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Inleiding 

Toen we dit verslag gingen te schrijven vermoedden we al dat het woord corona er vaak 

in zou gaan voorkomen. Negentien keer, bleek het uiteindelijk te zijn. Dat is ook niet gek, 

want het corona-virus en de maatregelen om het virus in te dammen, brachten grote 

veranderingen in onze samenleving. Sporten, werken, reizen, uitgaan, zelfs je vrienden 

ontmoeten kreeg een ander gezicht in 2020. Ook ons werk als belangenorganisatie 

veranderde. 

Wanneer één van de drie pijlers van je werk bestaat uit het mogelijk maken van 

ontmoetingen tussen transgender mensen, partners of ouders, dan is het geen verrassing 

dat corona grote impact op ons had. We concludeerden begin april al dat fysieke 

groepsbijeenkomsten voor langere tijd niet mogelijk zouden zijn. Toen hebben we in 

sneltreinvaart video-bijeenkomsten opgestart voor vrijwel al onze contactgroepen. Zo 

hield onze community tóch de mogelijkheid om contact te hebben met elkaar en steun te 

geven aan elkaar. Steun die zo nodig is in deze tijd. 

De transgender community wordt bijzonder getroffen door de corona-maatregelen. 

Eenzaamheid is onder normale omstandigheden al een probleem, dus dat we elkaar niet 

zo makkelijk kunnen ontmoeten veroorzaakt extra leed. Nu mensen meer thuis zijn 

ontstaan soms extra spanningen wanneer er onvoldoende acceptatie is tussen ouders en 

hun transkind of tussen partners onderling.  

Gelukkig zagen we dat veel mensen onze nieuwe digitale contactmogelijkheden snel 

wisten te vinden. Ook bereikten we juist veel beter jongeren en mensen voor wie een 

fysieke bijeenkomst eerder te spannend was.  

We hebben afgelopen jaar een grote inhaalslag kunnen maken in het steviger en leuker 

maken van onze eigen organisatie. We hebben flink geïnvesteerd in onze interne 

samenwerking. Er zijn meer (digitale) ontmoetingen geweest, nieuwe collega’s (waar we 

er heel veel van kregen dit jaar) zijn we veel beter gaan begeleiden, veel interne 

processen zijn gestroomlijnd en we hebben moderne ICT-voorzieningen in gebruik 

genomen voor onze onderlinge samenwerking en voor onze administratie.  

We hebben onze informatievoorziening op vele manieren verbeterd, waaronder de 

lancering van het Transgender infopunt NL, samen met TNN. Via 085-1303846 kan 

iedereen sinds deze zomer vragen stellen over alle andere onderwerpen waar je als 

transgender persoon of naaste tegenaan loopt. Of het nu gaat over zorg, werk, 

verzekering of anti-discriminatie, je hoeft je niet meer af te vragen of je daar nu beter TNN 

of Transvisie voor kunt bellen. 

In onze belangenbehartiging hebben we flink bijgedragen aan de ontwikkeling van meer 

en moderner zorgaanbod. Niet alleen Radboud UMC, maar ook andere nieuwe 

zorgaanbieders gebruikten onze expertise om goede transgenderzorg te ontwikkelen. We 

duwden het gesprek richting depathologisering, niet alleen door onze betrokkenheid bij de 

Toekomstvisie Transgenderzorg, maar ook door brieven aan de minister en onze bijdrage 

aan Kamervragen. 

Financieel gezien zijn we de gezonde organisatie gebleven die subsidiegevers en 

donateurs van ons gewend zijn en mogen verwachten.  
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2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we als organisatie hebben ervaren hoe snel 

we ons kunnen aanpassen. Een jaar waarin we flink hebben geïnvesteerd in de toekomst. 

Een jaar waarin we veel nieuwe collega’s hebben gekregen. Ook hebben we van collega’s 

afscheid hebben genomen, waaronder de bestuursleden Wende Hulsteijn en Jan 

Okhuijsen. Wij danken hen en alle andere ex-collega’s voor wat ze Transvisie en de 

community hebben gegeven. Jean-Lautenslager had gedurende heel 2020 een tijdelijke 

terugkeer in het bestuur om te helpen de professionaliseringsslag te maken die we wilden. 

Dank aan hem dat we wederom een beroep op hem konden doen. 

Tot slot willen we als bestuur graag een groot woord van dank geven aan al onze 

inmiddels ruim 90 vrijwilligers. Zij hebben zich opnieuw een jaar lang met hart en ziel 

ingezet voor transgender mensen. Zij hebben zich aangepast aan alle veranderingen die 

corona en onze professionalisering voor hen brachten. Wij zijn trots op wat we met elkaar 

tot stand hebben gebracht. 

Het bestuur, 

Lisa van Ginneken, Vera Adels, Justus Eisfeld, Carien van Rijn, Jeroen Janssen en 

Ruben van der Weiden. 

Januari 2021 
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Informatievoorziening 

Met een breed pakket aan informatievoorziening hebben we informatie en advies gegeven 

aan transgender personen, hun naasten en (zorg)professionals. Evenals vorige jaren 

gaven we informatie via ons informatiepunt en via onze website, facebookpagina en 

nieuwsbrieven. We gaven algemene voorlichtingen en organiseerden informatiestands. 

We boden ondersteuning bij de coming out van transgender kinderen op basisscholen en 

middelbare scholen. Hieronder zullen we specifieke activiteiten en resultaten uit 2020 

uitlichten.  

