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“NNID streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk 
maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat intersekse personen  
volledig zichzelf kunnen zijn en participeren, en zich tot hun volle 
potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht seksuele oriëntatie,  
genderidentiteit of -expressie, en geslachtskenmerken”

Deze Theory of Change (‘verandertheorie’) vormt 

de basis voor het strategisch plan 2018-2022 en de 

jaarplannen voor die periode.
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Theory of Change NNID

GEDEELDE TROTS, 
GEDEELD GELUK

Negerend

Medestanders binnen de
overheid zetten zich in voor

intersekserechten en -acceptatie

ondervinden in de samenleving

De overheid is zich bewust van de
belemmeringen die intersekse personen

De overheid borgt interseksegelijkheid in wet- en regelgeving, bevordert

participatie van intersekse personen en draagt dit beleid actief uit
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intersekse-initiatief consulteert achterban over

de beleidsagenda en organiseert draagvlak

in samenwerking met de overheid en m
aatschappelijke m
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Representatieve intersekse-organisaties realiseren de gedragen beleidsagenda
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seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie,

volledig zichzelf kunnen zijn en participeren, en zich tot 
maakt van gelijkheid en emancipatie zodat  intersekse personen 

NNID streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk 

 hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht 

en geslachtskenmerken.



 

De statutaire langetermijndoelstellingen van NNID zijn het bevorderen van 

de duurzame gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen, het 

bevorderen van de zichtbaarheid van intersekse personen, en het opkomen 

voor de (maatschappelijke) belangen van intersekse personen.

In de praktijk vraagt het emancipatieproces van intersekse personen dat zij 

zich in een aantal tussenfasen ontwikkelen naar de situatie waarin zij door 

leiderschap en initiatief zelf opkomen voor hun rechten. Dit is in de grafische 

weergave van de  Theory of Change  gevisualiseerd met de ringen die staan 

voor ontkenning, ontdekking, zelfacceptatie & community, participatie, en 

leiderschap & initiatief.

Daarbij worden drie thema’s of hoofdstrategieën gebruikt: mobilisatie van de 

interseksegemeenschap, mobilisatie van het middenveld, en mobilisatie van 

de overheid. In de grafische weergave begint iedere hoofdstrategie met een 

uitgangspunt: respectievelijk isolatie, uitsluiting, en negerend. Voor intersek-

se zijn die uitgangspunten niet vanzelfsprekend omdat de gebruikte woorden 

vooronderstellen dat het begrip intersekse bekend is binnen de groepen waar 

de hoofdstrategieën zich op richten. Met andere woorden: kan een intersekse 

persoon worden geïsoleerd, uitgesloten, of genegeerd als zowel de persoon 

zelf als de groep die isoleert, uitsluit, of negeert niet of nauwelijks een beeld 

heeft van de interseksethematiek? 

Het antwoord op die vraag is dat de fase van ontkenning een bijzondere 

vorm van isolatie, uitsluiting, en negeren is; een vorm waarvan de stake-

holders zich niet bewust zijn.i Voor NNID is daarom binnen de Theory of 

Change het allereerste doel het bewustmaken van de stakeholders.

Vanuit het middelpunt van de grafische weergave leiden de drie hoofdstrate-

gieën via een aantal kortetermijndoelen naar de middellangetermijndoelen 

aan de rand van de grafische weergave. De interventies die nodig zijn om van 

een bereikt doel naar een volgend doel te gaan, worden verderop besproken. 

i Een voorbeeld van onbewuste uitsluiting is de 
veelvoorkomende aanname dat intersekse ‘zoiets 
als transgender’ is, of een seksuele oriëntatie.

GEDEELDE TROTS
GEDEELD GELUK

Theory of Change
Een Theory of Changei (ToC) is het geheel 
van wetenschappelijk onderbouwde aan-
namesii die de theoretische onderbouwing 
vormen van de interventiesiii die nodig zijn 
om doelen op korte termijn, middellange 
termijn, en lange termijn te realiseren.

Ontwerp
Voor het ontwerpen van een ToC worden 
eerst de beginsituatie en de langetermijn-
doelen vastgesteld. Vervolgens worden 
een aantal mogelijke wegen naar de 
langetermijndoelen beschreven, waarbij 
kortetermijndoelen en middellangeter-
mijndoelen als het ware de tussenstops op 
weg naar het einddoel zijn.
In deze beeldspraak is een interventie het 
vervoermiddel om naar een volgend doel 
te gaan. De doelen zijn concrete en meet-
bare veranderingen. Bij goed gekozen 
interventies zijn de doelen gelijk aan de 
verwachte outcomeiv van een interventie.

