
 

 

 

 

Geachte organisatie, 

 

 

Het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ op formulieren en websites stelt een deel van uw publiek voor 

een onmogelijke keuze. Met deze brief wil Transgender Netwerk Nederland u helpen andere, 

meer inclusieve, opties aan te bieden.  

 

Het uitvragen van iemands sekse (‘Ben je man of ben je vrouw?’) is vaak een gewoonte bij 

organisaties en bedrijven. Daarbij staat men niet stil bij het nut en de noodzaak van deze vraag 

en mogelijke consequenties voor de klant of werknemer. Ook is het vragen hiernaar in 

sommige situaties zelfs in strijd met de AVG.  

 

Samen met kennisinstituut Atria hebben wij de Toolkit Onnodige Sekseregistratie ontwikkeld. 

Hierin kunt u lezen wanneer sekseregistratie wel en wanneer niet nodig is en worden 

voorbeelden van ‘good practices’ gegeven. Met behulp van de Toolkit kunt u nagaan waar in 

uw organisatie gevraagd wordt naar sekse. Per situatie worden oplossingen aangedragen. Zo 

kunt u eenvoudig onnodige sekseregistratie tegengaan en daarmee een wereld van verschil 

maken.   

 

Volgens cijfers van kenniscentrum Rutgers identificeert ongeveer 3,9 procent van de 

Nederlandse bevolking zich niet eenduidig met het geslacht dat is geregistreerd bij de 

geboorte. Een deel van deze mensen is non-binair, dat wil zeggen dat zij zich niet enkel of in 

het geheel niet als man of vrouw identificeren. Non-binaire mensen hebben regelmatig moeite 

om bij ‘geslacht’ iets passends in te vullen. Dat geldt eveneens voor transgender vrouwen en 

transgender mannen die hun geslachtsregistratie op officiële papieren nog niet hebben kunnen 

aanpassen en diverse (intersekse) mensen die lichamelijke kenmerken hebben van beide 

geslachten. Ook zijn er mensen die zich wel als vrouw of als man identificeren, maar die het 

niet relevant vinden dit overal te moeten invullen.  

 

Wat kunt u nu doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en aangesproken voelt? 

Een mogelijkheid is om de vraag naar geslacht volledig te schrappen. In schriftelijke 

communicatie kunt u mensen inclusief aanspreken, op grond van datgene wat hen bindt (beste 

klant, beste medewerker, beste reiziger, etc.). Indien u uw klanten of werknemers graag 

persoonlijk aanschrijft, kunt u ze vragen om de gewenste aanhef. U kunt daarbij de vraag 

open laten, zodat men zelf de gewenste aanspreekvorm kan noteren.  

 

https://atria.nl/aanbod/toolkit-onnodige-sekseregistratie/


 

 

Dit en meer leest u in de Toolkit. Heeft u vragen of wilt u praktische tips specifiek voor uw 

organisatie? Neem dan contact op met het adviespunt van Transgender Netwerk Nederland 

via sekseregistratie@transgendernetwerk.nl.  

 

Wij denken graag met u mee! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Elise van Alphen 

(zij/haar) 

 

Directeur 

 

Transgender Netwerk Nederland 
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