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Inleiding
De corona-crisis heeft onze gemeenschap hard geraakt. Als groep zijn transgender
personen toch al kwetsbaar op de arbeidsmarkt en de economische teruggang heeft het
perspectief op een baan voor veel transgender personen er niet beter op gemaakt.
Er is door corona veel zorg afgeschaald of digitaal geworden en daar zullen we in 2021
nog volop mee te maken hebben. Wachttijden blijven daardoor erg lang.
Sommige transgender personen hebben door hun transitie een kleiner sociaal netwerk
gekregen. Door de corona-omstandigheden is deze groep extra kwetsbaar.
Toch hebben we de hoop dat onze samenleving in 2021 weer meer ruimte krijgt. Dat is
nodig. Transgender personen verdienen meer ruimte om te leven en te werken, ruimte om
te ontmoeten en ruimte om de zorg te krijgen die nodig is. Daar zullen we ons ook in 2021
weer volop voor inzetten.
Ook onze organisatie is veranderd door corona. We hebben een breed aanbod van
digitale ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd en die zullen we handhaven in 2021 en
daarna. Digitale ontmoetingsmogelijkheden trekken een deels andere doelgroep aan en is
dus een aanvulling. Dat neemt niet weg dat de mogelijkheid van elkaar fysiek ontmoeten
door velen wordt gemist. Het contact gaat op veel manieren dieper en breder als je elkaar
goed in de ogen kunt kijken.
In 2021 zullen we dan ook, zodra de overheidsmaatregelen het toestaan, weer fysieke
ontmoetingsmogelijkheden bieden. We zullen daarvoor grotere groepsruimtes gebruiken,
zodat we makkelijk kunnen voldoen aan eventuele regels voor afstand houden. Ook
zullen we meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor een-op-een gesprekken.
We gaan onze eigen inclusiviteit onder de loep nemen in het project Inclusiviteit. Waar
mogelijk gaan we gericht beleid inzetten om onze organisatie diverser en inclusiever te
maken, niet alleen intern maar ook in onze externe activiteiten.
In onze informatievoorziening willen we de samenhang van onze social media kanalen
vergroten en de rijke hoeveelheid informatie op onze website toegankelijker maken. We
willen de toegankelijkheid van onze informatie voor specifieke doelgroepen vergroten,
zoals jongeren en mensen met een andere culturele achtergrond of taal.
Onze samenwerking met TNN zullen we verder uitbreiden, niet alleen in ons bestaande
gezamenlijke informatiepunt, maar ook via de lancering van een online sociale kaart met
informatie over aanbieders van transgenderzorg, contactmogelijkheden, juridische
ondersteuning, en via een samenwerking met ggz instellingen om de inzet van
ervaringsdeskundigheid in hun transgenderzorg te borgen.
Wij zullen doorgaan met het verder professionaliseren van onze organisatie, op het
gebied van scholing en ontwikkeling van onze vrijwilligers, ict-ondersteuning, administratie
en financiële verantwoording en goede aansturing van al deze activiteiten. Invulling van
onze vacatures in bestuur en bij coördinatoren gaat ons daarbij helpen.
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We kunnen het leven van transgender personen en hun naasten alleen maar beter maken
dankzij de betrokken en onvermoeibare inzet van al onze ongeveer 90 vrijwilligers. We
zijn dankbaar dat we ook in 2021 op hun kennis en energie mogen rekenen. Wij voelen
ons als bestuur bevoorrecht om richting te mogen geven aan deze prachtige organisatie.
Het bestuur,
Lisa van Ginneken, Vera Adels, Justus Eisfeld, Carien van Rijn, Jeroen Janssen en
Ruben van der Weijden.
Februari 2021
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Informatievoorziening
Met een breed pakket aan informatievoorziening geven we informatie en advies aan
transgender personen, hun naasten en (zorg)professionals. Dit doen we via voorlichting
(op scholen en bij andere organisaties), een informatiestand, via onze website, social
media en nieuwsbrieven en via ons Informatiepunt, dat we sinds vorig jaar gezamenlijk
met TNN bemensen waardoor we een ruime bereikbaarheid hebben.
Corona heeft een grote impact op onze voorlichtingen en informatie-stands. Wij
respecteren vanzelfsprekend de coronamaatregelen, waardoor deze activiteiten ook in
2021 moeilijk uit te voeren zijn. We gebruiken videoverbindingen waar mogelijk.
Onze plannen
Dit jaar zullen we naast onze terugkerende activiteiten aan een aantal zaken extra
aandacht besteden:
-

We gaan proactief voorlichtingen aanbieden aan specifieke doelgroepen zoals
jeugdhulpverleners, docenten en onderwijzers en HR-professionals.

