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Algemeen
Inleiding
2017 was een lastig jaar voor het CBG. Discontinuïteit binnen de organisatie verstoorde de
beleidsontwikkeling. Gelukkig waren veel medewerkers bereid een stapje extra te zetten om deze
lacunes op te vullen.
De transitie die we aanduiden als ‘de digitalisering’ is gestart. Hierbij is aandacht voor de conceptuele,
technische, financiële en bedrijfsculturele slagen die daarin gemaakt moeten worden. Daar wordt hard
aan gewerkt.
Een ander gevolg van deze digitalisering – de reorganisatie – baart met name zorgen op het vlak van
de financiële consequenties. Het CBG kent een zogenaamde B3-status waarbij we eigenrisicodrager
zijn voor de WW, de bovenwettelijke – en nawettelijke WW, de Ziektewet en de procedures en
verplichtingen in het kader van de van Werk Naar Werk Regeling voor boventallige werknemers. Deze
laatsten houden in dat boventallige werknemers op de payroll blijven totdat ze een andere werkkring
gevonden hebben. Deze combinatie van verplichtingen is een molensteen om de nek van het CBG en
voor de continuïteit van onze organisatie is het van groot belang die status zo spoedig mogelijk af te
werpen. Het streven is dan ook dit op 1 juli 2018 te laten gebeuren.

Doelstelling CBG
De Stichting Centraal Bureau voor Genealogie is opgericht om het stamboomonderzoek en
daarmee verbonden wetenschappen te ondersteunen en te bevorderen. Dat gebeurt via:










Het geven van ondersteuning bij onderzoek naar historische personen via onze websites (o.a.
de zeer omvangrijke database WieWasWie) en de bijbehorende helpdesks.
Het verlenen van diensten, zoals het doen van genealogisch en historisch onderzoek in
opdracht, notarieel onderzoek in verband met behandelingen van nalatenschappen,
erfelijkheids- of epidemiologisch onderzoek en het leveren van datasets voor wetenschappelijk
onderzoek.
Het beheren van een bibliotheek en verzamelingen op het gebied van stamboomonderzoek en
verwante wetenschappen.
Het beschikbaar stellen van onze boeken en verzamelingen (bij voorkeur digitaal).
Het uitgeven van een genealogisch tijdschrift (Gen.magazine).
De organisatie van en deelname aan genealogische evenementen in binnen- en buitenland,
zoals het Famillement.
Het meewerken aan radio- en televisieprogramma’s, zoals Verborgen Verleden.

Het CBG wordt gesubsidieerd door de Rijksoverheid en verkrijgt inkomsten uit onze producten
en dienstverlening. Zo’n 12.000 Vrienden steunen ons werk door hun jaarlijkse donaties. Ook
zijn er veel vrijwilligers die ons steunen bij het realiseren van allerlei projecten.
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Organisatie
Per 31 december 2017 is de omvang van de staande organisatie 18,7 fte (2016 22,4), die wordt
ingevuld door 23 medewerkers. Daarnaast zijn 6,0 (2016 8,7) fte boventallig (zie hieronder onder kopje
Van Werk Naar Werk). Totale personeelssterkte bedraagt daarmee 24,7 (2016 31,1 fte).
De organisatie is organisatorisch verdeeld in drieën – twee op productie gerichte sectoren (Digitale
Producten (8,5 fte) en Expertise (6,0 fte)) en een stafafdeling. Directie (fulltime directeur-bestuurder)
en stafafdeling (controller, financiële medewerkers en een medewerker marketing en communicatie)
bezetten 4,2 fte. Begin 2017 is de reorganisatie intern geëvalueerd.
Het managementteam werd bij aanvang van het jaar gevormd door de directeur en twee
sectorhoofden. Per 1.9.2017 is het hoofd van de sector digitale producten vertrokken in verband met
de aanvaarding van een functie elders. Besloten is deze vacature in afwachting van nadere beslissingen
naar aanleiding van de evaluatie van de organisatiestructuur vooralsnog niet in te vullen, maar
gaandeweg te ervaren wat de optimale invulling van de organisatie is. De aansturing van de
verschillende delen van de sector Digitale Producten is daarbij verdeeld tussen directeur en het hoofd
van Sector Expertise.
In verband met de langdurige ziekte van de directeur (per 17 juli 2017) is per 24 oktober een interimdirecteur aangesteld.
Met name de nieuwe inrichting van de financiële administratie en de intensieve begeleiding van de
VWNW kandidaten maakte de extra inzet van externen noodzakelijk.
Overschakeling op een nieuw financieel systeem was nodig omdat het oude systeem onvoldoende
doorontwikkeld werd en niet meer aansloot bij de wensen wat betreft financieel beheer en CRM
(customer relation management), de mogelijkheid om klanten te kunnen volgen en digitaal contact te
onderhouden. Overschakeling op het nieuwe systeem vroeg veel van de organisatie in 2017, in de
voorbereiding, de overschakeling medio 2017 en de aanpassing van werkprocessen.

