boventallig in dienst te houden, is hen in 2018 gemeld dat
het CBG voornemens is het dienstverband in 2019 te beëindigen. Vanaf 1 juli 2018 zijn zij geheel vrijgesteld van activiteiten om zich verder expliciet te richten op het vinden van een
nieuwe baan. Een van deze vier medewerkers heeft per 15 oktober 2018 een nieuwe functie gevonden.
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Contact
Bezoekadres
• Prins Willem-Alexanderhof 22
2595 BE Den Haag
Postadres
• Postbus 11755
2502 AT Den Haag

https://cbg.nl/bezoek-contact/contact/
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