Specifieke resultaten 

Transgender infopunt NL 

Al jarenlang wilden we beter telefonisch bereikbaar zijn 

voor onze doelgroep. In samenwerking met TNN startten 

we op 2 juni het Transgender informatiepunt NL. Nu zijn we 

van maandag t/m vrijdag onder kantoortijden telefonisch 

bereikbaar. De mensen van TNN en Transvisie werken 

vanuit een gezamenlijke en uitvoerige gespreksleidraad 

waarin de kennis van beide organisaties is gebundeld. Voor 

beide partijen levert deze samenwerking een uitbreiding 

van de deskundigheid op en een verhoging van de 

dienstverlening naar onze gezamenlijke doelgroep. 

De beide redacties van TNN en Transvisie hebben bij de lancering van het Transgender 

infopunt NL een uitgebreide promotiecampagne gevoerd, waarin een speciaal ontworpen 

teksttegel (zie hiernaast) centraal stond. 

Online sociale kaart 

We konden dit jaar eindelijk starten met de ontwikkeling van een online sociale kaart. Dit 

doen we samen met TNN. Met deze kaart kan onze doelgroep zelf psychologen, 

medische zorgverleners, advocaten, ontmoetingsmogelijkheden, antidiscriminatiebureaus 

en ander aanbod vinden om hen te ondersteunen.  

Het softwarebureau Meridaux begon met de doorontwikkeling van dit systeem op basis 

van een eerder ontwikkeld prototype. Aan het eind van het jaar startten we met de 

selectie en actualisatie van het aanbod dat we bij de lancering (eerste kwartaal 2021) 

beschikbaar willen stellen. Ook zijn eerste gesprekken gevoerd met derde partijen die in 

de loop van het volgend jaar ook content op deze kaart zullen inbrengen. 

Website 

Er is veel werk verricht aan de techniek van de website. We wisselden van hosting 

provider en de websitesoftware, thema’s en plug-ins zijn geüpdatet. Hierdoor draait de 

website sneller op telefoon en tablet. De snelheid op laptop en desktop is ook iets 

verbeterd, maar blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Aan het uiterlijk van de website is in 2020 hard gewerkt. De menustructuur pasten we aan 

om de website beter te laten werken op telefoon en tablet. De beeldbank en het nieuws 

zijn opgeschoond.  
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Huisstijl, drukwerk en promotiemateriaal 

We hebben geïnvesteerd in drukwerk en promotiemateriaal. Er zijn diverse nieuwe 

kaarten ontworpen: verjaardagskaart, vrijwilligerskaart en een kaart voor de feestdagen.  

Er is ter opluistering van de groepsruimte een beachflag ontworpen en gedrukt. Er is 

promotiemateriaal aangeschaft in de vorm van weggeefkadootjes. Ook is het laatste deel 

van het bestaande drukwerk geactualiseerd vanwege ons in 2019 aangepaste logo. 

Nieuwsbrieven 

We hebben de opzet van onze nieuwsbrieven veranderd. De nieuwsbrief is beknopter van 

opzet geworden en sturen we in even maanden (behalve augustus) naar vrijwilligers, 

donateurs en externe belangstellenden, in totaal zo’n 600 ontvangers. Nieuws over onze 

interne organisatie komt voortaan in een aparte bestuursflits. Deze sturen we alleen aan 

onze vrijwilligers in oneven maanden (behalve juli).  

Boekje Hoera een mensje! 

We brachten het boekje ‘Hoera een mensje’ uit. Els Schijf heeft hierin de eerdere 

succesvolle boekjes ‘Hoera het is een mensje’ en ‘Genderdysforie en school’ 

samengebracht en volledig herzien. Het boekje was meteen een succes, dus lieten we in 

december al de tweede druk maken. 

Algemene voorlichting 

Door de coronacrisis nam het aantal voorlichtingen vanaf maart sterk af. Er zijn 

voorlichtingen via video-platforms gegeven. Dat bracht ook de vraag op of we 

voorlichtingen konden opnemen om opnieuw te gebruiken. Dit heeft (vanwege de 

‘versheid’ en de zo belangrijke interactie met de toehoorders) niet onze voorkeur. We 

hebben beleid ontwikkeld met voorwaarden waaraan voldaan moet worden om dit in 

bepaalde gevallen toch te kunnen doen.  

Scholenvoorlichting 

Voor de zomervakantie bleef door de coronamaatregelen het aantal aanvragen achter bij 

andere jaren. Na de zomer ontstond een inhaaleffect, waardoor er per saldo iets meer 

voorlichtingen werden gegeven als vorig jaar. Voor het eerst werden deze ook online 

gedaan, hetgeen in sommige situaties goed mogelijk bleek.  

Organisatie 

Infopunt en bureau 

Het team van ons infopunt breidde, na een lange periode van vacatures, met 4 nieuwe 

collega’s uit naar 7 personen. Onze koninklijk onderscheiden collega Els Schijf verliet het 

team en heeft de nieuwe collega’s intensief ingewerkt. Ook heeft trainer Marcel Herwegh 

trainingen gesprekstechniek verzorgd. Er is een uitvoerige en gedegen leidraad 

ontwikkeld voor het beantwoorden van vragen via e-mail. Voor de telefonische 

beantwoording zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met TNN en ook een gezamenlijke 

gespreksleidraad. 