-

We breiden promotiematerialen voor gebruik bij voorlichtingen en infostands uit

-

We onderzoeken hoe de coming out van kinderen (deels) begeleid kan worden via
online-ontmoetingen

-

Er komen steeds meer Engelstalige e-mails binnen bij ons Informatiepunt. We
werken aan verbetering van het niveau van onze Engelstalige antwoorden.

-

We werken in ons Informatiepunt aan verdere verbetering van de kwaliteit van
onze informatie en aan informatie-uitwisseling en afstemming met TNN.

-

We zullen in het eerste kwartaal een online hulpmiddel in gebruik nemen waarmee
transgender personen zelf psychologen, medische zorgverleners, advocaten,
ontmoetingsmogelijkheden, antidiscriminatiebureaus en ander aanbod kunnen
vinden om hen te ondersteunen (een sociale kaart). In de laatste voorbereidingen
werken we aan het invoeren van gegevens op de kaart het inrichten van
beheerprocessen samen met TNN.

-

We verbeteren de zoekfuncties en toegankelijkheid van onze website. Ook gaan
we de snelheid van de website verbeteren.

-

We willen komen tot een opvolger van de Glossy die we eerder ontwikkelden.
Daarvoor zullen we een doelstelling definiëren, het thema inclusiviteit een plek
geven en aanhaken bij moderne communicatiemogelijkheden.

-

We willen instagram en andere sociale media gaan inzetten om zo beter jongeren
te bereiken.

-

We breiden onze Engelstalige informatie op de website uit. Indien gewenst kan
een deel van deze informatie worden opgenomen in een papieren folder of flyer.
Deze folder blijft een uitzondering op ons beleid om drukwerk te beperken tot
kaarten om mensen te verleiden en verwijzen naar onze website.
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-

Op verzoek van het ministerie van VWS gaan Transvisie en TNN een hulplijn
opzetten, specifiek voor transgender jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Via deze
hulplijn (chat en telefoon) kunnen transgender jongeren (anoniem) hun verhaal
kwijt en zorgen en problemen met getrainde ervaringsdeskundigen bespreken. Het
doel is dat ze steun en erkenning kunnen krijgen voor hun verhaal en betrouwbare
informatie kunnen vinden.

-

We willen de speerpunten van Transvisie planmatiger omzetten in campagnes.

-

We zullen ons werk aan website, Facebook, nieuwsbrief, Bestuursflits en drukwerk
verder op elkaar afstemmen.

-

We willen onze huisstijldocumenten omzetten naar makkelijk bruikbare sjablonen.

Organisatie
In het team Scholenvoorlichting zal het inwerkprogramma intensiever worden gemaakt en
zal ook onderlinge feedback meer aandacht krijgen. Naast kennis overdragen door mee te
gaan met een ervaren voorlichter, komt er een training waarbij het team (online)
besprekingen houdt over hoe om te gaan met mogelijk lastige situaties die regelmatig
voorkomen.
Onze redactie zal haar handboek met werkzaamheden, werkprocessen en
uitgangspunten afronden en implementeren. Daarnaast zullen enkele ervaren
redactieleden hun werk stoppen. Het zal veel aandacht vragen om de redactie-activiteiten
goed te laten doorlopen. Samenwerking wordt efficiënter gemaakt met bv. door de inzet
van een werkstroom-tool.
De te lanceren sociale kaart vraagt nieuwe beheerprocessen. Er wordt een productteam
ingericht en ingewerkt met mensen van zowel Transvisie als TNN. Zij zullen aanvankelijk
de sociale kaart beheren. We zullen (op termijn) ook derden inschakelen om delen van de
gegevens te beheren, ons eindverantwoordelijkheid van onze beider organisaties.
De plannen in cijfers
- In 2021 versturen we 5 nieuwsbrieven en 5 bestuursflitsen.
-

Aantal (scholen)voorlichtingen en infostands: zoveel als corona ons toestaat.

