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Organisatie advies

Deze lijst bevat verschillende organisaties waar je meer hulp kunt krijgen of terecht kunt
voor advies. Je hoeft het namelijk niet alleen te doen! Er zijn tal van instellingen die je
verder willen helpen als je zit met vragen of niet weet hoe jij of iemand in je omgeving
verder moet.

Movisie
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de
praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en hoe dit het beste kan worden
toegepast. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen, waarbij de focus ligt op
het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.
Movisie ondersteunt, adviseert en werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden,
maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven, zowel lokaal als landelijk en altijd
toegesneden op het vraagstuk en/of de organisatie.
Op het gebied van LHBTI+ emancipatie in Nederland houdt Movisie zich bezig met het
ontwikkelen van een inclusieve samenleving specifiek voor de regenboog gemeenschap. Dit doen
ze door onderzoek, beleid schrijven, maar ook door bijvoorbeeld een laagdrempelige podcast en
andere tools te ontwikkelen. 

Transvisie
Transvisie zet zich in voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en voor hun familie,
naasten en relevante omgeving. Formeel is Transvisie een patiënten belangenorganisatie. 
Transvisie organiseert allerlei activiteiten zoals praatgroepen voor alle leeftijden, maar ook
Transcafés specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast zetten zij
zich in voor de belangenbehartiging van trans personen en het doen van onderzoek, vaak in
samenwerking met Transgender Netwerk Nederland. Zo hebben zij samen met Transgender
Netwerk Nederland een zorgwegwijzer gemaakt voor transpersonen. De activiteiten worden
uitgevoerd door vrijwilligers, veelal zijn dit ervaringsdeskundigen die een connectie hebben met
de doelgroep. 

Transgender Netwerk Nederland (TNN)
Transgender Netwerk Nederland is de stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van
transgender personen en hun omgeving. Bestrijding van discriminatie van transgender personen
is één van de meest actuele speerpunten, met als doel een genderdiverse samenleving mogelijk
maken. Specifiek is TNN actief op het gebied van werk, onderwijs, veiligheid, recht, zorg en
welzijn. Ze brengen verandering door te lobbyen voor specifieke wet- en regelgeving, maar
ontwikkelen ook onderzoeken en folders voor bijvoorbeeld het onderwijs. Ook zet TNN zich in
voor transgender vluchtelingen in Nederland en biedt ‘transgendersensitieve’ coaching aan.

https://www.movisie.nl/lhbti-emancipatie
https://transvisie.nl/
https://transgenderwegwijzer.nl/
https://www.transgendernetwerk.nl/


COC Nederland
COC Nederland is de oudste LHBTI-belangenorganisatie ter wereld en komt op voor de belangen
van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Als
belangenorganisatie zet COC zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van
LHBTI’s in Nederland en het buitenland. COC streeft naar een diverse en inclusieve wereld waar
mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie,
genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Als één van de weinige LHBTI-organisaties
beschikt COC over een speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties.
Het COC is actief op veel verschillende gebieden, zoals: jong & school, 50plus, (politieke)
belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging. COC
Nederland is een federatie van regionale lidverenigingen; er is dus altijd een COC bij jou in de
buurt. COC werkt vanuit een inside-out benadering: ze bieden ondersteuning zodat mensen zelf
verandering kunnen brengen in hun omgeving, bijvoorbeeld op de werkvloer.

Genderpraatjes
Er kunnen allerlei vragen in je op komen over bijvoorbeeld genderidentiteit, dating en relaties,
coming-out, transitie en het ontmoeten van anderen. Soms is het lastig om antwoorden te vinden
op die vragen. Op de site van Genderpraatjes kan je met iemand chatten, bellen of mailen over
jouw vragen rondom gender en genderidentiteit. Geen vraag is Genderpraatjes te gek! Vooral
geschikt als je iemand tegenkomt met veel vragen over diens eigen gender of voor ouders om te
raadplegen. 

Sekspraat
Sekspraat is een platform van vier mensen die het hun missie hebben gemaakt om seks,
seksualiteit en intimiteit meer bespreekbaar te maken. Sekspraat praat over alle vormen van
seks, relaties, liefde en lijven. Alles kan, niets moet. Sekspraat organiseert bijeenkomsten en stelt
vragen zonder schaamte.

S
Organisatie advies

Religieuze context
LCC+
LCC+ gelooft in diversiteit, veiligheid en samenleven. Zij geven stem aan LHBTI’ers in hun
zoektocht naar hun identiteit en het geloof. Geen taboes meer, geen polarisatie, maar vanuit
respect met elkaar in gesprek gaan. Vanuit deze missie voert LCC+ allerlei projecten uit om de
sociale acceptatie van LHBTI ‘ers in christelijke kringen te bevorderen. Zo ontwikkelde ze
verschillende gespreksmaterialen, podcasts, draaien het onderwijsproject Homo in de Klas en
hebben een eigen platform voor christelijke LHBTI+ jongeren: HolyBe.

https://www.coc.nl/
https://genderpraatjes.nl/
https://skspraat.nl/
https://lccplus.nl/
https://lccplus.nl/


Stichting Wijdekerk
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen die zelf LHBT+ zijn of nauw
betrokken zijn bij LHBT'ers. Wijdekerk vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de kerk. Dit
proberen ze te bewerkstelligen door persoonlijke verhalen te delen, TafelTijd ontmoetingen in
verschillende (kerkelijke) gemeenten te organiseren, maar ook hebben ze groepen specifiek voor
christelijke jongeren en voor ouders van LHBTI+ kinderen. 

Op de website is tevens een kaart te vinden waar LHBT+ personen het beleid van een kerk
kunnen bekijken voor zij een kerk bezoeken. Wijdekerk nodigt alle kerkelijke gemeenten in
Nederland uit om transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHBT+ personen en zicht
te registeren op de kaart.

Stichting Maruf
Stichting Maruf is zowel een internationaal platform voor queer moslims, als hét kenniscentrum
voor islam en seksuele diversiteit en vormt een veilige ontmoetingsplek voor queer moslims.
Queer moslims hebben te maken met meervoudige discriminatie, Maruf helpt hen bij
zelfacceptatie en persoonlijke empowerment. Ze bieden ruimte om gender en seksuele
diversiteit te verenigen met geloof. Maruf is tevens initiatiefnemer van het Global en European
Queer Muslim Network. Naast de specifieke ondersteuning die Maruf biedt aan queer moslims
worden er ook lezingen en trainingen georganiseerd vanuit de Maruf Academy en zijn er open
bijeenkomsten en themadagen over maatschappelijke vraagstukken waarbij iedereen welkom is.
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Tips?
Zijn wij een organisatie vergeten die echt niet mag ontbreken op deze lijst van informatie-
en hulporganisaties op het gebied van gender en seksuele diversiteit? Laat het ons weten!
We blijven graag deze lijst aanvullen tot iedereen een plek vindt waar die terecht kan met
vragen en zich thuis voelt.  

https://www.wijdekerk.nl/
http://www.maruf.eu/