Van oudsher deed ons informatiepunt zowel bureautaken als informatiepunt-taken. Dit 

haalden we nu uit elkaar en brachten we onder in twee aparte teams. Het team bureau 

ging nauwer samenwerken met onze boekhouder. 
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Voorlichting 

We hebben het team versterkt naar 9 voorlichters en stelden een coördinator aan. De 

organisatie van informatiestands is onderdeel van de taken van dit team geworden.  

Redactie 

We startten met de ontwikkeling van het redactiehandboek, dat het inwerken van nieuwe 
redactiemedewerkers moet vergemakkelijken.  

Resultaten in cijfers 

- 240.000 websitebezoekers bekeken samen 360.000 pagina’s. Wederom een forse 

stijging ten opzichte van vorig jaar. 66% van de websitebezoekers doet dit op de 

telefoon. 70% van de bezoekers was nieuw. Favoriete onderwerpen op onze 

website zijn informatie over non-binaire kwesties en pagina’s waarop de medische 

behandelingen zijn beschreven.  

- We hebben zo’n 2000 Facebookvolgers. Onze zichtbaarheid op LinkedIn is 

toegenomen naar 260 volgers. 

- We brachten 4 nieuwsbrieven en 4 bestuursflitsen uit. 

- We hebben 58 keer voorlichting/begeleiding gegeven rondom een coming out op 

school. In 48 gevallen kon dit via fysieke bijeenkomsten. In 10 gevallen verliep dit 

digitaal. Er waren daarnaast slechts 10 overige voorlichtingsbijeenkomsten. De 

meeste geplande voorlichtingen moesten afgezegd worden vanwege corona-

maatregelen. 

- Het volledig geactualiseerde boekje ‘Hoera een mensje!’ werd 136 keer verkocht. 

De glossy’s 45 keer. 

-  

Het in juni gelanceerde 

Transgender Infopunt NL heeft in 

zeven maanden ruim 400 

telefoontjes direct beantwoord 

en minimaal 300 keer 

teruggebeld. Het aantal terugbel-

telefoontjes is feitelijk hoger, 

omdat soms ook is teruggebeld 

vanaf andere, niet gemeten 

telefoonnummers.  

- Op info@transvisie.nl 

ontvingen we ruim 1300 

mails (circa 25 per week).  

 

 

Gespreksminuten Transgender Infopunt NL per maand 

mailto:info@transvisie.nl
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Onderling contact 

Contact met andere transgender personen of andere naasten is belangrijk voor onze 

doelgroep om hun proces goed te doorlopen. Je kunt anderen ontmoeten tijdens de vele 

bijeenkomsten van onze contactgroepen of tijdens een-op-een contact, via een gesprek of 

ziekenhuisbezoek. De jaarlijkse activiteiten worden hieronder niet beschreven. We nemen 

in dit jaarplan alleen de punten op die dit jaar specifiek aandacht behoeven.   

Impact van corona 

Afgelopen jaar bepaalde corona onze mogelijkheden voor contact. Wij hielden (en 

houden) ons uiteraard aan de richtlijnen van de overheid. Bij elke wijziging in die 

richtlijnen overlegden het bestuur en de contactpersonen van de groepen over wat dit 

betekende voor onze bijeenkomsten. Al met al waren er vanaf maart vrijwel geen fysieke 

bijeenkomsten mogelijk.   

Groepsbijeenkomsten via zoom 

Begin april concludeerden we dat fysieke groepsbijeenkomsten voor langere tijd niet 

mogelijk zouden zijn. In sneltreinvaart startten vrijwel al onze contactgroepen video-

bijeenkomsten op, op weg geholpen door een training van PGO Support. De snel 

opgedane praktijkervaring wisselden de groepen onderling uit en groepsbegeleiders met 

kennis van het Zoom-platform boden ‘burenhulp’.  

Onze doelgroep waardeerde de video-bijeenkomsten zeer: ze werden goed bezocht en 

trokken ook nieuwe deelnemers, die deze vorm laagdrempeliger vonden of juist in de 

corona-periode contact wilden. Het wegvallen van reistijd en reiskosten was een praktisch 

voordeel. Veel van onze groepen vergrootten (of verdubbelden zelfs) de frequentie van de 

bijeenkomsten.   

Wandelingen 

Elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten werd door velen als een groot gemis ervaren. Veel 

van onze groepen hebben daarom wandelingen in de buitenlucht georganiseerd. 

Wandelingen waren vaak wel nog mogelijk, alhoewel deze soms op het laatste moment 

alsnog omgezet werden naar video-bijeenkomsten vanwege aanscherping van de 

maatregelen of slecht weer.  

Groepsruimte 

Dit jaar vonden we een nieuwe groepsruimte: De Dansfabriek in Nieuwegein. De 

bestaande groepsruimte bij ons kantoor aan de Niasstraat vonden we te weinig sfeervol 

en was vóór corona eigenlijk al te klein door de toename van het aantal deelnemers de 

laatste jaren. In de anderhalvemetersamenleving zijn groepsbijeenkomsten daar helemaal 

niet mogelijk.  

In de Dansfabriek in Nieuwegein hebben we in de weekenden de beschikking over twee 

grote ruimtes plus een tussenruimte met bar en een kleedkamer. In deze ruimte kunnen 

30 personen coronaproof bij elkaar komen. Genderkind en ouder (Go) had de eer om de 

ruimte in gebruik te nemen op 29 november voor een ouderbijeenkomst.  