-

Bezoek website en Facebook: De stijging van de laatste jaren zullen we verder
voortzetten, door aantrekkelijke content. Bij Facebook streven we naar 2500
volgers en op de website streven we naar een toename van 20%.
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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. Zij kunnen anderen ontmoeten tijdens de
vele bijeenkomsten van onze contactgroepen of tijdens een-op-een contact, via een
gesprek of ziekenhuisbezoek.
Onze plannen
Dit jaar zullen we naast onze terugkerende activiteiten aan een aantal zaken extra
aandacht besteden:
-

We groeien naar de situatie dat alle groepen zowel fysieke bijeenkomsten als
video-bijeenkomsten aanbieden. Door de Zoom-bijeenkomsten sinds maart 2020
weten we dat dit deels andere bezoekers aantrekt dan de fysieke bijeenkomsten.
Voor sommigen is een video-bijeenkomst emotioneel laagdrempeliger en het
scheelt reistijd en reiskosten. Ook is er een belangrijk deel van onze bezoekers
dat juist de fysieke ontmoetingen erg mist. Met een combinatie van fysiek en via
video bereiken we een grotere groep mensen.

-

Ons beleid was en is dat voor fysieke bijeenkomsten we de richtlijnen van de
overheid volgen. Op dit moment betekent dit dat bijeenkomsten met maximaal 30
personen mogelijk zijn, als aan meerdere eisen voldaan is, waaronder vooraf
aanmelden door deelnemers, afstand houden en hanteren van vaste zitplaatsen.
Deze eisen kunnen wijzigen en zullen wij steeds bekend maken via onze website.

-

We gaan de mogelijkheid van één-op-één contacten extra onder de aandacht
brengen via bijvoorbeeld onze website en social media. Het informatiepunt zal
actief gesprekken aanbieden. Ondanks de stijging van het aantal individuele
gesprekken in 2020, denken we dat er nog een grote onvervulde vraag is.

-

We gaan voor de groepen die tot nog toe op de Niasstraat samenkwamen
(Mannengroep, Homogroep, Vrouwengroep, Transanders Utrecht en
Jongvolwassenen) een nieuwe groepsruimte in De Dansfabriek in Nieuwegein in
gebruik nemen, zodra de corona-epidemie fysieke bijeenkomsten weer mogelijk
maakt. Deze veel grotere ruimte helpt ons om de toegenomen toestroom beter
aan te kunnen en onder milde coronamaatregelen in kleinere groepen goed
afstand te kunnen houden. De ruimte is gezelliger en goed bereikbaar.

-

De onlinebijeenkomsten voor jongeren gaan we uitbreiden. Naast de
bijeenkomsten voor jongeren tussen 13 en 17 jaar die we vorig jaar startten, willen
gaan we een vergelijkbaar aanbod bieden aan kinderen tussen 9 en 13 jaar.

-

We zullen de homogroep op vaste basis voortzetten, na goede ervaringen met een
pilot in 2020, waaruit bleek dat er behoefte is aan aparte bijeenkomsten voor
homomannen binnen onze doelgroep.

-

Transgender en Geloof zal uitbreiding van de groepsbegeleiders realiseren en zo
een doorstart maken.
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-

We gaan de mogelijkheden verkennen voor een contactgroep voor transgender
mensen met een licht verstandelijke beperking.

Organisatie
De continuïteit voor de meeste groepen is geborgd, omdat in 2020 er ruim 20
groepsbegeleiders zijn ingestroomd. Er zijn echter nog vacatures voor Transgender en
geloof, de Mannengroep, TransAnders Groningen, Brabantse Wal-groep en het
Transgendercafé Enschede. We blijven hiervoor werven. Eventuele nieuwe groepen
kunnen alleen van start indien er voldoende begeleiders zijn om deze groepen te
organiseren.
De groepsbegeleiders zullen samen met het bestuur stap voor stap tot een gezamenlijke
visie komen over inhoud, kwaliteit en werkwijze van de groepsbijeenkomsten. Dit helpt om
in de diversiteit van onze groepen, en met wisselingen in de bezetting, toch een
gezamenlijk kwaliteitsniveau te kunnen behouden.
Tijdens de pilotfase was de homogroep een subgroep van de mannengroep. We zullen
deze als zelfstandige groep gaan inrichten.
De plannen in cijfers
- We hebben een contactaanbod voor 15 verschillende doelgroepen.
-