Van Werk naar Werk
Het jaar 2017 ging van start met nog 8 medewerkers met de status Van Werk Naar Werk. Met drie
medewerkers zijn afspraken gemaakt over uitstroom t.g.v. (vervroegd) pensioen. Zij verrichten
tijdelijke werkzaamheden binnen het CBG.
De overige vijf medewerkers worden intensief begeleid naar een andere werkomgeving. Hiervoor is
medio 2017 een andere aanpak gekozen. In eerste instantie werd de begeleiding voornamelijk vanuit
het CBG zelf gegeven. Per 1 juli is voor deze medewerkers maatwerk begeleiding gezocht, waarbij
externe bureaus zijn ingeschakeld. Eind 2017 is voor één van deze medewerkers een functie binnen
het CBG gevonden. Voor de overige vier medewerkers loopt het externe mobiliteitstraject door tot in
2018.
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Vrienden
De inkomsten uit de Vriendenbijdrage maakt een groot deel uit van de eigen inkomsten van het CBG
(ca. 40 %). Vandaar dat ook in 2017 het behoud van Vrienden hoog op de agenda stond. In 2017 is de
stijgende lijn uit 2016 voortgezet, met een groei van het aantal vrienden van 11.070 naar 12.621. Die
groei was er vooral bij de digitale Vrienden (van 2.680 in 2016 naar 4.365 in 2017). Het aantal klassieke
Vrienden bleef stabiel.
Het kwartaalblad Gen.magazine, tijdschrift voor familiegeschiedenis 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.

Gen.magazine 2017-1

Gen.magazine 2017-3

Gen.magazine 2017-2

Gen.magazine 2017-4

Elke aflevering bevat een themadossier met artikelen gewijd aan een bepaald onderwerp. In 2017
luidden de titels van de themadossiers: ‘De wereld van de VOC’, ‘Intieme bronnen’, ‘Naar school’ en
‘Kerk & geloof’.

Marketing
In 2015 is gestart met de herpositionering van het Centraal Bureau voor Genealogie tot een modern
expertise- en informatie centrum onder de naam CBG|Centrum voor familiegeschiedenis met een
nieuwe huisstijl en vernieuwde digitale dienstverlening
voor de verschillende databases. Waar we in 2015 al
startten met onze nieuwe naam CBG|Centrum voor
familiegeschiedenis werd in 2016 ook het nieuwe logo
geïntroduceerd alsmede het vernieuwde CBG.nl, CBG
Verzamelingen en CBG Bibliotheek. In 2017 is de nieuwe
CBG-stijl verder uitgerold met visitekaartjes, advertenties,
een roll-up banner en stickers. Dat het vernieuwde CBG.nl
bij het publiek in de smaak valt, werd in februari bevestigd
toen de website de tweede prijs won in de categorie
Beeldstudio (Jacqueline van der Kort),
Publieksprijs van de Geschiedenis Online Prijs 2017 en in de
Koninklijke Bibliotheek.
top tien van de Juryprijs eindigde.
Voor het bereiken van een nieuw publiek is het van belang onze klantprofielen beter te definiëren. In
2017 stond marktonderzoek op het programma, dit zal in 2018 verder worden uitgewerkt.
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Net als voorgaande jaren werkten we ook in 2017 mee aan de NTRserie Verborgen verleden en publiceerden we in de periode dat de
afleveringen werden uitgezonden achtergrondartikelen op onze
site. Daarnaast werkten we mee aan het artikel 'De DNA-reis van
Noël' dat op 1 oktober in de Volkskrant verscheen en het artikel
'Elke familie heeft zo haar geheimen' dat op 25 september in het
Reformatorisch Dagblad was te lezen. Ook werkten we voorjaar
2017 mee aan een item voor RTL-nieuws over VOC-voorouders
n.a.v. de nieuwe tentoonstelling bij het Nationaal Archief en
konden we in het najaar van 2018 over het Famillement vertellen
op radio Omrop Fryslân. Tot slot was één van onze onderzoekers
op 7 november te gast bij het tv-programma Tijd voor Max om over
stamboomonderzoek te spreken.

Arjen Lubach tijdens opnames
Verborgen verleden. Foto Ntr.

CBG-onderzoeker Martine Zoetemanvan Pelt bij Tijd voor Max

Digitale producten

De sector digitale producten bestond uit diverse productbeheerders, een beheerder Nationaal Register
van Overledenen, een datamanager, een ICT-programmamanager en een coördinator projecten.