De Dansfabriek is goed bereikbaar met openbaar vervoer en heeft een groot 

parkeerterrein.  
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We hebben onze klapstoelen niet meeverhuisd naar de nieuwe groepsruimte. We hebben 

45 nieuwe kleurrijke stoelen aangeschaft die veel prettiger zitten. Dit konden we 

bekostigen omdat we door corona veel minder kosten maakten voor zaalhuur.  

Bijzonderheden specifieke groepen  

Homogroep 

Halverwege het jaar hervatten we op proef de homogroep. Deze was er in het verleden 

ook al, maar was stil komen te liggen. De bijeenkomsten verliepen heel succesvol. De 

groep bleek in een behoefte te voorzien. Het combineren van de begeleiding van deze 

groep en de mannengroep door één team begeleiders, beviel ook goed. Dit leidde tot het 

besluit de homogroep in 2021 structureel te gaan organiseren. 

Online jongerengroep 

Een volledig nieuw initiatief was de online jongerengroep. Voor deze doelgroep hadden 

we weinig specifiek aanbod, maar sinds september organiseren we maandelijks online 

bijeenkomsten voor jongeren tussen 15-17 jaar en voor jongeren tussen 13-15 jaar. 

Deelnemers zijn enthousiast en hun aantal groeit. 

De organisatie en begeleiding wordt gedaan door een nieuw team van ouders van 

transgender kinderen en jongvolwassen transgender personen. Enkele begeleiders van 

onze Genderkind en ouders-groep (Go) maken deel uit van dit team en zo wordt de 

jarenlange expertise van Go goed benut.  

Genderkind en ouders (Go) 

Ondanks de corona-maatregelen was er ruimte om in het najaar de kinderdag en de 

jongerendag door te laten gaan. Belangrijk verschil met voorgaande jaren was dat we 

ouders daarbij uiteraard niet konden toelaten. De dagen werden door de deelnemers en 

begeleiders als heel succesvol ervaren.  

Transgender en Geloof 

Vanaf maart zijn geen bijeenkomsten georganiseerd. De groepsbegeleiders zijn op zoek 

naar versterking om in 2021 een doorstart te maken. 

Organisatie 

Groepen 

Omdat we dicht op de ontwikkelingen van de coronamaatregelen en de consequenties 

voor ons werk wilden zitten, hebben we vaker een contactpersonenoverleg georganiseerd 

(dit is een overleg tussen deel van bestuur en begeleiders van de groepen). Dat leidde 

onder meer tot veel kennisuitwisseling rondom video-bijeenkomsten. 

We wilden meer in het algemeen inzetten op deskundigheidsbevordering van onze 

groepsbegeleiders. We hebben geïnventariseerd waar zij behoefte aan hebben op het 

gebied van training en ontwikkeling in 2021. 

Er zijn in 2020 ongeveer 20 nieuwe groepsbegeleiders gestart. De bemensing van 

Genderhome Groningen is dit jaar eindelijk verbeterd (na een lange tijd van 

onderbezetting). We hebben vier enthousiaste nieuwe groepsbegeleiders ingewerkt. 

Zoals hierboven beschreven is er een nieuw team geformeerd voor het begeleiden van de 

onlinebijeenkomsten voor jongeren. We hebben nog steeds vacatures voor onze groep 

Transgender & Geloof, TransAnders Groningen, (H)erkenning en Transgendercafé 

Enschede. 
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Individuele gesprekken 

We kregen de laatste jaren steeds minder aanvragen voor vriendschappelijk bezoek in 

ziekenhuis of andere instelling of voor vriendschappelijke begeleiding (bijvoorbeeld naar 

polikliniekbezoek). We hebben besloten deze aanvragen voortaan vanuit het team 

individuele gesprekken op te pakken. Dit leidde er ook toe dat we de onderlinge 

werkafspraken in dit team hebben verhelderd. Van maart t/m mei was er een sterke 

afname van het aantal aanvragen, echter daarna werd er weer vaak om een individueel 

gesprek gevraagd, waarbij aandacht op de website voor de mogelijkheid om een gesprek 

aan te vragen steeds direct leidde tot toename van aanvragen. 

Resultaten in cijfers 

- 110 groepsbijeenkomsten waren er dit jaar. De meeste verliepen vanwege de 

coronamaatregelen natuurlijk via zoom, maar er waren ook groepswandelingen.  

- 138 personen hadden één of meerdere gesprekken met een vrijwilliger uit ons 

team individuele gesprekken; een stijging van zo’n 40% ten opzichte van 2019. 
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Belangenbehartiging 

Door collectieve belangenbehartiging verbeteren wij de capaciteit/toegankelijkheid, de 

kwaliteit, de sensitiviteit en de vergoeding van de transgenderzorg. Hiervoor zijn wij 

voortdurend in gesprek geweest met zorgaanbieders, beroepsorganisaties, 

zorgverzekeraars, overheid, toezichthouders, pers en politiek en de transgender 

community. Ook hebben we contacten onderhouden met onderzoekers en geholpen bij 

onderzoek. Onze doelstellingen voor belangenbehartiging zijn uitgewerkt in onze 

meerjarenvisie1.  

Het afgelopen jaar zag de transgenderzorg opnieuw een toegenomen aantal 

aanmeldingen. In het eerste half jaar leidde dat niet tot een toename in wachtlijsten, wat 

een positief teken is dat de capaciteit daadwerkelijk is toegenomen. De impact die corona 

daarna heeft gehad op de wachtlijsten viel per saldo mee, met uitzondering van sommige 

chirurgische ingrepen. 

