Transgender Infopunt
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
m contact@transgenderinfo.be

de plek voor al
je vragen over het

transgenderthema

� 0800 96 316  gratis & anoniem

Bereikbaar dinsdag tot vrijdag tussen 9-16u
instagram.com/transgenderinfopunt
facebook.com/transinfopunt

transgenderinfo.be
Het Transgender Infopunt wordt gesteund door de
Vlaamse overheid in het kader van Gelijke Kansen en
Welzijn en werkt structureel samen met het CAW.
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informatie

Mensen verschillen. Ook op vlak van genderidentiteit: het
gevoel een man, een vrouw, noch man, noch vrouw of beiden
te zijn. Transgender is de koepelterm voor al deze vormen
van genderdiversiteit.

Het Transgender Infopunt is een laagdrempelige instantie
die openstaat voor alle trans personen, familieleden,
naaste contacten, scholen, werkgevers, beleidsactoren,
mediamakers, hulpverleners, enzovoort. Wij bieden een
luisterend oor en relevante, wetenschappelijk onderbouwde
informatie aan.

Vind je op de website niet terug wat je zoekt? Zit je met
een prangende vraag? Heb je nood aan een verkennend
gesprek?

Trans personen en hun naasten staan vaak in de kou in hun
zoektocht naar informatie en begrip. Daarnaast worden ze
soms met onverwachte uitdagingen geconfronteerd. Ook
vanuit de context van scholen, werkomgeving, hulpverlening
enzovoort kunnen vragen opduiken over dit thema.

Organisaties en instanties kunnen tevens bij het Trans
gender Infopunt terecht voor consultancy, educatie of
coaching. Contacteer ons gerust voor meer informatie.
We werken blijvend aan onze toegankelijkheid en
willen er zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, beperking,
geloofsovertuiging, enzovoort. Bijstand nodig? Laat het ons
weten!
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Op de website transgenderinfo.be vind je allerlei info
over de bestaande genderdiversiteit, leven als trans
persoon, zorgverlening, alsook praktische adviezen over
adminstratieve procedures en klachtenmeldingen.
Op de website gendervonk.be vind je info en tools om
te werken aan je eigen veerkracht en emotioneel welzijn
alsook ondersteuningstips voor ouders van gendervariante
kinderen.
Op de website transgenderzorg.be vind je als hulpverlener
meer info over zorgverlening aan trans personen.
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