Kennis- en zoeksystemen
De start van het project om het bestaande Collectie Registratie Systeem (CRS) te vervangen is
uitgesteld tot in 2018. Dit project maakt deel uit van de ontvlechting en vervanging van diverse legacysystemen; met name CMS, CRM, financiën (overgang medio 2017), NRO (vernieuwd in 2016) en
indexeringstool voor vrijwilligers. Voorrang is gegeven aan de introductie van AFAS ten behoeve van
financiën en CRM. Het project ter vervanging van het CRS zal daarna ter hand worden genomen.
In samenhang met de vervanging van het CRS worden ook de websites CBG
Verzamelingen & CBG Bibliotheek geactualiseerd, op basis van de
gebruikservaringen die in 2017 zijn opgedaan met deze websites en het
achterliggende beheersysteem. In het najaar van 2017 is hiervoor een plan Logo´s CBG Verzamelingen
en CBG Bibliotheek
gemaakt, zodat de websites van Verzamelingen en Bibliotheek qua look and
feel meer op dezelfde lijn komen met cbg.nl. Uiteraard is de nieuwe huisstijl
hierbij leidend. Ook in meer technische zin worden deze twee sites in overeenstemming gebracht met
andere CBG sites: onderhoud zal hierdoor worden vereenvoudigd.
De samenwerking met de partij die werkte aan een nieuwe indexeringstool voor het CBG is beëindigd
en er is gekozen om verder gebruik te gaan maken van het crowdsourcing platform Vele Handen.

WieWasWie
Ook in 2017 is weer veel aandacht uitgegaan naar
WieWasWie. Dit portal heeft een centrale positie binnen het
CBG productenpakket. De verbeterde website, met een
nieuwe publiekinterface, werd in maart gelanceerd nadat
deze al enige tijd als bèta-versie beschikbaar was.
Het aantal persoonsvermeldingen in WieWasWie groeide in
2017 van 125,4 naar 149,5 miljoen. Wat betreft het dataaanbod ligt de prioriteit bij een volledige nationale dekking
van de burgerlijke stand. Daarnaast staan de landelijke seriële
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Screenshot WieWasWie.nl

bronnen DTB’s, bevolkingsregisters en notariële archieven hoog op de verlanglijst. Daarbij houden we
een open oog voor unieke lokale bronnen van deelnemende archieven met bijzondere documentaire
en publicitaire waarde.
We proberen daarbij in de eerste plaatst potentiële dataleveranciers te interesseren om deelnemer te
worden. In 2017 verwelkomden we het Regionaal Archief Nijmegen, Koninklijke Verzamelingen en het
Flevolands Archief. Van instellingen die geen deelnemer worden zullen de open data die in het
collectieprofiel passen toegevoegd worden aan WieWasWie.
Het aantal unieke gebruikers was in 2017 910.297 (2016 1.224.231), het aantal sessies was 3,6 miljoen
(2016 3,9 miljoen). Het aantal gebruikers met een premium abonnement groeide van 4.923 naar 5.558.
De vermindering van het aantal gebruikers zal deels te maken hebben met de nieuwe techniek van de
website en deels met de ten opzichte van de concurrentie achterblijvende groei van de hoeveelheid
nieuwe data in WieWasWie. Dit werd mede veroorzaakt door de technische problemen met het
beheer, in het bijzonder met de indexeringssoftware. Eind 2017 is een update met de nieuwste versie
gerealiseerd van de zoeksoftware Elastic Search. Met de nieuwe technisch beheerders (per 1 februari
2018) wordt gewerkt aan de analyse en verbetering van de performance.
Er was een flinke daling in het totale aantal bezochte
pagina’s in WieWasWie. Deze daling werd
ruimschoots gecompenseerd door een stijging van
het aantal opgevraagde aktedetailpagina’s van 300
procent. Dit wordt verklaard door de efficiëntere
inrichting van de website, waardoor gebruikers
eenvoudiger en veel sneller een aktepagina kunnen
bekijken. Dat was een van de belangrijkste doelen
van de vernieuwing van de website.
In 2017 is subsidie beschikbaar gekomen voor het
Links project, een samenwerkingsproject van het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Screenshot zoeken op WieWasWie.nl
(Project Historische Steekproef Nederland, HSN) en
het CBG. Op de WieWasWie website wordt een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd waarmee akten
en de personen daarin aan elkaar worden gekoppeld (bijvoorbeeld van een huwelijksakte van een
bepaald bruidspaar naar de huwelijksakte van de beide ouderparen van het bruidspaar). Het IISG levert
hiervoor de data, die zijn geconstrueerd op basis van de data die door het CBG vanuit WieWasWie aan
het project HSN zijn geleverd. Het Links project wordt in 2018 uitgevoerd.

CBG Stambomen
Op 31 december 2017 bevatten alle stambomen in CBG Stambomen tezamen 22,8
miljoen personen (2016: 19,7 miljoen), een groei van 16 %. Van al deze
personen is door de gebruikers van CBG Stambomen 79,2 % als niet-openbaar Logo CBG Stambomen
aangemerkt.
In 2017 is door een extern adviseur onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van deze website.
Vernieuwing, zowel visueel als technisch, is nodig. Over het vervolgtraject zal in 2018 nader besloten
worden.
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CBG Familiewapens
Het jaar 2017 stond in het teken van de voorbereiding van de overgang van de
Heraldische Databank naar CBG Familiewapens, die in 2018 zijn beslag zal
krijgen. Het aantal bezoeken aan de CBG Familiewapens was 134.366 (2016 Logo CBG Familiewapens
176.805).
De nadruk is dit jaar gelegd op kwaliteitsverbetering van bestaande tekeningen van wapenfiguren, het
scannen en ontsluiten van de heraldisch kerncollectie Muschart (100.000 kaartjes), van een
lakzegelcollectie en op de systematische online ontsluiting van het door H.K. Nagtegaal gemaakte
Heraldisch vademecum (uitgave CBG 2003). Daarnaast zijn verschillende externe collecties verworven
voor CBG familiewapens. Deze “Collectie derden” zal een steeds belangrijker onderdeel worden van
CBG Familiewapens en de centrale landelijke documentaire rol ervan versterken. Men kan wapens uit
andere (archief)collecties in CBG context vinden en vervolgens downloaden bij de desbetreffende
instelling. CBG Familiewapens krijgt daarbij een centrale rol die te vergelijken is met die van
WieWasWie voor persoonshistorische informatie, maar dan op het terrein van familiewapens.
De productbeheerder van CBG Familiewapens deed naast bovengenoemde werkzaamheden als expert
ook onderzoek in opdracht, voor particulieren, bedrijven en instellingen en publiceerde (papier en
digitaal) over heraldische onderwerpen. Ook wetenschappers weten het CBG te vinden als specialist
op dit specifieke kennisterrein.

