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Wat gaan we vertellen?

• Samenstelling van de alliantie

• Onze verandertheorie

• Onze activiteiten



Samenstelling van de alliantie

Waarom deze drie organisaties? 

COC, TNN en NNID zijn organisaties die:

• De LHBTI-gemeenschap samenbrengen en vertegenwoordigen

• Een brede beleidsagenda hebben

• Een track record hebben op nationaal niveau



LHB & T & I, samen en toch apart (1)
Seksuele orientatie, genderidentiteit en –expressie en 
geslachtskenmerken zijn drie verschillende aspecten

Maar alle drie hangen samen met wat mensen traditioneel van 
‘mannen’ en ‘vrouwen’ verwachten en hoe de samenleving op die 
verwachtingen is ingericht:

• Op wie je verliefd wordt

• Hoe je je identificeert en uitdrukt

• Hoe je lichaam eruit ziet



LHB & T & I, samen en toch apart (2)

Verschillende uitdagingen maar ook gedeelde ervaringen

Veel activiteiten kunnen daarom LHBTI-inclusief zijn

In woordvoering en pleitbezorging echter belangrijk dat trans en 
intersekse personen zelf aan het woord zijn



Onze verandertheorie

Lange termijndoelstelling:

We streven naar een diverse en inclusieve samenleving, 
die werk maakt van gelijkheid en emancipatie
zodat mensen volledig zichzelf kunnen zijn, 
kunnen participeren en zich tot hun
volle potentieel kunnen ontwikkelen, 
ongeacht seksuele orientatie, genderidentiteit of 
–expressie en geslachtskenmerken.



Drie strategien naar drie middellange termijn
doelen:

1. Mobiliseren van de LHBTI gemeenschap

2. Mobiliseren van het maatschappelijk middenveld

3. Mobiliseren van de overheid





Activiteiten 2018 en 2019 – 3 functies:

1. Agenderen, informeren en vertegenwoordigen

2. Platform en netwerk

3. Ondersteunen en begeleiden



Agenderen, informeren en vertegenwoordigen (1)

Het agenderen van kwesties in het publieke domein en het aanbieden
van deskundigheid aan personen, organisaties en instanties die 
daadwerkelijk verandering in de samenleving kunnen bewerkstelligen.



Agenderen, informeren en vertegenwoordigen (2)

• Uitvoering regenboogparagraaf regeerakkoord 2017

• Regenboog collegeakkoorden bij gemeentes in 2018

• Meer transgender onderwerpen in gemeentebeleid

• Opstellen en (doen) uitvoeren van trans onderzoeksagenda

• Kennis over intersekse ontsluiten en problematiek onderbouwen



Platform en netwerk

Het ondersteunen, begeleiden en samenbrengen van individuele lhbti 
personen, met name gericht op kwetsbare groepen

Het ondersteunen van locale LHBTI-infrastructuur

• Ondersteunen van de 20 COC-lidverenigingen

• Versterken van de lokale transgender infrastructuur

• Ontwikkelen van de intersekse gemeenschap



Ondersteunen en begeleiden

• Jongeren en Onderwijs

• LHBTI en asiel

• Cultuur en geloof

• Gezondheid en zorg

• Sociale veiligheid

• Caraibisch Nederland



Koen van Dijk: kvandijk@coc.nl

Elise van Alphen: e.vanalphen@transgendernetwerk.nl

Miriam van der Have: miriam.vanderhave@nnid.nl


