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Onderzoek berichtgeving transgender en de media  

Transgender personen zijn de laatste jaren stukken zichtbaarder geworden in de media. Op het 

eerste gezicht lijkt dit goed voor de acceptatie van trans personen in Nederland. Verhalen over de 

leefsituaties van transgender personen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan empathie voor trans 

personen in de samenleving. Maar de huidige media-aandacht heeft niet alleen een positief effect. 

Zo worden in de berichtgeving nog met enige regelmaat vooroordelen over transgender personen 

bevestigd, verkeerde cijfers of definities gebruikt, kwetsende uitspraken gedaan of wordt iemands 

genderidentiteit niet altijd als leidend genomen. Ook zijn media nog vaak eenzijdig in hun aandacht 

voor de lichamelijke transitie en het succesverhaal. Beeldvorming over transgender personen en 

onderwerpen is niet onschuldig. In een inventarisatie van TNN in 2017 gaf meer dan de helft van de 

ondervraagde transgender personen aan dat de wijze waarop de media transgender personen 

weergeeft, direct heeft geleid tot negatieve reacties van hun omgeving.  

Sindsdien monitort TNN de beeldvorming in de Nederlandse media. Daarvoor werkt TNN graag 

samen met een student die de beeldvorming over transgender personen in de media van afgelopen 

jaren wil onderzoeken met behulp van specifieke software en voortbouwend op bestaand onderzoek 

en de monitor over 2018 en 2019. Het onderzoek zou bestaan uit analyse van mediauitingen over 

2020, eventueel aangevuld met interviews met journalisten en redacties. Hiernaast kan de student 

meegaan naar redactiebezoeken van TNN, zie ook www.transinbeeld.nl. 

Interesse  

Ben je geïnteresseerd om aan dit onderzoek mee te werken in het kader van je scriptie of als stage? 

Neem voor vragen contact op met dr. Elise van Alphen, directeur Transgender Netwerk Nederland 

(info@transgendernetwerk.nl) en stuur je motivatie in de mail plus je CV.  

Stichting Transgender Netwerk Nederland (TNN) is sinds 2008 dé politieke belangenbehartiger van 

trans personen in Nederland. Ons doel is om de sociale acceptatie en emancipatie van transgender 

personen te bevorderen. Hiervoor ontwikkelen we programma’s op het gebied van media, werk, 

onderwijs, zorg en veiligheid. Enerzijds werken we hiermee aan empowerment van de achterban en 

anderzijds vergroten we de bewustwording van genderdiversiteit bij professionals en organisaties. 

Het kantoor van TNN bevindt zich op Atlantisplein 1 in Amsterdam.  

www.transgendernetwerk.nl/ www.transgenderinfo.nl/www.transinbeeld.nl 