CBG Familienamen
Het aantal bezoeken aan de Familienamenbank (CBG Familienamen) was in 2017 605.284 (met 3.4
miljoen page views). Het gebruik van CBG Familienamen is veelzijdig en door een divers publiek, leken
en professionals. De familienamenwebsite dient vaak na een eenvoudige Google search als eerste
opstap bij een beginnende belangstelling voor familienamen en familiegeschiedenis en wordt
bijvoorbeeld in klassikaal verband door scholieren benut voor werkstukken en spreekbeurten. En voor
deskundigen en professionals van velerlei aard is het een onmisbare ‘bladwijzer’.
De Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut is in 2012
overgenomen door het CBG en als CBG Familienamen via de centrale CBGwebsite toegankelijk gemaakt, maar de verouderde technische infrastructuur Logo CBG Familienamen
vraagt om een update, naast een esthetische aanpassing aan de CBGwebsite. Daarvoor worden in 2018 verdere stappen ondernomen.
De inhoudelijke aanvulling van informatie wordt ondertussen in CBG verband doorgezet. De redactie
legt zich intensiever toe op het formuleren van naamsverklaringen en op het clusteren van en identiteit
verlenen aan de namen van de nieuwe Nederlanders. Door samenwerking met de Oxford University
Press bij een nieuwe editie van de Dictionary of American Family Names kunnen hieraan
naamsverklaringen van niet-Nederlandse namen ontleend worden die wel in Nederland voorkomen.
De productbeheerder CBG Familienamen levert daarnaast een publicitaire bijdragen op zijn vakgebied.

Helpdesk
In 2017 is meer ervaring opgedaan met de helpdesk voor de verschillende websites van het CBG, onder
meer door de eerste lijns beantwoording bij verschillende personen te beleggen. Dit proces zal in 2018
gaan leiden tot een project van grotere stroomlijning in vernieuwde inrichting van de helpdesk, met
verbeterde monitoring. Er blijkt een behoorlijke behoefte te zijn aan contact door onze doelgroep. Dit
contact kan vaak via elektronische weg (helpteksten of email) maar moet ook persoonlijk (telefonisch)
mogelijk blijven.
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Nationaal register van overledenen (NRO)
Het dit jaar in gebruik genomen CRM programma biedt de juiste mogelijkheden voor verwerking van
aanvragen en facturering van persoonskaarten en persoonslijsten langs digitale weg. Dit begint
inmiddels in de praktijk goed vorm te krijgen. Het aantal klanten dat kiest voor digitale toezending van
het resultaat van hun aanvraag en factuur groeit langzaam maar gestaag. De bedoeling is dat later ook
de abonnementsvorm van de jaarlijkse toezending van persoonslijsten wordt geïmplementeerd (nu
alleen nog binnen de NRO applicatie).
In 2017 werden 40.276 uittreksels persoonskaarten en persoonslijsten verstrekt (2016: 49.868). De
lagere inkomsten hierdoor werden deels gecompenseerd door hogere inkomsten uit
matchingsopdrachten. Daarbij wordt een database van een externe partij (bijv. een academisch
ziekenhuis in het kader van wetenschappelijk onderzoek) vergeleken met het NRO, om de overledenen
te signaleren.

