Beleidsplan 2016 - 2020
Sinds 2014 heeft de stichting een andere ontmoetingsplaats en is het voor de
bezoekers die voor het eerst komen, makkelijker om zich aan te sluiten. Voor
gesprekken met nieuwkomers, die ook dan nog niet durven, biedt de stichting de
mogelijkheid om gebruik te maken van een ruimte in de Brasserie (uiteraard in
overleg met de eigenaar). Ook willen we in de Brasserie een ruimte realiseren, waar
bezoekers zich kunnen omkleden. Op deze manier kunnen mensen in reguliere
kleding van huis vertrekken. Uiteraard zijn aan het beschikbaar stellen van deze
ruimte, extra kosten verbonden en voorgaande zal in overleg moeten met de
eigenaren van de Brasserie.
Met betrekking tot de plaatselijke activiteiten, denken we aan het blijven aanbieden
van een soortgelijk programma op de huidige soos avonden, bijvoorbeeld een makeup voorlichting, een modeshow met adviezen voor de bezoekers, een gesprek met
het genderteam van het UMCG en Alwin Man (psycholoog met genderdysforie als
expertise). Tevens organiseren we een kerstdiner in december en een barbecue in
de zomermaanden (ook toegankelijk voor bezoekers van het Genderhome (afdeling
Transvisie)). Deze activiteiten zouden we de komende jaren ook graag willen
voortzetten.
In samenwerking met COC Groningen en Drenthe, willen we meer aan voorlichting
op scholen gaan doen. Uit de praktijk is gebleken dat, indien wij aanwezig waren bij
een voorlichting, er meer vragen kwamen over gender gerelateerde problematiek dan
over seksualiteit. Inmiddels zijn we al enkele malen in gesprek geweest met COC
Groningen en Drenthe. Het komende schooljaar (en de jaren daaropvolgend) zijn we
dan ook voornemens om diverse voorlichtingen in de drie noordelijke provincies te
gaan houden.
We zijn van mening dat het (Nederlandse) voorlichtingsmateriaal momenteel te
wensen over laat. We maken nu veelvuldig gebruik van het boekje “Alles wat je al
wilde weten over transgenders” van Ḉavaria uit Vlaanderen. Dat is natuurlijk niet
optimaal, omdat veel toegespitst is op onze Zuiderburen. In samenwerking met
andere transgender groepen in Nederland en/of met het overkoepelende TNN, zal er
een Nederlandse vertaalslag plaats moeten vinden. Tot die tijd maken we gebruik
van een inlegvel met Nederlandse verwijzingen.

Ten slotte is een onderdeel van onze stichting, de Genderbespiegelingsgroep, erg
goed bezig om voorlichting te geven aan diverse instellingen en groepen, die al dan
niet beroepsmatig met transgenders te maken hebben. Een concreet voorbeeld
hiervan is een voorlichting in november 2015 op een congres van 2500 huisartsen.
Ons doel is dan ook om deze groep te professionaliseren en de frequentie van
dergelijke presentaties te verhogen.

