
  
PEP organiseert in samenwerking met COC Haaglanden, Den Haag Pride, gemeente Den Haag, 

Transgender Netwerk Nederland en Empowerment Foundation  op maandag 7 december 2015 een 

symposium over transgenders in Den Haag. 

 

Transgender is een verzamelbegrip voor personen die op zoek zijn naar een eigen genderidentiteit en kent 

diverse uitingsvormen. Daarom is het voor velen, zelfs voor professionals en hulpverleners, soms moeilijk te 

begrijpen.  Daarbij komt ook het feit dat hulpverleners en professionals onvoldoende op de hoogte zijn van de 

problematiek waardoor er geen adequate hulpverlening of dienstverlening geboden kan worden. 

 

Onvoldoende kennis over transgenders kan soms tot onbegrip en wellicht tot een sociaal isolement van deze 

groep leiden. Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat transgenders in een kwetsbare positie zitten. Deze 

signalen zijn eerder bevestigd tijdens een conferentie georganiseerd door PEP en COC Haaglanden over LHBT 

beleid in Den Haag.  

 

Landelijk hebben een aantal gemeenten en diverse maatschappelijke organisaties de Verklaring van Dordrecht 

ondertekend. De verklaring is in 2013 opgesteld door Transgender Netwerk Nederland (TNN) met als doel de 

emancipatie van transgenders op de werkvloer te bevorderen. Den Haag als internationale stad wil graag haar 

LHBT beleid consolideren en onderschrijft hetgeen wat in de verklaring wordt beschreven.  

 

Het is voor de gemeente Den Haag en andere organisaties belangrijk om de positie van transgenders in Den 

Haag scherp in beeld te krijgen. Daarnaast wil de gemeente Den Haag de positie van transgenders versterken. 

 

Datum: maandag 7 december 2015 

Tijd: 12.30 – 17.15 uur 

Locatie: Prins27 - Prinsegracht 27, Den Haag 

 

Aanmelden 

U kunt zich tot vrijdag 4 december 2015 aanmelden door een e-mail te sturen naar Wai-Kin Chung, 

wk.chung@pepdenhaag.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en het aantal personen. 

 

Programma  

12.30 Inloop met lunch 

13.00 Opening door dagvoorzitter - Eveline van de Putte 

13.05 Welkomstwoord door Fenna Noordermeer - directeur PEP Den Haag 

13.10 Filmfragment 1: Transanders 

13.15 inleiding op het onderwerp door Corine van Dun, Transgender Netwerk Nederland 

13.30 Filmfragment 2: Transanders  



13.40 Zorg voor transgenders - Thomas Wormgoor, Transvisiezorg 

13.55 'Je coming out als transgender: en dan?' - Renate den Heijer 

14.05 Filmfragment 3: Transanders  

14.15 Inleiding fotografe Ozden Karababa over haar expositie 'Inside Out" 

14.25 Filmfragment 4: Transanders 

14.35 Gesprek filmmaakster Kim Bras en een van de geinterviewden uit Transanders  

14.45 Filmfragment 5: Transanders  

14.55 Pauze 

15.05 Transgenders op de werkvloer - Zeki Arslan, Centrum voor Arbeid 

15.15 Panelgesprek met keynote speakers en de zaal o.l.v. dagvoorzitter 

15.40 

!
Toespraak wethouder Karsten Klein (Wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens)  en 
ondertekening verklaring van Dordrecht.  

  
Presentatie door Cabaretière Merel Moistra 

16.10 Uitreiking John Blankenstein Prijs 2015 

16.40 Networkborrel en bekijken foto expo 'Inside Out' 

17.30 Afsluiting 

  

Partners 

PEP Den Haag, Gemeente Den Haag, Den Haag Pride, Transgender Netwerk Nederland, COC Haaglanden, 

Empowerment Foundation 

 

Over de sprekers 

 

Corine van Dun 

Corine is vader van twee volwassen kinderen en tegelijk ook die bijzondere vrouw. 

 

Thomas Wormgoor, coördinator Transvisie Zorg 

Thomas is ontwikkelingspsycholoog en jurist, werkzaam als coördinator bij Transvisie Zorg. 

 

Zeki Arslan, CAOP 

Zeki zet zich in voor toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor LHBT´s in Den Haag, 

 



 

 

 

Kim Bras, camera journalist 

Kim heeft een bijdrage geleverd aan de documentaire TransAnders van Kim Bakker uit 2015. 

 

Renate den Heijer 

Renate vertelt over haar coming out op het werk in 2002 en is actief in diverse netwerken voor en over 

transgenders.  

 

Ozden Karababa, fotograaf 

Ozden bracht het verhaal van Robin in beeld met het project ‘Inside Out’. Robin onderging de transitie van meisje 

naar jongen. 

 

Eveline van de Putte, dagvoorzitter 

Eveline is behalve schrijfster ook fotograaf en trainer. Veel van haar werk richt zich op mensenrechten en 

empowerment. Tevens is zij medeoprichter van de Empowerment Foundation. 

 

Merel Moistra, cabaretière 

Merel is een vrouw, het product van een geslaagde transitie.  

 

Meer informatie over de sprekers leest u op onze website.   

 

 
   

 

 

 

 
 

Contact met PEP 
Reguliere openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. 
 
Postadres 
Postbus 10240 
2501 HE Den Haag  

Bezoekadres 
Riviervismarkt 2 
2513 AM Den Haag 
070 - 302 44 44 
info@pepdenhaag.nl 
www.pepdenhaag.nl 
   

!

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en 
de juiste locatie.