Collectie
Aan de hand van het in 2016 opgestelde collectieprofiel is de productbeheerder in 2017 begonnen met
het saneren van de collectie lopende tijdschriften van de bibliotheek. De opgelopen achterstanden in
het administreren van het boeken- en tijdschriftenbestand zijn inmiddels weggewerkt.
Aangeboden genealogische verzamelingen worden met uiterste terughoudendheid geacquireerd.
Nieuw materiaal wordt alleen nog aanvaard wanneer het een grote toegevoegde waarde heeft voor
de bij het CBG aanwezige informatie en expertise.
De geïnventariseerde collecties worden gesaneerd, herplaatst, herverpakt, gedigitaliseerd en
ontsloten. Dit leidt tot een efficiëntere indeling van de depotruimte.
Persoonsdossiers uit de oorlogscollectie Calmeyer werden veelvuldig geraadpleegd door de
adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog (onderdeel van
OCW) en door een onderzoekster in verband met de tentoonstelling in het Nationaal Holocaust
Museum over de fotografie van de Duitse vluchtelingen Annemie en Helmuth Wolff.
De volgende (deel)collecties werden aan andere instellingen overgedragen: Collectie Van Lennep aan
het Stadsarchief Amsterdam, gedeelte van de collectie Belonje aan het Regionaal Archief Alkmaar en
wrijftekeningen uit genoemde collectie aan de Universiteit Utrecht ten behoeve van het project
Medieval Memorie Online (MeMo). Bijna 100 microfilms van Indische bronnen (in het verleden gefilmd
door de Mormonen) werden overhandigd aan het Leeuwarden Netherlands Family History Center.
De geplande keuze van een nieuwe collectie registratie systeem (CRS) werd in 2017 nog niet gemaakt.
Deze wordt voorjaar 2018 verwacht. Implementatie in de organisatie zal dan met voorrang van start
kunnen gaan: eerst na verankering in de organisatie van deze software kunnen de verschillende
collectiewebsites (Familiewapens, Verzamelingen, Bibliotheek) op deze database worden aangesloten.
Vervolgens kunnen nieuwe (delen van) collecties aan het publiek worden vrijgegeven
De beeldbank met CBG bronnen op CBG Verzamelingen had in 2017 562.913 bezoeken, met een totaal
van bijna 4 miljoen pageviews
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Vrijwilligersprojecten

Vrijwilligers CBG, foto genoemen tijdens de vrijwilligersdag 2017.

Bij het CBG loopt steeds een groot aantal vrijwilligersprojecten in verband met ontsluiting en
digitalisering van collecties. Dit jaar werd in het bijzonder gewerkt aan de collecties algemene dossiers,
fichecollectie Muschart, familieadvertenties en de politiekwartierstaten. Het saneren van collecties en
daarmee de herinrichten van het depot, wat in 2016 is ingezet, teneinde doelstelling en taken beter
op elkaar te kunnen afstemmen, werd voortgezet in 2017. Een deel van de in het depot gecreëerde
ruimte is inmiddels weer ingenomen door de kaartjes van de Volkstelling 1947 (overgenomen van het
Meertens Instituut).
Met Familysearch zijn in 2017 gesprekken gestart om de collectie bidprentjes (4 miljoen stuks) van het
CBG te scannen en ontsluiten. Dit project zal naar verwachting in 2018 opgestart worden.
Ook is gewerkt aan een projectplan voor het in eigen beheer scannen en ontsluiten van de collectie
persoonskaarten en is in een proefopstelling een test gedaan voor het scannen.
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EXPERTISE
De sector expertise bestond uit het team redactie, team onderzoek en een depotmedewerker.

Website
De website CBG.nl werd in 2017 bekroond met de tweede prijs in de
categorie Publieksprijs bij de Geschiedenis Online Prijs.
CBG.nl is de centrale website die kennis en actualiteit biedt en
doorverwijst naar de verschillende gespecialiseerde online databases
van het CBG. In 2017 is er gewerkt aan de uitbreiding van het
kennisonderdeel van de website, onder meer door toevoeging van de
themapagina’s ‘Emigratie’ en ´De Tweede wereldoorlog’.
Themapagina’s zijn uitgebreide, rijk geïllustreerde handleidingen voor Logo Geschiedenis Online Prijs 2017
genealogisch onderzoek, geschreven door onze eigen experts.
Naast deze uitgebreide informatie is er een constante nieuwsvoorziening geweest via de homepage
(‘Actueel’). Een hoge frequentie van nieuwe content houdt de gebruiker betrokken bij onze
werkzaamheden en de ontwikkelingen in de familiegeschiedenis en inspireert tegelijkertijd om zelf te
beginnen met het onderzoek. Zo wordt er bij elke uitzending van het populaire televisieprogramma
Verborgen Verleden extra achtergrondinformatie met zoektips gepubliceerd. Daarnaast ‘bloggen’ CBG
experts regelmatig over een specialistisch onderwerp, soms naar aanleiding van de actualiteit, zoals
familiewapens en familienamen.

Screenshot CBG.nl

Nieuw in 2017 was de integratie van Gen.magazine in cbg.nl. Voorheen werd de online versie van Gen.
aangeboden via een externe website. Deze website was niet intern te beheren. Door integratie in
cbg.nl is het raadplegen van het digitale tijdschrift bovendien gebruiksvriendelijker geworden
De website, die in september 2016 live ging, had in 2017 501.786 bezoeken.

Social media
In 2017 is de social media van de CBG-kanalen (Twitter, Facebook en LinkedIn) verder
geprofessionaliseerd. Begin 2017 is een extern social media bureau (Webmastery) aangetrokken om
de werkwijze van de social media berichtgeving te voorzien van een meer professionele uitstraling.
Uitgangspunt was kwaliteit boven kwantiteit te zetten. Dat betekent dat CBG-uitingen vooral gericht
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zijn op CBG-gerelateerde items en geen snel-scorende irrelevante berichtgeving zoals in voorgaande
jaren regelmatig het geval was om kwantitatieve doelen te halen. Eind 2017 is de uitvoering van de
social media overgedragen van het externe bureau naar een interne medewerker.
Het aantal volgers op de verschillende social media groeide: CBG Twitter 3.526 (2016 3.146), CBG
Facebook 4.119 (2016 3.234), WieWasWie Twitter 3.186 (2016 2.820), WieWasWie Facebook 3.073
(2016 2.423).