Specifieke resultaten 

Naast het monitoren en reageren op alle dossiers die onze meerjarenvisie ondersteunen, 

hebben we dit jaar een aantal specifieke resultaten bereikt. 

Toekomstvisie Transgenderzorg Kwartiermaker 

Deze toekomstvisie heeft richting aangegeven waarin de transgenderzorg zich de 

komende jaren zou moeten ontwikkelen. Hierin krijgen decentrale netwerken van eerste 

en tweedelijnszorg een nog duidelijker positie en wordt voorgesteld toe te werken naar 

een beperktere vorm van indicatiestelling (psychologisch onderzoek vooraf). Aan deze 

toekomstvisie heeft onze voorzitter intensief meegewerkt. 

Via meerdere vervolgacties (een brief aan de minister, samenwerking met Kamerfracties 

over Kamervragen en een motie) werd meer druk gecreëerd op de ontwikkeling naar een 

verder afgebakende indicatiestelling. 

Radboud UMC 

Begin dit jaar ging de transgender kinderpoli van Radboud UMC open. Bij de 

voorbereidingen zijn wij intensief betrokken geweest bij het inrichten van de zorg en 

opleiden van personeel. Vervolgens zijn we betrokken geraakt bij binnen Radboud UMC’s 

voorbereidingen op transgenderzorg voor volwassenen én wetenschappelijk onderzoek 

op dit terrein. 

Nebido 

Transvisie trok wederom de samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 

Endocrinologie, de Nederlandse Hypofyse Stichting, Nederlandse Klinefelter Vereniging 

en Stichting Zaadbalkanker om de vergoeding van Nebido testosteroninjecties te 

verbeteren. We hebben een groot onderzoek onder Nebido-gebruikers gepubliceerd en dit 

gebruikt in de verdere lobby. We hebben de Tweede Kamer en de Patiëntenfederatie 

kunnen aanhaken in dit proces. De doorbraak is nog niet bereikt. 

 
1 Zie ontwikkelpad 2 in onze Meerjarenvisie: https://www.transvisie.nl/wp-content/uploads/2016/12/toc-visie-
2018-2048-def-met-ontwikkelpaden-uitgetypt.pdf 
 

https://www.transvisie.nl/wp-content/uploads/2016/12/toc-visie-2018-2048-def-met-ontwikkelpaden-uitgetypt.pdf
https://www.transvisie.nl/wp-content/uploads/2016/12/toc-visie-2018-2048-def-met-ontwikkelpaden-uitgetypt.pdf
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Wachtlijstbemiddeling 

Het in ons jaarplan voorgenomen samenwerkingsproject met verzekeraars op het gebied 

van wachtlijstbemiddeling leidde deze zomer tot een gesprek met de Kwartiermaker over 

de mogelijkheid een werkgroep te starten in samenwerking met zorgadvies-afdelingen 

van verzekeraars. Doel is om een actie te starten om transgenders aan te sporen om 

zorgbemiddeling te vragen bij hun verzekeraar. Dit kan een impuls zijn voor betere 

doorstroom, kortere wachttijden, en meer inkoop door verzekeraars. 

Samen beslissen 

We zijn aangehaakt op het project Samen Beslissen van Amsterdam UMC. Doel van dit 

project is om een digitaal hulpmiddel te ontwikkelen waarin transmannen meer 

ondersteund worden in de keuzes die ze tijdens zorgproces te maken hebben. Daarbij 

staat het gebruik van gegevens over de behandelresultaten bij andere transmannen 

centraal. 

Alliantie Ervaringsdeskundigheid in de Jeugd ggz 

In dit project, dat we samen met TNN uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS, 

hebben we onderzoeks- en adviesbureau Panteia een verkenning laten uitvoeren onder 

alle transgender ggz instellingen en academische centra over de inzet van 

ervaringsdeskundigheid in de begeleiding en behandeling. Resultaat een gezamenlijk 

gekende visie en uitgangspunten voor de vorming van een structurele 

samenwerkingsvorm tussen alle partijen. 

Overige resultaten 

Afgelopen jaar zijn we met diverse nieuwe zorgaanbieders in gesprek geraakt over de 

inrichting van zorg (Zaans MC, Rijnstate). 

De NVLF (logopedievereniging) hebben we ondersteund met het verkrijgen van een 

betere basis voor vergoeding van langere logopedie sessies. Het proces loopt nog. 

We zijn verkenningen gestart met onderzoekers en maatschappelijke organisaties over 

gezamenlijke projecten op het gebied van autisme en over seksualiteit bij transjongeren. 

We hebben input geleverd aan verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en aan 

meerdere Kamervragen. 

Organisatie 

Dit jaar is ons team verder uitgebreid met twee personen. Eén stroomde aan het begin 

van het jaar in en de ander aan het eind.  

Corona heeft impact gehad op de uitvoering van ons werk. Fysieke overleggen geven 

meer mogelijkheden voor informeel en een-op-een contact rondom de formele agenda’s 

van vergaderingen. Inwerken van nieuwe collega’s in corona-tijd is lastiger gebleken. 

Resultaten in cijfers 

- 1 + 2: Onze voorzitter heeft dit jaar één boek in ontvangst genomen (Herman, over 

testostengebruik) en twee keer een boek aangeboden (het boek Nieuwe Namen 

aan de secretaris-generaal van VWS en Wondermooi, zoals u mij gemaakt heeft 

aan de Eerste Kamerfractie van de SGP. 
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- 1 gesprek met de minister. Bij haar aantreden wilde minister Van Ark zich door 

een aantal vertegenwoordigers van patiëntengroepen laten informeren. Eén 

daarvan was Transvisie. 

