Hoe ziet een familieonderzoek bij Leijs & Partners er uit?
De meeste zoektochten begeleiden wij van begin tot eind. In zo’n geval
beginnen we met een intakegesprek om duidelijk te krijgen wat de wederzijdse
verwachtingen zijn. In een intakegesprek zal Els Leijs op basis van haar
expertise een persoonlijk advies geven over wat de beste methode van
onderzoek is. Sommige zaken kunnen met ‘ouderwets speurwerk’ in archieven
worden opgelost, maar steeds vaker wordt gekozen voor zoeken op basis van
een DNA-test of een combinatie van beide.

Persoonlijk gesprek (Fase 0): Kosten €75,- per uur
Een persoonlijk gesprek met ‘familiedetective’ Els Leijs, waarbij uw persoonlijke
situatie in kaart wordt gebracht. Op basis van dit gesprek, zal Els adviseren wat
de beste methode is om het familieonderzoek uit te voeren. U kunt zelf
beslissen of u na dit gesprek ons de zoekopdracht geeft, of besluit zelf te gaan
zoeken. U kunt een persoonlijk gesprek ook aanvragen als u zelf op zoek bent,
en alleen advies wilt inwinnen.
Gezien de gevoelige aard van ons werk, vinden wij het belangrijk om al
onze klanten persoonlijk te ontmoeten. Wij nemen dus geen opdrachten
aan, zonder een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tegen een meerprijs
kan dit gesprek overal in Nederland plaatsvinden. Kan er (doordat u
bijvoorbeeld woonachtig bent in het buitenland) geen persoonlijke
ontmoeting plaatsvinden, dan kan het persoonlijke gesprek ook via
Facetime of Skype plaatsvinden.
In de meeste gevallen zullen we u na een intakegesprek een van deze
vervolgstappen adviseren:
1. DNA onderzoek (Fase 1)
2. Familieonderzoek (Fase 2)
Als u zelf al een DNA test heeft gedaan, bijvoorbeeld MyHeritage of
FamilytreeDNA, en de matches hoog genoeg zijn, kan er direct
familieonderzoek plaatsvinden (Fase 2). Als de matches niet hoog genoeg
zijn, zullen wij adviseren uw DNA ook bij Ancestry en/of 23andMe te laten
testen. (Fase 1).
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DNA onderzoek (Fase 1) kosten €395,- incl. DNA test van Ancestry of 23andMe
Heeft u nog geen DNA-test gedaan, dan raden wij altijd de DNA test aan van
Ancestry*. Na 6 tot 8 weken is het DNA verwerkt en zullen er gegevens
beschikbaar komen over DNA-matches en etniciteit. Wij zullen het DNA in
verschillende databases zetten, zodat u geen matches misloopt. Wij geven u
een uitgebreide analyse, zodat u precies begrijpt wat dit inhoudt voor de
volgende fase: uw familieonderzoek. Zijn de matches te laag, dan is het (nog)
niet zinvol met fase 2 te starten.
Een familielid mee laten testen om de matches te kunnen scheiden is vaak een
goed idee, omdat dit veel uitzoekwerk bespaart (toeslag €160).
* Ancestry heeft de grootste database met DNA profielen en het resultaat kan worden geüpload naar andere databases.
Indien gewenst kan er ook voor een 23&Me test gekozen worden. Beide testen doen? Dan geldt een toeslag van €160.

Familieonderzoek (Fase 2) - Kosten €50-€75,- per uur
Tijdens het familieonderzoek gaan wij doelgericht aan de slag om een familielid
op te sporen. Dit is vaak een combinatie van genealogisch- en
archiefonderzoek, internet research, veldonderzoek en/of persoonlijke
interviews. Door haar jarenlange ervaring heeft Els Leijs ook een uitgebreid
netwerk met contactpersonen in het buitenland. Hierdoor is het mogelijk om
ook buitenlandse bronnen te raadplegen.
Er worden altijd vooraf afspraken gemaakt over het aantal zoekuren, u krijgt
dus nooit een onverwachte rekening!

Voorbeeld van een stamboom, gebouwd op basis van de DNA matches
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