Nieuwsbrieven
Naast de uitingen via social media verstuurt het CBG ook twee soorten nieuwsbrieven, een interne en
externe variant. De externe nieuwsbrief is telkens rond de verschijning van de nieuwe editie van
Gen.magazine verstuurd om mensen te attenderen op het nieuwe blad. Daarnaast werden ook
evenementen en overige nieuwtjes op deze manier kenbaar gemaakt. Het aantal mensen dat de
nieuwsbrief opent is relatief hoog, zo’n 55%. De interne nieuwsbrief is bedoeld om vrijwilligers en
medewerkers op de hoogte te stellen van de verschillende projecten die lopen

Famillement
In 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor Famillement
2018: het vaststellen van een datum en een locatie en een nieuwe
huisstijl die past bij het moderne CBG. Famillement 2018 is een
samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL) samenwerken met de Freonen fan de
Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de
Fryske Akademy.

Logo Famillement 2018

Stamboomcafé’s

Stamboomcafé Bridging the Distance met
Frank Buchner

Medio 2017 is het CBG gestopt met de maandelijkse traditie om
een Stamboomcafé te organiseren. Het Stamboomcafé is jaren
geleden in het leven geroepen om te dienen als zowel
ontmoetingsplek voor CBG-Vrienden en ander belangstellenden
met CBG-experts als moment om ontwikkelingen op het gebied
van genealogie met een ieder te delen. De Stamboomcafé’s
werden de afgelopen periode slechter bezocht en er klonk bij
Vrienden steeds vaker het geluid dat zowel de locatie als het
tijdstip niet haalbaar waren. Tijdens de laatste Stamboomcafé’s
stonden de lezingen in het teken van Bridging the Distance
(Frank Buchner), vluchtelingengeschiedenis (Elias van der
Plicht), genealogie als publieksgeschiedenis (Eva Bleeker) en
Who Do You Think You Are Live (Conrad Gietman)

Om voor CBG-Vrienden alsnog een moment te creëren waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten,
ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen opsteken van experts is een nieuw concept
ontwikkeld: Familiegeschiedenis in de buurt. In 2017 is de basis voor dit evenement neergelegd door
contact te leggen met het Noord-Hollands Archief en het Drents Archief. Het idee achter
‘Familiegeschiedenis in de buurt’ is dat het publiek niet naar het CBG moet komen, maar dat het CBG
naar het publiek toekomt. De Vrienden van het CBG bevinden zich immers niet alleen in Den Haag en
omstreken, maar in het hele land. In 2018 zal dit nieuwe evenement worden uitgerold. Het zal ook
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voor andere belangstellenden toegankelijk zijn. Dit concept biedt tevens het CBG de gelegenheid de
relatie met collega-instellingen te verstevigen.

Publieksbereik
Net als voorgaande jaren heeft het CBG zich samen met
WieWasWie weer op verschillende landelijke en
provinciale evenementen gemanifesteerd met een stand
en/of presentaties, zoals de Tong Tong Fair,
HCC!Genealogiedag, de Brabantdag Familiegeschiedenis
en de Dag van de Heraldiek. Ook organiseerden we samen
met het Nationaal Archief in het kader van de VOCtentoonstelling een vooroudercursus. Daarnaast werkten
Guus van Breugel op symposium Te Wapen
we mee aan het symposium over middeleeuwse
wapenboek van de Koninklijke Bibliotheek.

Onderzoek
De medewerkers van het team Onderzoek werden ook in dit verslagjaar ingezet voor de verschillende
vormen van schriftelijke/digitale en telefonische dienstverlening. Daarnaast bieden zij op afroep
ondersteuning in de bronnenzaal en bij het wekelijkse spreekuur voor Vrienden.
In totaal werden door het team in 2017 2.061 per e-mail ontvangen vragen om inlichtingen
beantwoord (2016 2.170). Over het algemeen konden deze vragen afgedaan worden met
standaardantwoorden en/of verwijzingen naar informatie op cbg.nl en de digitale onderzoekgidsen op
de website Gahetna.nl van het Nationaal Archief met wie het CBG een samenwerkingsverband heeft.
Daarnaast beantwoordde het team 1.005 onderzoeksgerelateerde mails (2016 1.037). Opdrachtgevers
zijn vooral notarissen, het Rijksvastgoedbedrijf, de FIOM, enkele televisie / radioprogramma’s, en in
beperkte mate particulieren. De onderzoeken voor notarissen en het Rijksvastgoedbedrijf waren
gericht op het zoveel mogelijk in kaart brengen van de gerechtigden in nalatenschappen. De
onderzoeken voor FIOM en de televisie/radioprogramma’s beoogden het opsporen van uit het oog
verloren familieleden.
De opbrengsten uit dit onderzoek waren 35% hoger dan in 2016. Dat heeft te maken met een grotere
vraag naar het onderzoek naar recente generaties, onderzoek voor het televisieprogramma Verborgen
Verleden en een grote onderzoeksopdracht voor een Familiefonds, naar alle afstammelingen van een
17e-eeuws echtpaar, tot en met de nu levende generatie.