We houden naar verwachting 140 groepsbijeenkomsten; 30 meer dan in 2020. Dit
komt door de doorstart van Transgender en Geloof en doorgroei van de
homogroep en online Jongerengroep.
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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 met zorgaanbieders, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars,
overheid, toezichthouders, pers en politiek en de transgender community. Daarnaast
geven we advies aan met name zorgaanbieders die transgenderzorg willen gaan
aanbieden of dat willen verbeteren of uitbreiden. Ook onderhouden we contacten met
onderzoekers en helpen we bij onderzoek of stimuleren dit. Onze doelstellingen voor
belangenbehartiging zijn uitgewerkt in onze meerjarenvisie.1
We willen doorpakken in het beperken van de diagnostiek/indicatiestelling zoals nu
gangbaar is in de transgenderzorg (depathologiseren). We willen het momentum benutten
dat we de afgelopen twee jaar hebben gegenereerd (via bijvoorbeeld politieke lobby,
onderhandelingen over de zorgstandaard en onze inbreng in de Toekomstvisie
Transgenderzorg). Verder blijven we prioriteit geven aan het vergroten van (decentrale)
capaciteit en een reductie van de (nog steeds onacceptabel lange) wachttijd.
Onze plannen
Naast het monitoren en acteren op alle dossiers in de breedte van onze meerjarenvisie,
zullen we ons dit jaar speciaal gaan inzetten voor deze punten:
-

Op ons aandringen is in 2019 afgesproken de Kwaliteitstandaard Somatische
Transgenderzorg in 2021 te evalueren en te actualiseren. We zetten daarbij in op
verdere afbakening van de rol van de psycholoog bij toegang tot medische
behandeling, ontwikkeling van triage-criteria voor een snelle doorstroming van
personen zonder speciale omstandigheden en het vergroten van maatwerk door
bijvoorbeeld het schrappen van leeftijdscriteria voor puberteitsremming.

-

Om Nederlandse zorgaanbieders te laten leren van internationale ervaringen met
beperkte indicatiestelling (informed consent), zullen we – binnen de mogelijkheden
van corona – een excursie organiseren naar Callen Lorde Community Health
Center. Op deze excursie kunnen zorgprofessionals zich laten informeren over
hoe informed consent in de praktijk werkt en hoe omgegaan kan worden met
professionele dilemma’s.

-

Dankzij de regeling ‘tijdelijke limiet aan eigen bijdragen voor farmaceutische zorg’
betalen gebruikers van Nebido nu maar maximaal €250,- per jaar aan eigen
bijdrage. De regeling stopt echter eind 2021. Wij zullen via lobby inzetten op
verlenging van deze regeling.

-

Eind maart zijn Tweede Kamerverkiezingen. Er kunnen dan nieuwe Kamerleden in
beeld komen die zich met transgenderzaken bezig gaan houden. Wij zullen kennis
met hen maken en onze organisatie en onze doelen bij hen bekend maken.

1

Zie ontwikkelpad 2 in onze Meerjarenvisie: https://www.transvisie.nl/wp-content/uploads/2016/12/toc-visie2018-2048-def-met-ontwikkelpaden-uitgetypt.pdf
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-

Wij blijven Radboud UMC adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van
transgenderzorg. We helpen met het inrichten van het zorgpad, het opbouwen van
kennis bij de zorgprofessionals en voorbereiden van onderzoek.

-

We gaan met zorgverzekeraars samenwerken om mensen op de wachtlijst beter
te begeleiden naar zorgaanbieders waar ze eerder aan de beurt zijn. We maken
daarvoor afspraken over informatie-uitwisseling en zetten onze kanalen in om
transgender verzekerden te bereiken.

-

We blijven betrokken bij het project Samen Beslissen voor Transmannen van
Amsterdam UMC. In dit project wordt de informatie aan transmannen over de
behandel-opties en -risico’s verbeterd op basis van ervaringen van eerdere
cliënten. Dit project wordt mogelijk verbreed naar transvrouwen.

-

We zien graag dat meer huisartsen actief transgenderzorg verlenen. We willen
daarom een kennisnetwerk opzetten met geïnteresseerde huisartsen en enkele
decentraal werkende endocrinologen, voor kennisdeling en kwaliteitsborging. Met
name de monitoring en begeleiding bij hormoonbehandelingen vinden we een
haalbare en passende rol voor een huisarts.

-

In 2019 deden we samen met de Kwartiermaker onderzoek naar behoeften en
tevredenheid met de transgenderzorg. Dit onderzoek willen we herhalen. Dit jaar
willen we dat in gang gezet hebben.