- 11 citaten en/of interviews in geschreven pers 

- 4+1: Vier interviews op tv en één op de radio 

 

 

 



www.transvisie.nl 14 

Strategie en beleid 

Bestuur en organisatie 

Het bestuur begon dit jaar met twee ‘nieuwe’ bestuursleden: Jean Lautenslager en Ruben 

van der Weijden. Deze twee oud-bestuursleden traden tijdelijk weer toe om het team te 

versterken op ‘speciale’ portefeuilles Strategische Samenwerking en Medewerkers-

tevredenheid. Omdat in het laatste kwartaal van 2019 Justus Eisfeld (als penningmeester) 

en Carien van Rijn (op de portefeuille Interne Organisatie) ook al waren aangetreden, 

startten we dit jaar met een groot team.  

Vrij snel kwam Jeroen Janssen erbij op de portefeuille Onderling Contact, ter vervanging 

van ons vertrekkend bestuurslid Jan Okhuijsen. Ook onze secretaris Wende Hulsteijn 

besloot ons helaas te verlaten. Na waarneming door Jean, vonden we in de laatste 

maanden van het jaar gelukkig vervanging in Vera Adels.  

Omdat Jeans afgesproken bestuursperiode van één jaar erop zat, trad hij eind dit jaar 

terug. Daarmee sluiten we dit jaar af met zes bestuursleden. In het najaar maakte Lisa 

van Ginneken bekend haar voorzitterschap per 1 april 2021 te zullen beëindigen. We zijn 

daarop een zoektocht gestart naar vervanging voor haar voorzitterschap en de portefeuille 

Belangenbehartiging.  

Medewerkerstevredenheid 

De tevredenheid van onze vrijwilligers werd eind 2019 tot strategisch onderwerp 

benoemd, dat speciale aandacht vanuit het bestuur nodig had. Ruben deed, als speciaal 

daarvoor aangesteld bestuurslid, samen met Carien onderzoek naar de tevredenheid van 

onze mensen. Met name werd onderzocht waarom we zo'n groot verloop hadden in onze 

vrijwilligersgroep. In dit onderzoek zijn onze vrijwilligers via klankbordbesprekingen en 

interviews uitgebreid aan het woord geweest. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn 

door het bestuur overgenomen en inmiddels door de verschillende portefeuillehouders 

opgepakt. De aanbevelingen gingen onder meer over interne communicatie en 

teambuilding. Ook bleek de term ‘medewerkers’ onvoldoende aan te sluiten bij de 

beleving van onze mensen en daarom besloten we terug te gaan naar de term 

‘vrijwilliger’. 

Om coördinatie en uitvoering te kunnen geven aan deze aanbevelingen zal Ruben 

aanblijven als bestuurslid. Sinds september is hij tot vicevoorzitter benoemd. 

Strategische samenwerking 

Begin dit jaar bekrachtigde het bestuur in overleg met onze Raad van Advies het eerdere 

voornemen om te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn met andere 

(transgender-)organisaties. Omdat het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers 

aangaf dat het verstandig was de focus eerst intern te richten, lag het onderzoek naar 

samenwerking tot aan de zomer van 2020 stil.  

Na meerdere goede ervaringen met onderlinge samenwerking zagen we in TNN een 

potentieel geschikte partner. In de tweede helft van het jaar hebben we dit verder verkend 

en in november spraken de beide besturen van TNN en Transvisie een aantal concrete 

gebieden van samenwerking te gaan onderzoeken. Naast de voortzetting van het 

gezamenlijke Transgender infopunt NL en de implementatie van reeds ingezette projecten 
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(online sociale kaart, chat voor jongeren, alliantie ervaringsdeskundigheid in de ggz) gaat 

het dan om facilitaire processen als administratie en boekhouding, en ook om 

belangenbehartiging. Die beide terreinen zullen in 2021 verder verkend worden. 
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Bedrijfsvoering 

Onze mensen  

Onze resultaten danken we in de eerste plaats aan de betrokkenheid en inzet van onze 

vrijwilligers. Zij maken Transvisie tot wat het is. We werken daarom permanent aan 

scholing en ontwikkeling, inspraak en tevredenheid van onze mensen. Binnen onze 

organisatie werken zij aan onze diverse activiteiten, coördineren zij deze en vormen zij het 

bestuur. Allemaal werken zij onbetaald. 

Strategie en beleidInformatie, inspraak en werksfeer 

We hebben, mede door eerdergenoemd medewerkerstevredenheidsonderzoek, dit jaar 

veel meer ingezet op het informeren en laten meebeslissen van onze vrijwilligers over 

onze werkwijze en ons beleid. We hebben ook meer aandacht gegeven aan onderlinge 

banden en sfeer.  

Door corona zijn er na de medewerkers en donateursbijeenkomst in februari geen fysieke 

bijeenkomsten meer geweest om elkaar te ontmoeten. Daarom hebben we extra 

vrijwilligersbijeenkomsten via video-vergaderen georganiseerd en de frequentie van 

overleggen als het contactpersonenoverleg tijdelijk verhoogd. We zijn gestart met het 

versturen van regelmatige bestuursflitsen met informatie over onze interne organisatie.  