Bronnenzaal
In de bronnenzaal doen bezoekers onderzoek zonder directe begeleiding ter plaatse. De
zelfwerkzaamheid werd zoveel mogelijk bevorderd door goede schriftelijke ondersteuning.
Vooruitlopend op de sluiting van de bronnenzaal per 1 juli 2018 is daarbij extra aandacht geschonken
aan digitaal beschikbare bronnen. Daar waar nodig werd bestaande uitleg geactualiseerd en werden
verdwenen formulieren met uitleg aangevuld.
Medewerkers van team Onderzoek waren op afroep beschikbaar voor het publiek, in de eerste plaats
voor telefonische ondersteuning, en wanneer dit noodzakelijk was ook door ondersteuning ter plaatse
in de bronnenzaal. Het ging daarbij in principe om het oplossen van ‘technische’ problemen met fiches
en films en het doorverwijzen naar de op de bronnenzaal beschikbare uitleg en bronnen. Voor
inhoudelijke onderzoeksvragen werd zoveel mogelijk doorverwezen naar expertise@cbg.nl.
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Periodiek heeft er bronnenzaaloverleg plaatsgevonden met de collega’s van het Nationaal Archief,
waarbij met name de sluiting van de bronnenzaal op de agenda stond. Het Nationaal Archief heeft
haar collectie grotendeels per 1 januari 2018 uit de bronnenzaal verwijderd. Daar werden de
digitaliserings- werkzaamheden en de communicatie van het Nationaal Archief en CBG zoveel mogelijk
op afgestemd.
Door het ´inloopkarakter´ van de bronnenzaal worden de bezoekers niet meer geteld, maar de indruk
bestaat dat de dalende trend in 2017 is doorgezet. De kleine groep vaste bezoekers bleef stabiel.
Daarnaast lijken er op basis van de bronnenzaaltelefoontjes vooral incidentele of spontane bezoekers
langs te zijn gekomen om onderzoek te doen.
Twee belangrijke groepen die zich laten onderscheiden zijn de groep ´microfilms Nationaal Archief´
(diverse archiefbronnen van het Nationaal Archief, vooral geraadpleegd in het kader van historisch
onderzoek) en de groep ´genealogisch onderzoek Suriname´. Voor de laatste groep zijn de burgerlijke
stand van Suriname en de Volkstelling 1921 belangrijke bronnen. Het digitaliseren van de microfiches
en -films van het Nationaal Archief (en het fysiek verwijderen van de betreffende fiches en films) lijkt
aan het eind van het jaar te hebben geleid tot een verdere daling van het bronnenzaalbezoek.
Er is tot slot verder gewerkt aan de inventarisatie van de collectie microfiches ten behoeve van selectie
voor sanering. Uitgangspunt is dat wat we na sluiting van de bronnenzaal het publiek gaan verwijzen
naar de plaats waar ‘microfichebronnen’ digitaal beschikbaar zijn, of waar originelen te raadplegen
zijn. Het CBG zal op verzoek, en tegen betaling, informatie verstrekken uit microfichebronnen waarvan
de originelen niet of moeilijk toegankelijk zijn voor het publiek.

FINANCIEN
Aan de batenkant hebben de subsidiebaten in 2017 zich geheel volgens verwachting voltrokken.
De directe opbrengsten zijn in de rapportage lager uitgekomen dan begroot. Dit is vooral een gevolg
van de achterblijvende resultaten van de deelnemersbijdrage WieWasWie ten opzichte van de
begroting. Daarnaast is er verschuiving tussen de opbrengsten te zien. Er is meer opbrengsten
gegenereerd uit onderzoek in opdracht. De opbrengsten uit persoonskaarten/persoonslijsten blijven
achter.
De inkomsten uit contributies en giften laten wederom een positief effect zien als gevolg van de
gerealiseerde stijging van het aantal Vrienden. Als gevolg hiervan zal dit ook doorwerken in de
resultaten van 2018. Het CBG is hiervoor dankbaar.
Aan de lasten kant zijn de personeelslasten hoger dan begroot. Dat is voor een deel veroorzaakt door
de effecten van salarisontwikkelingen (1,4% salarisverhoging) en premieontwikkelingen. Daarnaast is
een voorziening opgenomen ten behoeve van niet opgenomen vakantiedagen, op basis van wet- en
regelgeving. Deze voorziening werd in 2016 voor het eerst opgenomen.
De materiële lasten laten zien dat er in oktober 2016 (opstelling begroting) er soms nog onvoldoende
kennis en inzicht was om een geheel betrouwbaar beeld van de kosten van de nieuwe organisatie te
projecteren. Dat geldt met name voor de inhuur van externen.
De verwachtingen voor de financiële ontwikkelingen in 2018 zijn conform de goedgekeurde begroting.
Het besluit tot subsidietoekenning voor 2018 is inmiddels ontvangen.
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Staat van baten en lasten over 2017
BATEN
Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Subsidie Nationaal Archief

