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Invoerinstructies Vele Handen Burgerlijke 

Stand Breda: Wie nog meer en wanneer! 
 

 

 

Versie 1.4,  25 juni 2018 
 

 

 

Welkom! 

Leuk dat je je hebt aangemeld voor het Vele Handenproject Burgerlijke Stand Breda ‘Wie nog meer en 
wanneer’. Het is belangrijk dat iedereen de gegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier overneemt. 
Neem daarom de invoerinstructies goed door. 

Dit document begint met een korte introductie op het project en de projectomgeving op 
www.velehanden.nl.  Daarna volgen de richtlijnen voor het invoeren van de gegevens zelf. Kijk ook 
regelmatig op de berichtenpagina voor mededelingen binnen het project en vragen van andere 
invoerders. 
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Doelstelling 

 
De registers van de Burgerlijke Stand van Breda en de voormalige omliggende gemeenten zijn enkele jaren 
geleden ontsloten op naam van respectievelijk het kind (geboorte) bruid en bruidegom (huwelijk) en 
overledene (overlijden) en aktedatum. Dit project heeft als doel de ontbrekende persoonsgegevens (vader, 
moeder en relaties) aan te vullen en de datum van de gebeurtenissen geboorte en overlijden toe te voegen. 
De gegevens zullen gepubliceerd worden op de website van het Stadsarchief Breda en die van WieWasWie. 
 
 

Belangrijkste aandachtspunten 

 
1. Scan met meerdere aktes 

Het klopt dat de getoonde scan meerdere aktes kan bevatten. Links staan echter de gegevens van één 
akte. Die kunnen worden aangevuld. Na opslaan verschijnt dezelfde scan, maar nu met de gegevens 
van de volgende akte. Echter niet altijd want de akte kan ook aan een andere deelnemer zijn 
toegekend. 
 

2. Volledigheid 

Omdat de akten soms op twee of meer bladzijden zijn geschreven komt het voor dat meerdere scans 
beoordeeld moeten worden. 

 
3. Spelling en leestekens 

Bij namen neem je de spelling over zoals het er staat; let op het apart vermelden van het 
tussenvoegsel. Illustrerend: soms wordt de ‘lange ij’ niet met puntjes geschreven (y), soms wel. In het 
geval van een persoonsnaam (Colyn, Cruijff, Trijntje, Marytje) gebruik je een ij. 
Bij buitenlandse namen (Jeremy) handhaaf je de y.  
 

4. “Vlaggetje” in de akte 
Wanneer tijdens het maken van de akte een herstel nodig was werd in de marge van de akte de 
verbetering aangebracht. Als je zo’n teken ziet in een van de relevante velden dan de gegevens van 
de verbetering overnemen. 
 

5. Akten in de marge 
Akten van erkenning van kinderen worden buiten beschouwing gelaten. Akten waarin (vaak op basis 
van een vonnis) de verbetering wordt gelast van de in de akte vermelde gegevens zijn van invloed op 
de in te voeren gegevens. De verbeteringen worden namelijk overgenomen. 
 

6. Eerdere partners 
Bij de akten van huwelijk c.q. overlijden worden, indien van toepassing, de eerdere partner(s) 
vermeld. De gegevens worden in volgorde van vermelding ingevoerd: echtgenoot c.q. echtgenote; 
gebruik ‘gehuwd met’; weduwnaar of weduwe; gebruik ‘gehuwd geweest met’. 
 

7. Namen in de Franse periode 
Bij namen in deze periode neem je de schrijfwijze over zoals het er staat. Let op: het tussenvoegsel 
apart vermelden. Zijn de ingevoerde gegevens “vertaald” dan kun je dat melden door de knop 
‘Opmerkelijk’ aan te klikken. 

 
8. Adellijke titels 

Deze worden niet overgenomen. 
 

https://stadsarchief.breda.nl/
https://www.wiewaswie.nl/
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9. Hoofdletters vs. kleine letters 
Alle namen beginnen met een hoofdletter. Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd. Als een 
tussenvoegsel echter begint met een hoofdletter dan wordt het tussenvoegsel in het veld 
“Achternaam” opgenomen. Voorbeelden zijn Belgische namen (Van den Beuckelaer) en Nederlandse 
samengestelde namen  (Op de Beek, In de Wei).  In alle andere gevallen wordt indien een 
tussenvoegsel met een (onduidelijke) hoofdletter is geschreven uitgegaan van een kleine letter. Ter 

controle kan worden gekeken naar de eerder ingevoerde gegevens. Bij twijfel kan via “Opmerkelijk” een 
nadere beoordeling worden gevraagd. 