-

Dit jaar loopt de initiële opdracht van de Kwartiermaker Transgenderzorg af. Wij
zullen ons inzetten voor een verlenging van die opdracht en kijken uit naar een
voorzetting van onze constructieve samenwerking.

-

In 2020 zijn we in samenwerking met TNN gestart met het borgen van structurele
inzet van ervaringsdeskundigheid in de Jeugd-ggz. Op basis van de verkenning en
begeleiding van Panteia, gaan we met de betrokken ggz-instellingen, financiers en
anderen een samenwerking formaliseren waarbinnen we in gezamenlijkheid aan
concrete acties werken op het gebied van visie, kennis en professionalisering van
ervaringsdeskundigheid.

-

We zullen in onze contacten met zorgaanbieders aandacht vragen voor het
ontwikkelen of verbeteren van specifiek zorgaanbod voor mensen na hun transitie
(nazorg).

Organisatie
De eerder al ingezette professionalisering van onze belangenbehartigingstaak zullen we
in 2021 voortzetten.
Vanwege het vertrek van onze voorzitter/ belangenbehartiger werven we een ervaren
belangenbehartiger om leiding te geven aan het team. Wanneer deze er is, breiden we
het aantal teamleden uit naar vier. Dat stelt ons in staat om binnen het team meer
specialisaties naar thema’s (bijvoorbeeld verzekeringen of onderzoek) of subdoelgroepen
(bijvoorbeeld autisme, vluchtelingen) te krijgen. Dit brengt het kennisniveau van het team
als geheel verder omhoog. We zullen collega-vrijwilligers van buiten het team
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belangenbehartigers die hiervoor expertise en/of interesse hebben mobiliseren en
inzetten om bij te dragen aan onderzoek.
De plannen in cijfers
We streven ernaar om in 2021:
-

drie impactvolle Kamervragen gesteld te krijgen over transgenderzorg;

-

drie keer zichtbaar te zijn op landelijke televisie;

-

vijf keer zichtbaar te zijn in de media in het algemeen (krant, radio).
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Strategie en beleid
Het subsidiekader voor onze basisfinanciering vanuit het ministerie van VWS loopt tot
2022. Daarna zal er een herziening komen, waarbij we vermoedelijk meer op aantoonbare
impact beoordeeld zullen worden. Het meetbaar maken van onze impact zal daarom in
2021 meer aandacht krijgen. Ook blijven we via de Patiëntenfederatie de lobby voor een
goede basisfinanciering met raad en daad ondersteunen.
We starten dit jaar met een bestuur dat op sterkte is. Per april 2021 vertrekt echter onze
voorzitter. Dit zal een grote wissel trekken op het bestuur. Werving en inwerken van een
opvolger zal een hoge prioriteit zijn binnen het bestuur.
Uit het medewerkersonderzoek dat we in 2020 uitvoerden, kwam onder andere het advies
om verder te werken aan de professionalisering van het bestuur. Dat zullen we in 2021
doen aan de hand van bijeenkomsten waar deskundigheidsbevordering en het werken als
professioneel team aan bod komen. Met het oog op het versterken van de onderlinge
samenwerking en binding tussen de diverse teams in onze organisatie, gaan we de
frequentie en opzet van een aantal interne overleggen aanpassen.
We gaan verder met ons onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden en verkennen in
eerste instantie de mogelijkheden van verdergaande samenwerking met TNN. In het
najaar van 2020 hebben de beide besturen met elkaar afgesproken om te bekijken welke
terreinen zich zouden lenen om meer met elkaar op te trekken. Daarbij denken we aan
faciliterende en ondersteunende werkzaamheden en belangenbehartiging.
We starten een project Inclusiviteit om te onderzoeken hoe we als organisatie en in ons
aanbod en onze dienstverlening een betere afspiegeling van de samenleving kunnen zijn.
Wij zullen hiervoor in gesprek gaan met deelgroepen binnen onze doelgroep die nu nog
niet of nauwelijks gebruik maken van ons aanbod.