1.773.660

1.773.700

1.773.660

overige subsidies

0

0

172.249

Baten advisering en dienstverlening

591.940

602.200

554.127

Contributies en giften

446.233

408.560

384.647

Overige baten

1.166

17.500

14.058

Bestemmingsfonds reorganisatiekostenvergoeding OCW

0

411.600

0

Totaal baten

2.812.999

3.213.560

2.898.741

Personeelslasten

1.384.959

1.360.188

1.462.237

Materiële lasten

1.470.690

1.396.703

1.645.783

2.855.650

2.756.891

3.108.020

503.708

411.600

660.726

Subsidiebaten

LASTEN

Reorganisatieverplichtingen
Bestemmingsfonds reorganisatiekostenvergoeding OCW

0

Totaal lasten

3.359.358

3.168.491

3.768.746

Saldo baten en lasten

-546.360

45.069

-870.004

Financiële baten en lasten

4.847

Saldo staat baten en lasten

-541.512

14.106
45.069

-855.898

Resultaatbestemming
Onttrekking / dotatie aan Roeline E. van Peschfonds

-43.940

-101.001

Dotaties aan (bestemmings)reserve(s)

3.440

10.151

Onttrekking / dotatie Algemene Reserve

25.059

-104.322

Onttrekking aan (bestemmings)reserve(s)

-22.363

0

Onttrekking bestemmingsfonds reorganisatiekostenvergoeding OCW

-503.708

-660.726

-541.512

-855.898

0

0

Resultaat na mutaties (bestemmings)reserves
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Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)
31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
VASTE ACTIVA
1

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Websites

247.348

171.863
247.348

2

171.863

MATERIELE VASTE ACTIVA
Gebouwen en terreinen

18.906

23.408

Inventaris en inrichting

11.917

833

206.349

128.220
237.172

152.461

VLOTTENDE ACTIVA
4

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Debiteuren

171.640

53.333

Overige vorderingen

46.928

62.218

Overlopende activa

6.836

31.587
225.404

5

147.138

LIQUIDE MIDDELEN
Kas

73

112

Bank

134.256

98.222

Spaarrekeningen

1.318.835

Totaal activa

2.132.319
1.453.164

2.230.653

2.163.088

2.702.115

PASSIVA
6

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

251.603

226.544

Roeline E. van Peschfonds

106.952

150.892

Bestemmingsreserves

53.223

72.146

Bestemmingsfonds reorganisatiekostenvergoeding OCW

1.055.268

1.558.976
1.467.046

7

2.008.558

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Schulden aan leveranciers

75.523

130.307

Belastingen en premies sociale verzekeringen

40.978

40.200

Schulden inzake pensioenen

17.902

18.620

Overige schulden

112.412

114.278

Overlopende passiva

449.226

Totaal passiva
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390.152
696.042

693.557

2.163.088

2.702.115

Raad van toezicht & directie
De Raad van Toezicht benoemde de heer Van der Vorm per 1 november voor een tweede
zittingstermijn. 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, mevrouw
Rechsteiner en de heer Van der Vorm. Mevrouw Rechsteiner beëindigde haar lidmaatschap van de
Raad van Toezicht per 31 december 2017. Benoeming van haar vervanger zal in de maartvergadering
(2018) van de Raad van Toezicht plaats vinden.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 vier maal ten kantore van het CBG (21 maart, 6 juni, 19
september en 12 december.)
In de voor- en najaarsvergadering met de algemeen directeur van het Nationaal Archief zijn de
jaarstukken over 2016, de (financiële) ontwikkelingen in 2017 en de begroting 2018 besproken met
voorzitter van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder van het CBG c.q. de interim-directeurbestuurder. Dit heeft o.a. geleid tot de definitieve vaststelling van de subsidie 2016, en de instemming
van de subsidiegever met de begroting 2018, als gerealiseerd in de subsidiebeschikking d.d. 21
december 2017.
De aandacht van de Raad van Toezicht was naast het financieel toezicht (kwaliteit en inhoud financiële
rapportages, jaarstukken en begroting) gericht op de doorwerking van de reorganisatie uit 2015,
juridische zaken, 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.
J. Kok, interim directeur-bestuurder

Samenstelling van de raad van toezicht per 31 december 2017
Naam
Jhr.Dr.Ing. T.J. Versélewel de Witt Hamer
Prof.Dr. M.P.A. de Baar
Prof.Mr.Dr. J.S. Kortmann
Drs. M.H. Rechsteiner
Drs. T. van der Vorm

Functie
voorzitter
vice-voorzitter
lid
lid
lid

Samenstelling van de directie per 31 december 2017
Naam
Drs. L. Voogt
Drs. J.W.M. Kok

Functie
directeur (ziek)
directeur a.i.
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Bijlage 1. CBG in cijfers
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