 

10. Ontbrekende of onleesbare tekens 
Wanneer één teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 
Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen. 
Als de informatie in zijn geheel onduidelijk is plaats #### en bij volledig ontbreken ervan laat dan de 
niet verplichte velden leeg en plaats #### in de verplichte velden. 
 

11. “Inlandse” namen 
Deze worden in het veld “Achternaam” vermeld. Het veld “Voornaam” wordt met #### gevuld. 

 
 

Mijn profiel 
 
Zodra je je hebt aangemeld kom je op je profielpagina uit op het tabblad ‘Projecten’ uit. De andere 
tabbladen geven informatie over jouw gegevens en activiteiten. 
 

 
 
Afbeelding 1: Als je aangemeld bent voor dit project, wordt je profielpagina getoond  

 
Het tabblad projecten toont de projecten waarvoor je bent aangemeld. 
 
Via de oranje knop ‘Invoeren’ ga je meteen naar het invoerscherm van het gekozen project.  
 
Via de oranje knop ‘Voorkeuren’ ga je meteen naar  het scherm, van het gekozen project, waarin je deze kunt 
aangeven. 
 
Naast deze knoppen staat de link ‘Bekijk projectpagina’. Je komt dan in de projectomgeving van het gekozen 
project, met een algemene beschrijving hiervan, andere invoerders voor dit project en de instructies. 
 
Op het tabblad ‘Profielgegevens’ kunnen de persoonsgegevens worden ingevuld, het wachtwoord worden 
gewijzigd en eventueel een foto worden gekoppeld. 
 
Het tabblad ‘Puntenoverzicht’ toont het puntensaldo per project waaraan je deelneemt. 
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Het tabblad ‘Statistieken’ toont het overzicht van jouw activiteiten. 
  
Nieuwe berichten verschijnen onder een het tabblad ‘Berichten’. 
 

  

http://velehanden.nl/messages/index/index/project/wiewaswie_bvr
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De projectomgeving 

 

 
 
Afbeelding 2: Als je een project hebt gekozen, wordt de projectpagina getoond  

 
Via de knop ‘Invoeren’ ga je meteen naar het invoerscherm.  
 
De tabbladen openen de gegevens van het project in de projectomgeving. 
Op het tabblad ‘Berichten’ staan mededelingen over het project, nieuws en vragen van andere invoerders. 
Het is verstandig om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de invoerinstructies. Als je zelf een vraag of opmerking hebt, kun 
je die hier plaatsen. Ook kun je reageren op de berichten van anderen. 
 

 
 
Afbeelding 3: tabblad Berichten 
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Op het tabblad “Projectinfo” staat de algemene informatie van het project. 
 

 
 
Afbeelding 4: tabblad Projectinfo 

Het tabblad ‘Statistieken’ geeft je inzicht in het invoergedrag van de gebruikers en de voortgang van het 
project. 

 
 
Afbeelding 5: tabblad statistieken 
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Het tabblad ‘Voorkeuren’ opent de mogelijkheid om aan te geven voor welke plaats, gebeurtenis en in 
welke taal je wilt invoeren. 

 

 
Afbeelding 6: tabblad voorkeuren 

 
 
Het tabblad ‘Voortgang’ laat zien hoever het project per plaats is gevorderd. 
 
 

 
 

Afbeelding 7: tabblad voortgang

http://velehanden.nl/projecten/bekijk/projectprofile/project/wiewaswie_bvr
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1. Het invoerscherm 

Via de knop ‘Invoeren’ kom je op het invoerscherm. Klikken op de oranje button ‘Toelichting’ 
toont een korte instructie per veld en een uitleg van de verschillende knoppen rechtsboven en 
linksonder. 

Het invoerscherm is standaard ingedeeld met rechts de scan, en links de invoervelden. Je kunt 
voor een andere schermindeling kiezen door te klikken op ‘Andere schermindeling’ 
rechtsboven. 

 

 
 

Afbeelding 8: Het standaard invoerscherm geboorteakten. 

 

 

 
 

Afbeelding 9: Het standaard invoerscherm huwelijksakten. 
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Afbeelding 10: Het standaard invoerscherm overlijdensakten. 

 
De scan beweegt automatisch mee bij het invoeren. Dit kun je aan- en uitzetten met de knop 
‘Scan meebewegen’. De scan is ook handmatig te vergroten en te bewegen. 
 