www.transvisie.nl
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Bedrijfsvoering
Onze mensen
Wij kunnen alleen succesvol zijn door de betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers. Zij
maken Transvisie tot wat het is. We werken daarom permanent aan scholing en
ontwikkeling, interne mobiliteit, inspraak en tevredenheid van onze mensen.
We verwachten ook in 2021 nog even geen fysieke bijeenkomsten te kunnen hebben.
Teambuilding en onderlinge communicatie zullen daarom extra aandacht vergen; ook
omdat een belangrijk deel van de collega’s in coronatijd zijn aangenomen. Zij hebben hun
collega’s daardoor nooit fysiek ontmoet. Wij hebben waardering voor hoe deze collega’s
ondanks de lastige omstandigheden hun weg aan het vinden zijn in onze organisatie.
We zullen extra aandacht besteden aan het behoud van en vergroten van de
betrokkenheid en werkplezier.
-

We verhogen het aantal vrijwilligersbijeenkomsten van 3 naar 5 per jaar, waarvan
twee in het teken zullen staan van het welkom heten en inwerken van nieuwe
vrijwilligers.

-

De pilot in 2020 met de Bestuursflits, een interne nieuwbrief als aanvulling op onze
algemene nieuwsbrief, is goed bevallen. We zullen via deze weg vijf keer per jaar
aan onze vrijwilligers informatie geven over ontwikkelingen binnen Transvisie.

-

We zullen het gebruik blijven stimuleren van onze interne communicatiemiddelen
zoals onze e-mail en ons in 2020 gerealiseerde intranet. Consequent gebruik van
de Transvisie e-mail is een randvoorwaarde om elkaar goed te kunnen bereiken.

-

Eventuele uitbreiding van de interne communicatiemiddelen wordt in een
projectgroep verder bekeken, onder leiding van de vicevoorzitter en in
samenwerking met het ICT-team.

-

We organiseren trainingen voor onze vrijwilligers, waarbij zowel aandacht wordt
geschonken aan deskundigheidsbevordering als aan teambuilding. Mogelijke
inhoudelijke onderwerpen hiervoor zijn bijvoorbeeld gespreksvaardigheden, kennis
over autisme en transgender, kennis over de intersekse conditie.

-

Het bestuur houdt met coördinatoren en contactpersonen een jaarlijks
voortgangsgesprek over wat goed loopt en waar men nog behoefte aan heeft.

-

In 2020 waren er binnen Transvisie diverse jubilea te vieren, onder het 10-jarig
jubileum van Transvisie en de start van de mannengroep 25 jaar geleden. Zodra
het mogelijk is fysieke bijeenkomsten te organiseren zal er een feest komen om
deze en andere heuglijke feiten passend te vieren.

-

Erkentelijkheid moet ook tastbaar zijn. Elk team krijgt per teamlid een bedrag om
naar eigen inzicht te besteden aan teambuilding. Daarnaast is er voor elk team
een bedrag om te besteden aan deskundigheidsbevordering, een gastspreker,
materialen en dergelijke. Het beleid van een eindejaarbedankje voor iedere
vrijwilliger wordt voortgezet.
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Ten aanzien van werving en selectie hebben we ook een aantal specifieke ambities:
-

We willen nieuwe vrijwilligers snel en goed inwerken en voor langere tijd bij ons
betrokken houden. Nieuwe vrijwilligers krijgen een specifieke collega als
aanspreekpunt, die verantwoordelijk is voor inwerken en begeleiden. Het eerste
half jaar wordt beschouwd als inwerk- en proefperiode.

-

We besteden opnieuw veel aandacht aan werving en selectie van nieuwe collega’s
om vertrek van vrijwilligers op te vangen en om vacatures op te vullen. Het
vervullen van vacatures voor bestuur en coördinatorfuncties zal extra aandacht
vergen. We zoeken naar aanvullende manieren om onze vacatures onder de
aandacht te brengen.

-

We verwachten dat het aantal vrijwilligers stijgt naar 120 in december 2021,
waarbij we de uitstroom willen beperken tot zo’n 15 personen. In 2020 was de
uitstroom ruim 20 personen. In 2020 groeide het aantal vrijwilligers van zo’n 75
naar 95.

Financiën
Onze activiteiten financieren we uit de jaarlijkse PGO-subsidie, bijdragen van donateurs,
giften en inkomsten uit producten en diensten zoals voorlichting, advies,
projectparticipaties en het leveren van informatieproducten.
-

We zullen in 2021 onze begroting extra goed bewaken. Door de gevolgen van de
coronamaatregelen zijn nieuwe financiële patronen in onze organisatie ontstaan.
Door het wegvallen van fysieke bijeenkomsten hebben wij veel minder uitgaven
gehad aan reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers en bezoekers. Dit is
traditioneel een grote kostenpost voor Transvisie. Aan de andere kant zijn er ook
nieuwe uitgaven voor in de plaats gekomen.

