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Informatie voor lhbti+ jongeren 

Expreszo 

Expreszo is een website van, voor en door lesbo-, homo- biseksuele en transjongeren met vooral veel 

nieuws en achtergronden rond seksuele diversiteit. 

Website: Expreszo 

Switchboard 

Bij Gay & Lesbian Switchboard Nederland kun je terecht met jouw vragen over homo- en 

biseksualiteit en genderidentiteit. Via de chat, telefoon of e-mail. “Geen vraag is ons te gek.” 

Switchboard is onderdeel van COC Nederland. 

Website: Gay & Lesbian Switchboard 

GayBoySupport 

Het doel van GayBoySupport is om informatie en steun te bieden aan jongens in de puberteit (±12-18 

jaar) die homo- of biseksueel zijn of die daar vragen over hebben en om de weerbaarheid van deze 

jongens te vergroten. De organisatie werkt nauw samen met Gay & lesbian Switchboard. 

Website: GayBoySupport 

Iedereenisanders.nl 

Website die jongeren helpt in hun zoektocht. Via info, tips en verhalen van andere lhbti’s vinden ze 

de herkenning en erkenning om zichzelf te accepteren en te beseffen dat zij niet alleen staan. 

Iedereenisanders.nl is een project van Movisie, COC en Stichting 113. 

Website: iedereenisanders.nl 

IHLIA 

IHLIA is de lhbt-erfgoedorganisatie die zich bezighoudt met het verzamelen en toegankelijk maken 

van informatie op het terrein van de lhbt-gemeenschap. 

Website: IHLIA 

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 

 

 

http://www.expreszo.nl/
http://www.switchboard.nl/
https://gayboysupport.wordpress.com/
http://www.iedereenisanders.nl/
http://www.ihlia.nl/
http://islamenliefde.maroc.nl/themas/homoseksualiteit
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Lesbisch.nl 

De website Lesbisch.nl bevat een schat aan informatie over lesbische lifestyle, liefde, seks en 

gezondheid en is bedoeld voor lesbische en biseksuele vrouwen. De site was onderdeel van het 

voormalige Schorer en is in 2013 overgenomen door het COC in samenwerking met Rutgers. 

 

Website:Lesbisch.nl 

Rutgers 

De website Seksualiteit.nl van Rutgers biedt jongeren betrouwbare informatie aan over gender, 

seksuele diversiteit en jezelf ontdekken. 

Website: Seksualiteit.nl 

Sense 

Sense is gespecialiseerd in informatie over seks voor jongeren, dus ook voor lhbt-jongeren. Op de 

website kunnen jongeren terecht met vragen, voor hulp en advies. Sense is een samenwerking van 

Rutgers, GGD Nederland en SOAaids. 

Website: Sense 

Transvisie 

Transvisie is een organisatie die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit 

(transgenders, transseksuelen), hun familie, hun naasten en hun relevante omgeving. 

Website: Patiëntenorganisatie Transvisie 

Secret Garden 

De stichting Secret Garden biedt voorlichting aan lhbt-ers met een multi etnisch-culturele 

achtergrond over verschillende onderwerpen. Ook organiseren ze activiteiten en contactmomenten. 

Website: Secret Garden 

Transgender Info 

Transgender Info is een website voor en over transgender personen. De site is gekoppeld aan het 

Transgender Netwerk Nederland, een samenwerkingsverband van (belangen)organisaties voor 

transgenders. 

Website: Transgender Info Nederland 

TransgenderNetwerk Nederland (TNN) 

TransgenderNetwerk nederland (TNN) biedt op hun website een wegwijzer die bestaat uit een kaart 

met instanties die hulp bieden bij de transitie en plekken voo rontmoeting. 