We zijn begonnen met voortgangsgesprekken tussen bestuur en coördinatoren en 

contactpersonen.   

Werving, welkom en inwerken van vrijwilligers 

Er was veel aandacht voor werving en selectie én verwelkoming en begeleiding van 

nieuwe vrijwilligers. Naast werving via onze website en vrijwilligerscentrales, zijn we nu 

ook gaan werven via mailinglijsten van een aantal contactgroepen en via LinkedIn. 

Vacatureteksten en vrijwilligersovereenkomst kregen een informelere toon.  

De opvolging van sollicitaties is veel strakker georganiseerd, waardoor sollicitanten zich 

meer welkom voelen en we over en weer sneller weten of er een match is.  

We hebben het welkomstpakket met informatie aantrekkelijker en uitgebreider gemaakt 

en nieuwe collega’s krijgen nu een aanspreekpunt toegewezen om hen wegwijs te maken 

en in te werken. We zijn gaan werken met een expliciete proefperiode van zes maanden.  

Tot slot organiseerden we voor het eerst een Transvisie-brede introductiebijeenkomst, om 

alle nieuwe vrijwilligers welkom te heten, elkaar en anderen te leren kennen en meer te 

weten te komen over wat Transvisie doet en hoe we dat doen. 

Stroomlijning van bureautaken 

Door corona was het niet meer mogelijk om ons bureauwerk vanuit ons kantoor in Utrecht 

te doen. Onze centrale bureaumedewerker maakte in korte tijd de omslag naar 

thuiswerken en van papier naar digitaal. Dit was een behoorlijk ingrijpende aanpassing die 

dankzij haar grote betrokkenheid zonder problemen verliep. Deze ervaring, en de al 

langer bestaande wens om bureautaken en informatiepunttaken scherper te scheidden, 

bracht zaken in een stroomversnelling. We maakten twee duidelijk gescheiden teams voor 

bureau- en infopunttaken. 



www.transvisie.nl 17 

In een aantal stappen schakelden we voor de bureautaken om naar nieuwe werkwijzen: 

meer digitaal en minder persoonsafhankelijk. Onze centrale bureaumedewerker ging 

samen met onze boekhouder en onze penningmeester, één administratief team vormen. 

Samen richtten ze een aantal belangrijk processen opnieuw in, ondersteund door het 

online boekhoudprogramma e-Captain (zie paragraaf ICT en andere middelen). Deze 

verbeterslag zal doorlopen in 2021. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

We vroegen al VOG’s aan voor al onze vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. 

In de loop van 2020 besloten we dit voor alle nieuwe vrijwilligers te willen gaan doen en 

hebben we een inhaalactie gedaan voor bestuursleden, ict-medewerkers en onze 

boekhouder. Omdat we ANBI-instelling zijn, zijn VOG’s voor onze mensen gratis. 

Samenstelling van onze groep vrijwilligers en vacatures 

In 2020 nam het aantal vrijwilligers met 21 toe naar 95. Er vertrokken 25 vrijwilligers; 

deels vanwege natuurlijk verloop en deels omdat we actief afscheid namen van 

vrijwilligers die al langere tijd minder actief waren. In totaal betekende dit dus een nieuwe 

instroom van maar liefst 45 nieuwe collega’s, waarvan ongeveer de helft als begeleiders 

van contactgroepen. Dit is een grote prestatie geweest van ons bestuurslid Interne 

Organisatie en alle collega’s die meehielpen met het inwerken en begeleiden van deze 

instroom.  

Het aantal personen met een dubbelfunctie is sterk uitgebreid, waardoor makkelijker 

uitwisseling tussen teams tot stand komt en mensen een sterkere binding met Transvisie 

ervaren. 

Veel van onze vacatures zijn in de loop van 2020 vervuld. Helaas lukte het nog niet om 

voldoende coördinatoren te werven en de redactie op sterkte te brengen. Het bestuur 

leverde extra inzet om het tekort aan coördinatoren op te vangen. 

Financiën 

Onze activiteiten hebben we gefinancierd we uit de jaarlijkse PGO-subsidie, bijdragen van 

donateurs, giften en inkomsten uit de verkoop van producten, zoals het boek ‘Hoera een 

mensje!’ en het leveren van diensten zoals voorlichting voor scholen en instellingen en 

advies, bijvoorbeeld aan zorgverleners. De aantal donateurs is dit jaar zo’n 5% gestegen. 

Dit jaar is flink gewerkt aan het verbeteren van de financiële administratie, zodat we beter 

en gedetailleerder onze inkomsten en uitgaven kunnen volgen en verantwoorden. 

Hiervoor zijn administratieve processen aangepast (zie Stroomlijning van bureautaken) en 

is een online boekhoudsysteem in gebruik genomen (zie e-Captain). We hebben ook onze 

financiële gegevens van 2019 naar dit nieuwe systeem overgezet.  

Wij hadden verwacht in 2020 geld op te moeten nemen uit de reserves, maar dat bleek 

niet nodig door sterk gereduceerde uitgaven. 

De uitgaven voor onderling contact waren een stuk minder dan oorspronkelijk voorzien, 

omdat door de coronamaatregelen veel minder fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden 

hebben. Hierdoor waren uitgaven voor reiskosten en zaalhuur veel lager dan begroot. 