 

2. Onbruikbaar en opmerkelijk: 

Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina of 
een kaft is), wordt deze aangemerkt als ‘Onbruikbaar’ met de knop onder de invoervelden. 
Vervolgens geef je aan waarom deze scan onbruikbaar is. 
 
Als de ingevoerde gegevens niet correct zijn dan kun je dat melden door de knop ‘Opmerkelijk’ aan te 
klikken en de hoofdletter ‘F’ in te voeren. 
 

Soms kom je namen op de scan tegen van beroemde personen. Of je ziet een bijzondere opmerking of iets 
anders opmerkelijks over een huishouden. 
Het is leuk hier binnen het Vele Handen project extra aandacht aan te besteden. Om de projectbeheerders 
op de hoogte te brengen van de bijzondere informatie, kun je de knop ‘Opmerkelijk’ aanklikken. 
 

 
Afbeelding 11:  

Onbruikbaar. Reden bv: ‘Er staan geen te indexeren gegevens op; het is een kaft, schutblad of lege pagina’ 

Opmerkelijk: Bekende naam? Interessante gegevens op de scan? Laat het ons weten! 
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Algemene richtlijnen voor het invoeren 

Deze regels gelden voor alle velden.  
 
Velden met een sterretje worden altijd ingevoerd: ‘Achternaam’, ‘Voornaam’, ‘Geboortedatum’ en 
‘Overlijdensdatum’. Deze verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden (zie Afbeelding 12 ). 
 

 
 
Afbeelding 12: Verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden. Andere velden laat je alleen leeg wanneer er geen gegevens 
beschikbaar zijn. 

 

Wanneer er geen gegevens op de scan staan voor het verplichte veld, voer je ’####’ in. Voorbeeld: de vader 
ontbreekt bij een geboorte. 
 
Het veld ‘Tussenvoegsel’ kan leeg gelaten worden indien er geen gegevens op de scan beschikbaar zijn. 
 
Wanneer een teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 
Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen. 
 
Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) worden overgenomen. Hiertoe kan of de button ‘Special characters’ 
worden gebruikt of een Alt-toets combinatie.  
Leestekens zoals komma’s, haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd. 
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Richtlijnen per veld 
 

Achternaam 
 

Alle namen beginnen met een hoofdletter. 
 

Tussenvoegsel 

Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd. Als een tussenvoegsel echter begint met een hoofdletter 
(vaak Belgische namen) dan wordt het tussenvoegsel in het veld ‘Achternaam’ opgenomen. Voorbeelden: Van 
den Beuckelaer, Op de Beek. 
 

Voornaam 

Meerdere voornamen worden gescheiden door een spatie. Eventuele leestekens (komma's, punten) 
tussen of achter de voornamen neem je niet over. 
 

Geboorte- c.q. overlijdensdatum 

De datum wordt in een vast formaat met cijfers weergegeven dd-mm-jjjj. Zo wordt 21 dec 1860 
ingevoerd als: 21-12-1860. 

 

Relatie 
Bij huwelijken en overlijdens kunnen er (vroegere) relaties zijn. De bruidegom en bruid kunnen eerder 
gehuwd zijn geweest. De overledene kan gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest. Als relatietypes 
onderscheiden we dan ook;  ‘gehuwd met’ en ‘gehuwd geweest met’. 
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Coupon aanmaken (inwisselen punten) 

 
1. Log in op VeleHanden.nl 

 
2. Ga naar je eigen profiel (Tip: klik op je naam in de rechterbovenhoek van je scherm achter ‘Mijn 

profiel’. 

 
3. Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’ 

 

 

 
4. In het overzicht zie je het project (of het project) waaraan je werkt. Klik achter het aantal punten op 

‘meer’ om een coupon aan te maken. 

 
 

5. Voer onder ‘Kosten coupon’ in hoeveel van je punten je coupon waard moet zijn. Je moet die punten 
natuurlijk al hebben verdiend. Klik vervolgens op ‘Maak’ 
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6. Nu staat je coupon onder ‘uw coupons’. Om de coupon te bekijken klik je op het printer icoontje. Je 
kunt de coupon dan printen of opslaan als pdf. 
 

 
 

7. De couponcode wordt gevraagd bij het verzilveren van de coupon. Degene die de coupon inneemt, 
controleert de geldigheid van de couponcode. Indien alles in orde is, kun je de coupon verzilveren en 
genieten van de beloning! 