-

We bereiden ons voor om op de middellange termijn nieuwe subsidiebronnen te
vinden om verdere professionalisering van Transvisie mogelijk te maken.

-

In 2020 zijn wij begonnen met het systematiseren en professionaliseren van onze
boekhouding, interne administratieve processen en automatisering van
bijvoorbeeld de facturatie en donateursadministratie. In 2021 willen wij dit project
afronden.

-

Financiële en administratieve processen binnen Transvisie zijn nog niet altijd goed
beschreven. Daarom zullen wij in 2021 een financieel-administratief handboek
maken, waarin rollen beschreven worden en bevoegdheden vastgelegd zijn.

De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit:
Tabel 1 Begrote inkomsten in planjaar en voorlopig resultaat voorafgaand jaar (in €)
Jaar
2021
2020

www.transvisie.nl

Totaal
€ 68.450
€ 66.636

Subsidie
€ 45.000
€ 45.000

Donateurs
€ 12.000
€ 13.598

Overig
€ 11.450
€ 8.037

14

Wij verwachten in 2021 geen grote veranderingen in onze inkomsten. Overige inkomsten
uit voorlichting en advies zullen naar verwachting in 2021 hoger zijn dan in 2020.
Tabel 2 Begrote uitgaven in planjaar en voorlopig resultaat voorafgaand jaar (in €).
Jaar

Totaal

2021
2020

€ 72.133
€ 48.825

Onderling
Contact
€ 22.068
€ 11.333

Informatievoorziening
€ 25.150
€ 24.196

Belangenbehartiging
€ 5.980
€ 5.805

Algemene
uitgaven
€ 18.935
€ 7.492

Aan de uitgavenkant verwachten we een toename van de reiskosten voor vrijwilligers en
bezoekers, en ook kosten voor zaalhuur. Daarbij gaan we uit van de verwachting dat
fysieke bijeenkomsten in de loop van het jaar weer mogelijk worden.
ICT en andere middelen
Onze ICT-voorzieningen en andere middelen moeten ons op een veilige en makkelijke
manier helpen zo goed mogelijk samen te werken met elkaar en te communiceren met
onze doelgroep en andere externe betrokkenen. Onze vrijwilligers werken op
verschillende tijden en plaatsen en met verschillend ervaringsniveau.
In 2020 hebben we een grote vernieuwing doorgevoerd in onze ICT-voorzieningen.
Hierdoor kunnen we online beter samenwerken door een intranet en bestandsdeling en
een goed functionerend e-mailsysteem. We zullen het gebruik hiervan stimuleren.
Eventuele uitbreiding van interne communicatiemiddelen wordt in een projectgroep verder
bekeken, onder leiding van de vicevoorzitter en in samenwerking met het ICT-team.
Huisvesting
Onze vrijwilligers werken op verschillende locaties en veel vanuit huis. Voor de
contactgroepen hebben we een aantal vaste locaties in het land en we hebben een
centraal kantoor in Utrecht van waaruit ons bureau werkt. Dit kantoor is ook de basis voor
het Informatiepunt en de plek waar vergaderingen van bestuur, coördinatoren en teams
plaatsvinden. We gaan deze huisvesting evalueren nu de koppeling tussen kantoor en
onze Utrechtse groepsruimtes is losgelaten.
Voor de contactgroepen die voorheen op de Niasstraat in Utrecht bijeenkwamen zullen
we een nieuwe groepsruimte in gebruik nemen, zodra de corona-epidemie fysieke
bijeenkomsten weer mogelijk maakt. Deze veel grotere ruimte in De Dansfabriek in
Nieuwegein helpt ons om de toegenomen toestroom beter aan te kunnen en onder milde
coronamaatregelen in kleinere groepen goed afstand te kunnen houden.

www.transvisie.nl
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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)

Overige gegevens
Kamer van Koophandel: 34388374
RSIN (Fiscaal nummer): 822264031

030 410 02 03
(Transvisie bureau)
info@transvisie.nl

IBAN: NL43 RABO 0121 6921 83
BIC: RABONL2U

Niasstraat 1
3531 WR Utrecht

www.transvisie.nl
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