Ook bij de belangenbehartiging zijn sterk verminderde reiskosten te zien. Wij hebben juist 

in voorgaande jaren meer geïnvesteerd in de informatievoorziening.  
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 Resultaat 

2019 

Budget 

2019 

Resultaat 

2020 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Onderling contact -19.347  -26.310  -7.518  -18.837  -17.508 

Informatievoorziening -12.753  -10.250  -18.742  -18.900  -18.800 

Belangenbehartiging -8.389  -7.750  -4.794  -5.800  -3.900 

Algemene subsidiable kosten -8.073  -12.140  -14.637  -13.750  -14.400 

Totaal kosten voor subsidie -48.562  -56.450  -45.690  -57.287  -54.607 

Totaal niet-subsidiable kosten -9.853  -20.660  -7.033  -21.435  -18.935 

Totaal uitgaven -58.415  -77.110  -52.723  -78.722  -73.543 

      

Inkomsten      

Inkomsten uit subsidie 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Inkomsten uit donaties 14.911 11.750 13.598 12.000 12.000 

Inkomsten uit voorlichting en 

advies 

13.803 11.430 2.800 5.500 8.000 

Inkomsten overig 5.233 7.000 7.381 4.000 3.450 

Opname uit reserve  -    -    -   12.000  -   

Totaal inkomsten 78.946 75.180 68.779 78.500 68.450 

      

Verschil 20.531 -1.930 16.056 -222 -5.093 

Een kascommissie bestaande uit Frank Dekkers en Per Vermaas heeft in maart 2021 de 

boeken gecontroleerd en geen onjuistheden kunnen vinden.  

 

ICT en andere middelen 

Onze ICT-voorzieningen en andere middelen hebben ons geholpen op een veilige en 

makkelijke manier zo goed mogelijk samen te werken met elkaar en te communiceren met 

onze doelgroep en andere externe betrokkenen.  

e-Captain 

In de afgelopen tien jaar werd de volledige boekhouding van Transvisie in Excel gedaan. 

Om beter zicht te hebben op onze uitgaven en inkomsten, en de verantwoording 

makkelijker te maken, hebben wij een online boekhoud programma in gebruik genomen, 

e-Captain. Na een vergelijking van meerdere opties bleek deze het best aan te sluiten bij 

onze behoeften. We zijn het in een aantal stappen gaan gebruiken voor onze financiële 

administratie, facturatie, donateursadministratie en vrijwilligersadministratie. Ook zijn we 

op proef begonnen met het verwerken van declaraties van vrijwilligers via dit systeem.  

De ingebruikname van dit systeem ging hand in hand met het stroomlijnen van financiële 

en administratieve processen (Stroomlijning van bureautaken). 

Microsoft 365  

Onze ICT-voorzieningen hielpen ons lange tijd onvoldoende om goed en efficiënt samen 

te werken. Dit jaar hebben we het online platform Microsoft 365 geïmplementeerd. 

Hiermee hebben we een moderne en stabielere e-mailvoorziening gekregen; via ons 

Sharepoint intranet kunnen we met elkaar bestanden maken en delen of elkaars 

contactgegevens opzoeken en we kunnen gebruik te maken van vergader- en 

samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft Teams. Ook kan nu iedereen online gebruik 

maken van Microsoft Office 365.  
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Door dit systeem zijn onze digitale gegevens beter beveiligd dan daarvoor. Dit was een 

van de belangrijke bevindingen uit ons AVG-onderzoek uit 2018. 

De komst van Microsoft 365 hebben we ook aangegrepen om de pc’s op ons kantoor te 

vervangen. Deze pc’s waren niet alleen allang afgeschreven, ze waren inmiddels ook 

technisch flink verouderd. 

Huisvesting 

Onze vrijwilligers werkten op verschillende locaties en veel vanuit huis. Dat is onder 

normale omstandigheden al zo, maar door corona zijn ook vrijwilligers van het 

informatiepunt en ons bureau vanuit huis gaan werken. Vergaderingen van bestuur, 

coördinatoren en de diverse teams verliepen via video-bijeenkomsten.  

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze contactgroepen. Er is dit jaar nauwelijks gebruikt 

gemaakt van onze groepsruimte aan de Niasstraat. We vonden in de loop van het jaar 

een nieuwe groepsruimte: De Dansfabriek in Nieuwegein, die meer mogelijkheden geeft 

om met inachtneming van de corona-maatregelen bij elkaar te komen (zie paragraaf 

Groepsruimte).  
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Over Transvisie 

Transvisie zet zich in voor mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun 

familie, naasten en relevante omgeving.  

Juridische naam: Stichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Transvisie.  

Transvisie is een stichting met een bestuur, statuten en een Raad van Advies. Transvisie 

is formeel erkend als ANBI-instelling en als patiëntenorganisatie.  

Transvisie ontvangt voor haar activiteiten subsidie van het ministerie van VWS en heeft 

inkomsten uit donaties, giften en de verkoop van producten en diensten.  

Actuele informatie over de samenstelling van het bestuur, beleidsstukken en 

verantwoording is te vinden op: www.transvisie.nl/organisatie. 

Contact 

085 130 38 46 

(Voor alle vragen over transgender-zijn) 

 

030 410 02 03 

(Transvisie bureau) 

info@transvisie.nl 

 

Niasstraat 1 

3531 WR  Utrecht 

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 34388374 

RSIN (Fiscaal nummer): 822264031 

 

IBAN: NL43 RABO 0121 6921 83 

BIC: RABONL2U 

 

 

 

http://www.transvisie.nl/organisatie/
mailto:info@transvisie.nl
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