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Hoofdlijnen beleidsplan TNN 2014-2015 
 
1. Inleiding 
Transgender Netwerk Nederland (TNN) ziet inmiddels terug op vijf jaar ervaring in het opbouwen van 
een organisatie - met deels betaalde professionals, deels een actief werkbestuur - met als missie het 
bevorderen van een genderdiverse samenleving, de emancipatie van transgenders en hun omgeving 
en de bestrijding van discriminatie.  
 
2. Programma 
TNN is actief op de domeinen: werk, anti-discriminatie, zorg, wetgeving, lokale emancipatie en 
internationale uitwisseling. TNN verricht als belangenbehartigende organisatie vooral taken die 
omschreven kunnen worden als informatieverstrekking en advies, dienstverlening en agendasetting.  
 
2.1  Informatie en advies 
TNN levert casusondersteuning, voorlichting en interventiemateriaal (handboek en richtlijnen). 
Specifiek zijn daarbij nog te onderscheiden: 
Media: Reportages kranten/tijdschriften, radio/tv.  Inhaken op de actualiteit. TNN treedt op in 
thematische  programma’s. De zichtbaarheid van transgenders wordt vergroot.  
Onderwijs: TNN levert materiaal en vrijwilligers (transgenders) voor onderzoek en scripties. Hierdoor 
wordt het thema in hoger onderwijs actueel en mogelijk opgenomen in leerstof. 
Overheden: Beleidsontwikkelaars ontvangen tips en informatie voor agendering. 
NGO’s, zorgverzekeringen en het bedrijfsleven.   

 
2.2 Agendasetting 
TNN heeft een signaleringsfunctie en brengt trends en ontwikkelingen op het aandachtsterrein in 
beeld. Met deze informatie kan de overheid verder beleid ontwikkelen. In die hoedanigheid speelt 
TNN een rol bij de politieke agendering van haar onderwerp. Vanzelfsprekend zal TNN waar het kan 
partners zoeken om de ontwikkelingen te volgen en hierop vanuit gezamenlijk belang te reageren. 
TNN werkt samen met andere organisaties op het beleidsterrein. In de Deelnemersraad worden de 
ervaringen en prioriteiten besproken. Daarnaast neemt TNN deel aan tal van formele overleggen. 
 
2.3 Resultaten 
In overleg met het Ministerie van OC&W wordt in 2014 nader gekeken naar mogelijkheden voor 
verdere specificatie van activiteiten gerelateerd aan zoveel mogelijk concreet meetbare resultaten.  
Nauwkeuriger kunnen de volgende prestaties benoemd worden: 

 Twee deelnemersraadbijeenkomsten met raadpleging transorganisaties en agendering 

 Medewerking aan tenminste twee werkgeversprojecten over transgenders en organisatie 

 Jaarlijkse rapportages i.s.m. andere meldpunten over discriminatie (signaleringsrapportage) 

 Samenwerking in projecten met tenminste twee koplopergemeenten 

 Meewerken aan tenminste drie publicaties in nationale pers en media 

 Verbeteren toegankelijkheid website en bevorderen social media 
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2.4 Instellingssubsidie en projecten 
TNN ontvangt van het Ministerie van OC&W een instellingsubsidie om de organisatie een stevig 
fundament te geven en vooral haar kerntaak informatie en advies uit te voeren. Dit fundament 
maakt het mogelijk om daarnaast projecten uit te voeren die in de lijn liggen van het 
beleidsvoornemen van de Minister van OC&W.  
TNN heeft hiernaast ook de opdracht gekregen van OC&W om in een aanvullend actieprogramma 
zich bezig te houden met het ontwikkelen van instrumenten voor de monitoring van discriminatie, 
het opzetten van een coachingstructuur voor transgenders naar werk, het publiceren van 
informatiemateriaal voor werkgevers, nauwere samenwerking met relevante organisaties om op 
verschillende domeinen de aandacht voor transgenders concreet om te zetten in beleidsvoorstellen.  
TNN voert tevens een pilot uit in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente 
Amsterdam voor de begeleiding van transgenders in de bijstand.  
 