Website: TransgenderNetwerknederland 

 

 

 

http://lesbisch.nl/
https://seksualiteit.nl/onderwerpen/seksuele-en-genderdiversiteit/
https://sense.info/nl/hulp-advies
http://www.transvisie.nl/
http://www.stichtingsecretgarden.nl/
https://www.transgenderinfo.nl/
https://www.transgendernetwerk.nl/transgenderwegwijzer/


Gendi inspireert en adviseert scholen over respectvol omgaan met gender- en seksuele diversiteit. 
Gendi.nl is een initiatief van Stichting School & Veiligheid 

 

Transman 

Website met onder andere cursussen boeken, nieuwsberichten, bijeenkomsten, medische en 

praktische informatie voor van-vrouw-naar-man transseksuelen en transgenders. 

Website:Transman 

Vereniging Genderdiversiteit 

De Vereniging Genderdiversiteit is er voor transgender mensen én voor iedereen die hier meer over 

wil weten. De vereniging geeft informatie en voorlichting aan ‘de samenleving’ en is er voor 

transgenders met contactmomenten en activiteiten. 

Website: Vereniging Genderdiversiteit 

Zanzu 

Zanzu is een website van Rutgers voor nieuwkomers en de mensen om hen heen. De site geeft in 14 

geschreven en gesproken talen en pictogrammen begrijpelijke informatie over seksuele gezondheid, 

relaties, de Nederlandse wetgeving, zorg, homoseksualiteit, gender, et cetera. 

Website: Zanzu 

Ontmoeting voor lhbti+ jongeren 

Jong&out 

Jong&Out is een veilige community van, voor en door lhbt-jongeren tot en met 18 jaar, gefaciliteerd 

en begeleid door COC Nederland. Met chat, forum, meetings en een ontmoetingsapp. 

Webiste: Jong&Out 

Nietalleenanders.nl 

Ontmoeting is essentieel voor het geluk en de levenskwaliteit van lhbt-jongeren. Maar het is ook 

vaak een probleem. Op NietAlleenAnders.nl, een initiatief van Movisie, zetten jongeren zelf alle 

ontmoetingsmogelijkheden. 

Website: Nietalleenanders.nl 

Outway 

De droom van Outway is het bereiken van volledige acceptatie van homoseksualiteit en 

transgenderisme in de maatschappij. Outway biedt naast hulp en advies aan jongeren ook 

activiteiten aan voor jonge lhbt+ ers om elkaar te ontmoeten zoals 

een Hojokamp en Hojoweekenden. 

Website: Outway.nl 

Transvisie 

Op de website van Transvisie staan zo’n 15 soorten contactgroepen en -mogelijkheden, waaronder 

een groep voor ouders van genderdysfore kinderen. 

Website: Transvisie.nl 

 

http://www.transman.nl/
http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/
https://www.zanzu.nl/nl
https://www.jongenout.nl/
http://nietalleenanders.nl/
https://www.outway.nl/hojokamp
https://www.outway.nl/hojoweekend/
https://www.outway.nl/
https://transvisie.nl/onderling-contact/
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Regenboogforum 

Facebookpagina voor en door mensen die te maken krijgen met de combinatie homo en geloof. Er is 

ruimte om op een respectvolle manier een mening over dit onderwerp te ventileren. 

Facebookpagina: Regenboogforum 

 

Respect2Love 

Respect2Love is een community vooor lhbt’s met een biculturele achtergrond. Er is een denktank, 

een streetteam en er zijn regionale bijeenkomsten. Geïnitieerd door het COC. 

Website: Respect2Love 

Veilige haven 

Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam 

en omstreken die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun homo-, biseksuele, lesbische of 

transgendergevoelens. 

Website: Veilige Haven 

Zonderstempel.nl 

Zonderstempel.nl een website voor lhbt’s met een verstandelijke beperking en hun begeleiders, 

familie en vrienden. De ontmoetingscafés van COC en LFB staan centraal. 

website: Zonder Stempel 

 

 

http://www.regenboogforum.nl/
http://www.respect2love.nl/
http://veiligehavenamsterdam.nl/content.php
http://zonderstempel.coc.nl/

