
   

 

LANDELIJK  

 

In deze tabel vindt u een overzicht van organisaties binnen Nederland die zich inzetten voor LHBTI+ 

doelgroep.   

Transvisie  

  

  

Belangenorganisatie 
die zich richt op 
onderling contact, 
informatievoorziening 
en voorlichting over  
(zorg aan) 

transgender en non 

binaire personen, 

(volwassenen, 

jongeren en kinderen 

en hun familie).   

https://www.transvisie.nl/   

Gender praatjes  

  

  

Hulplijn en chatbox 

voor vragen over 

identiteit, gender en 

geaardheid (met 

name voor jongeren).   

www.genderpraatjes.nl    

113  De suïcide  

(zelfdoding)preventie 

lijn.   

www.113.nl   

Transgendernetwerk Nederland  

  

  

Stichting die zich 

landelijk inzet voor 

emancipatie 

antidiscriminatie van 

transgenderpersonen 

en omgeving.  

https://www.transgendernetwerk.nl/  

  

  

  

COC Nederland en   

COC Zeeland  

  

  

Landelijke (sinds  

1946)  

belangenorganisatie 

die opkomt voor 

rechten, emancipatie 

en sociale acceptatie 

van LHBTI+ personen. 

Raadgevende status 

bij Verenigde Naties.  

https://www.coc.nl/  

  

https://www.coczeeland.nl   

https://www.transvisie.nl/
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http://www.113.nl/
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https://www.transgendernetwerk.nl/
https://www.transgendernetwerk.nl/
https://www.coc.nl/
https://www.coc.nl/
https://www.coczeeland.nl/
https://www.coczeeland.nl/


   

Movisie  

  

  

Organisatie die zich 

hard maakt omtrent 

maatschappelijke 

vraagstukken, o.a. 

voor de LHBTI+ 

doelgroep. Movisie 

academie biedt 

trainingen voor 

professionals.  

https://www.movisie.nl/  

  

Roze hulpverlening website  

  

  

Website om een 

zorgaanbieder te 

zoeken binnen roze 

hulpverlening  

http://www.rozehulpverlening.nl/   

Rutgers  

  

  

  www.rutgers.nl   

Iedereen is anders  Project / website van 

COC, 113 en Movisie 

met informatie over 

LHBTI, voor LHBTI, 

ouders en 

professionals.  

www.iedereenisanders.nl  

  

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de organisaties binnen Zeeland, die naast MWRZ ook 

affiniteit hebben met de LHBTI+ doelgroep.  

Organisatie   Inhoud   Link   

LHBT netwerk zeeland   Belangenbehartiging 

organisatie in Zeeland dat 

krachten bundelt met 

andere organisaties die 

opkomen voor LHBTI+ 

rechten in Zeeland. Het 

netwerk verzorgt ook 

ontmoetingen, 

voorlichtingen en 

deskundigheidsbevordering   

https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/   

 

https://www.movisie.nl/
https://www.movisie.nl/
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LFB Goes   LFB is een 

belangenorganisatie voor 

en door mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Door het organiseren van 

thema-avonden en 

voorlichtingsbijeenkomsten 

maken wij LHBT 

bespreekbaar bij onze 

achterban; mensen met een 

verstandelijke beperking.  

https://lfb.nu/   

Antidiscriminatie 

bureau Zeeland   

Anti Discriminatie Bureau 

Zeeland voert LHBTI project 

uit om sociale acceptatie 

en veiligheid van lesbische, 

homoseksuele, biseksuele 

en transgender jongeren te 

vergroten binnen Zeeland.  

https://www.adbzeeland.nl/projecten/lhbti   

ChristenQueer  ChristenQueer is een brede 

christelijke LHBTI-beweging 

die gelooft dat God elk 

mens gemaakt heeft naar 

Zijn beeld en gelijkenis. 

Gods grootheid is 

veelkleurig en verbindend. 

ChristenQueer gelooft in 

een wereld waarin LHTBI's 

zich veilig weten en LHBTI- 

jongeren opgroeien in 

volledig acceptatie door hun 

families en kerken.  

https://www.christenqueer.nl/   

Roze 50+  Roze 50+ beoogt het 

verbeteren van de 

leefsituatie, gezondheid en 

het welzijn van LHBTI+ 

50plussers door bundeling 

van kennis, ervaring en 

belangenbehartiging.  

www.roze50plus.nl   

Logopedisten Zeeland  Website met logopedisten 

binnen Zeeland die hulp 

kunnen bieden bij 

stemverandering voor 

transpersonen.  

https://www.logopedistenzeeland.nl/   

https://lfb.nu/
https://lfb.nu/
https://www.adbzeeland.nl/projecten/lhbti
https://www.adbzeeland.nl/projecten/lhbti
https://www.christenqueer.nl/
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Roze in blauw  De Politiemensen van Roze 

in Blauw 

Zeeland/WestBrabant 

bieden een luisterend oor, 

verwijzen door, bemiddelen 

en ondersteunen LHBTI+ en  

betrokkenen bij het doen 

van een melding of aangifte.  

Geen website, wel email: 
rozeinblauw.zeeland-
westbrabant@politie.nl   
  

Seksuele Gezondheid  

Zeeland   

  

  

Praktijk voor coaching en 

training omtrent seksuele 

gezondheid  

Kloetingseweg 48 4462 
BA Goes  
info@seksuelegezondheidzeeland.nl          

06 25485048  

GGD Zeeland, afdeling  

seksuele gezondheid   

  

  

GGD afdeling die helpt bij 

vragen over gender/ 

geaardheid   

Westwal 37,   

4461 CM Goes  

0113 249 400  

 


