
 

 Addendum Project “duwtje in de rug” Transgender Netwerk Nederland 

 

Kleine uitbreiding van coaching-budget  € 5.000 

In 2016-2017 en met de verlenging in 2018 is er 5% meer budget nodig om de cliënt trajecten bij 

Gendertalent goed af te ronden. Daarom vragen we hiervoor een kleine uitbreiding van het huidig 

budget aan, i.e.: € 5.000.  

 

Onderzoek in EU   € 31.000 

In 2017 is er door TNN en de UvH onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van Transpersonen 

in Nederland. Daarnaast kwam in mei 2017 het rapport van het SCP uit. In een eerste scan van 

Gendertalent bij o.a. de TGEU, hebben we geleerd dat dergelijk onderzoek mist in de Europese 

context. Vergelijkbaar onderzoek is in Europese landen nodig als voorbereiding voor de opschaling 

van het Nederlandse initiatief Gendertalent. Daarnaast brengt Gendertalent in kaart hoe de trans 

gemeenschap er in deze landen uit ziet, hoe het sociale zekerheidstelsel in de andere landen werken, 

welke vergelijkbare initiatieven er zijn en hoe Gendertalent een rol van betekenis kan spelen in deze 

landen. We willen deze onderzoeken doen in 5 tot 10 landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

Groot-Brittannië, Portugal. Italië, Scandinavische landen, Polen, Rusland. Er zullen 10 studenten 

vanuit de Hbo-opleidingen International Business and Languages worden ingezet. Die door 

Gendertalent aangestuurd wordt. In samenwerking met TNN zal Gendertalent vanuit dit onderzoek 

een rapport opleveren over de positie van transgender personen in 10 landen. Beoogd wordt om 

deze aan de minister en de TGEU/ILGA op IDAHOT 2019 aan te bieden. Daarbij creëren we de 

mogelijkheid voor trans organisaties in de andere EU-landen om makkelijker ook hetzelfde 

onderzoek te faciliteren in het eigen land. Hierdoor kan de lobby voor deze lokale trans organisaties 

ook versterkt worden. 

Het benodigde budget is: 

- 20 weken, 12 uur per week begeleiding van Gendertalent, € 75 euro per uur € 19.500 
- 10 stagiaires, 20 weken, 250 euro per maand stagevergoeding € 11.500 

 

Meerjarenplannen € 15.000 

In de periode 2016-2018 heeft de stichting Genderwende/gendertalent veel ervaring op gedaan op 

het gebied van werk. Er is een lopende re-integratie en loopbaan activiteiten opgezet, er is nieuwe 

kennis over de exacte uitdagingen van trans personen opgedaan, er is een netwerk van relevante 

maatschappelijke organisaties op nationaal en lokaal niveau opgebouwd en de interne organisatie is 



 

op een professioneel gecertificeerd niveau gebracht. Om te zorgen dat deze activiteiten ook in de 

toekomst duurzaam kunnen worden ontplooid en verder kunnen worden ontwikkeld (met 

bijvoorbeeld andere landen of nieuwe oplossingen), wil Genderwende graag een zzp-er aantrekken 

om de meerjarenplannen te schrijven. Hiervoor is een budget nodig van € 15.000 (200 uur, 75 euro 

per uur).  

 

Totale begroting: 

Kleine uitbreiding van coaching-budget    € 5.000 

Opschalen in EU      € 31.000 

Meerjarenplannen       € 15.000 

Accountantscontrolekosten + uren afstemming TNN  € 5.000 

Totale kosten       € 56.000 

 

 


