Beleid Voorlichting
Transvisie wil door middel van het geven van mondelinge voorlichting de bekendheid met het
transgender-zijn, het eventuele transitietraject en Transvisie vergroten onder de doelgroep en – als
de beperkte inzet en middelen het toestaan – ook bij anderen.
Transvisie is zowel actief als passief bezig met voorlichting. Soms door enkel aanwezig te zijn bij een
bijeenkomst van andere organisaties, soms door een voordracht, of een workshop. Voorlichting kan
ook plaatsvinden via de telefoon (bij het informatiepunt of de contacttelefoons), tijdens
zelfhulpgroepen, voordracht of interactieve sessie bij speciale bijeenkomsten op werk, school, of
vereniging, zorginstelling, maatschappelijke organisatie, bedrijf, aanwezigheid bij
voorlichtingsbijeenkomsten van anderen, of in bijzondere gevallen tijdens speciaal door ons
georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten of workshops.
Voorlichting binnen Transvisie
Voorlichting aan onze bezoekers vindt plaats in zelfhulpgroepen en door middel de website,
facebook en folders. Medewerkers van Transvisie zijn in staat om voorlichting te geven tijdens in
bijeenkomsten of nodigen anderen (met specifieke kennis of ervaring) uit om dat te doen. Waar
nodig kunnen medewerkers elkaar ook voorlichting geven.
Voorlichting buiten Transvisie
Niet alle voorlichting die nuttig is kan Transvisie ook daadwerkelijk doen. Transvisie neemt als
leidraad dat waar mogelijk wordt samengewerkt en waar anderen het goed doen het aan anderen
wordt overgelaten. Helaas moeten onvermijdelijk keuzes worden gemaakt op welke verzoeken
Transvisie wel en niet in kan gaan. Bij het maken van die keuzes wordt uitgegaan van de missie en
visie, waarbij voorlichting het individuele belang mag dienen, maar daarbij het gezamenlijke doel –
het leven van alle transgender mensen verbeteren – niet uit het oog mag worden verloren. Met
andere woorden: voorlichting mag niet individuele belangenbehartiging zonder meer zijn.
Hoge prioriteit bij:
 voorlichting op plaatsen waar transgender mensen met de gezondheidszorg te maken krijgen
(VUmc, UMCG, LUMC, MCA, etc.);
 voorlichting op verzoek aan bedrijven of maatschappelijke organisaties die te maken krijgen
met een transgender persoon en meer willen weten over transgender-zijn of aspecten
daarvan. Ook een transgender kan ons vragen om voorlichting te komen geven op school,
werk of vereniging.
 voorlichting op verzoek op scholen (jongeren tot 18 jaar). Schoolbezoek is vaak zeer gericht
op één klas, onderwijzer / leraren en direct verbonden aan een bepaald transgenderkind.
 voorlichting op verzoek aan organisaties die zorgverleners opleiden en extra aandacht in de
opleiding willen geven aan transgender mensen.
Gemiddelde prioriteit bij:
 algemene voorlichting aan schooldirecties, bedrijven of instellingen (landelijke
bijeenkomsten);
 de voorlichting van de LHBT-voorlichters van andere organisaties als COC over transgenderzijn. Over het algemeen hebben deze voorlichters weinig kennis over transgender mensen.
In overleg met COC kunnen we bekijken wat een geschikte manier is om LHBT-voorlichters
afdelingsgewijs bij te scholen.
 de organisatie in bijzondere gevallen van een voorlichtingsbijeenkomst voor een speciaal of
algemeen publiek om transgender mensen onder de aandacht te brengen.
Lage prioriteit bij:
 Alle vormen van ongevraagde voorlichting bv. aan huisartsen en GGD’s, omdat dit
ongerichte voorlichting oplevert waarbij de verwachting is dat dit niet erg effectief is.
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Kosten van voorlichting
Voorlichting aan (afdelingen van) organisaties en bedrijven moet minimaal kostendekkend zijn. De in
rekening te brengen kosten zijn:
 Scholen voor basis- en middelbaar onderwijs betalen alleen reiskosten.
 Maatschappelijke (niet commerciële) organisaties betalen € 50,- per dagdeel plus reiskosten.
 Commerciële organisaties betalen € 100,- per dagdeel plus reiskosten.
 Een voorlichting die speciaal op maat moet worden gemaakt: prijs naar rato van de te
besteden tijd, met een minimum van € 250,-.
Informatie over te geven voorlichting en de in rekening te brengen kosten moeten worden
doorgegeven aan het secretariaat zodat een factuur kan worden verstuurd.
Poule van voorlichters volwassenen
Er is een poule van voorlichters voor voorlichting over volwassen transgender personen.
Een verzoek om voorlichting dat bij Transvisie binnen komt wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de
coördinator voorlichting. Een verzoek dat tijdig is ingediend kan worden gehonoreerd als er een
voorlichter beschikbaar is. Daarbij is de prioritering wel van belang.
Poule van voorlichters kinderen
Er is een poule van voorlichters voorlichting over transgender kinderen.
Een verzoek om voorlichting dat bij Transvisie binnen komt wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de
coördinator voorlichting scholen. Een verzoek dat tijdig is ingediend kan worden gehonoreerd als er
een voorlichter beschikbaar is.
Vergoeding voorlichters
Voorlichters krijgen alleen, via declaratie bij Transvisie, hun reiskosten vergoed.
Inhoud voorlichting
Er zijn twee standaard presentaties: één over transgender personen en één over Transvisie. Per
specifieke voorlichting moet bekeken worden in hoeverre de presentatie moet worden aangepast of
een nieuwe presentatie moet worden gemaakt.
Promotiemateriaal
Bij het secretariaat is verschillend promotiemateriaal in de vorm van gratis folders en betaalde
brochure voorhanden. Verder is er een banner. Neem contact op met het
informatiepunt/secretariaat over de mogelijkheden.
Voorlichting door aanwezigheid van een stand
Door organisaties wordt wel gevraagd om met een stand aanwezig te zijn bij een evenement. Zo’n
stand wordt meestal bemenst door een of meer medewerkers van het informatiepunt/secretariaat.
Per geval wordt bekeken of aan zo’n verzoek kan worden voldaan. In principe betaalt Transvisie niet
voor de stand, tenzij aanwezigheid van grote meerwaarde is voor de doelgroep.
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