Hulp voor lhbt leerlingen
Wil je een (lhbti) leerling de weg wijzen naar hulpverlening?
Deze lijst bevat organisaties en websites waar ze terecht kunnen. Ook ouders en
leraren/mentoren kunnen vaak terecht met vragen.
Genderpraatjes
De informatieve website Transvisie biedt informatie en advies over voor transgenders. Voor jongeren
is er een chatfunctie waar ze terecht kunnen voor hulp en bij vragen.
Website: Transvisie

Iedereenisanders.nl
Website van Movisie voor jongeren die zich ‘anders’ voelen door hun hun seksuele geaardheid. Naast
informatie voor jongeren is deze website er ook op gericht om grote problemen vóór te zijn. Via de
knop ‘direct hulp’ krijgen jongeren duidelijke routes bij diverse hulpvragen.
Website: Iedereenisanders

Islam & Liefde
Stichting Maroc.NL en Soa Aids Nederland hebben op de website Liefde en Islam een subsite
gemaakt over homoseksualiteit. Naast informatie en ervaringsverhalen kan er per mail raad worden
gevraagd en worden gechat.
Website: Islam en Liefde

Meldknop.nl
Website voor jongeren tussen 11 en 16 jaar die informatie, hulp en advies biedt wanneer ze iets
vervelends meemaken op internet. Ook digitaal pesten met homoseksualiteit valt hieronder.
Website: Meldknop.nl

Outway
Outway biedt jongeren hulp aan op het gebied van homoseksualiteit en genderidentiteit door middel
van advies, informatie en ondersteuning. De Hojobuddy’s zijn er om een jongere één op één bij te
staan bij persoonlijke problemen, het uitvogelen van hun gevoel, een mogelijke coming-out of het
maken van nieuwe vrienden.
Website: Outway.nl
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Pratenonline.nl
Een online omgeving speciaal voor jongeren die lesbisch, homo, biseksueel, of transgender zijn, of
hierover twijfelen. De website biedt een geprotocolleerde behandeling die bestaat uit 8 chatsessies
met een vaste therapeut en huiswerkopdrachten, gericht op het verminderen van
zelfmoordgedachten en het leren omgaan met lastige situaties rondom je seksuele oriëntatie of
genderidentiteit.
Website: Pratenonline.nl

Rozehulpverlening.nl
Op deze website staan de gegevens van hulpverleners en instellingen die affiniteit en ervaring
hebben met hulpverlening aan cliënten met lhbt-gevoelens. Roze Hulpverlening is een samenwerking
tussen Rutgers, COC en Tranvisie.
Website: Roze Hulpverlening

Secret Garden
Secret Garden is een Stichting van en voor lhbt’ers met een etnisch-culturele achtergrond en biedt
sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische ondersteuning en begeleiding vanuit
Amsterdam.
Website: Secret Garden

Sense
Sense is gespecialiseerd in alle vragen over seksualiteit. Je kunt met ze chatten, mailen of bellen.
Website: Sense

113zelfmoordpreventie
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Voor hulp en
vragen kun je terecht op de website, de chat of telefoonnummer 0800-0113
Website: 113.nl
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