Belang
Door uit te gaan van het einddoel en we-
tenschappelijk onderbouwde aannames, 
wordt voorkomen dat activiteiten worden 
gestart waarvan niemand weet of ze nuttig 
zijn.
De ToC speelt ook een belangrijke rol bij 
de evaluatie; in plaats van interventies te 
kiezen bij aannames, wordt dan gekeken 
of de gerealiseerde outcome overeenkomt 
met wat de aanname voorspelde.

NNID
De basis van de ToC van NNID: vanuit het 
startpunt zijn drie thema’s uitgezet waar-
binnen interventies (hier gesymboliseerd 
door lichtblauwe pijlpunten) leiden naar 
middellangetermijndoelen.  
Bij het succesvol voltooien van een inter-
ventie wordt een nieuw kortetermijndoel 
bereikt dat staat voor een volgende  fase 
van emancipatie.

i In het Nederlands ‘veranderingstheorie’.
ii Vaak  ‘assumpties’ genoemd.
iii Of ‘acties’.
iv Of ‘uitkomst’.
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NNID streeft Naar eeN DIverse 
en INclusIeve samenlevINg, DIe 
werk maakt vaN gelijkheiD en 
emaNcIpatie, zoDat Intersekse 
persoNen volledIg zichzelf 
kuNNen zijN en particIperen, en 
zich tot huN volle potentIeel 
kuNNen ontwIkkeleN, 
oNgeacht seksuele orIëntatie, 
genDerIDentiteit of -expressIe, 
en geslachtskenmerken.
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Contextanalyse
Meer dan 90% van de respondenten in de meest recente 
lhbt-monitor zegt neutraal of positief te staan tegenover 
lhbt.[1] Tegelijkertijd gaat de sociale acceptatie niet heel 
diep; het acceptatieniveau ligt een stuk lager bij speci-
fieke groepen als migranten en ouderen. Maar ook twee 
zoenende mannen of transgender personen die niet 
gemakkelijk als of man of vrouw worden gezien, kunnen 
bij de algemene bevolking op aanzienlijk minder accep-
tatie rekenen. Gendernormativiteit lijkt de belangrijkste 
achterliggende reden te zijn voor de moeite die mensen 
hebben met lhbti. Het bestaan van intersekse personen 
is voor een groot deel van de bevolking nog onbekend. 
Onder intersekse personen bestaat geïnternaliseerde in-
terseksefobie: ongewenste reacties in hun eigen omgeving 
associëren zij nauwelijks met non-acceptatie of discri-
minatie en zij passen zich aan om dergelijke reacties te 
voorkomen[2].

De gevolgen van achterblijvende acceptatie ervaren lhbt 
personen helaas aan den lijve: 7 op de 10 lhbt perso-
nen krijgt te maken met geweld en discriminatie.[3] De 
suïcidepercentages onder lhb jongeren liggen tot vijfmaal 
hoger dan onder de algemene bevolking. Een kwart van 
de transgender personen geeft aan zich zeer eenzaam te 
voelen, een op de drie heeft last van psychische problema-
tiek en 20% is werkloos of arbeidsongeschikt.[4]

Nederland heeft jaren in de Europese voorhoede gezeten 
met de juridische gelijke behandeling van lhbti personen. 
Inmiddels worden we ingehaald door landen met wet-
geving naar hedendaags inzicht. In 2013 verwoordde de 
minister van emancipatie de ambitie om in 2016 van de 
zesde naar de eerste of tweede plaats te klimmen op de 
ILGA Europe Rainbow map. In werkelijkheid lopen er in 
2016 tien Europese landen op Nederland vooruit, vooral 
door het ontbreken van concreet beleid in Nederland voor 
trans personen en intersekse personen. 

Strategische doelstelling, langetermijndoel 
NNID streeft naar een diverse en inclusieve samen-
leving, die werk maakt van gelijkheid en emanci-
patie, zodat intersekse personen volledig zichzelf 
kunnen zijn en participeren, en zich tot hun volle 
potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht seksu-
ele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie, en 
geslachtskenmerken.

Onder de strategische doelstelling liggen drie aannames:

 AANNAME A  Emancipatie is niet vanzelfsprekend en be-
hoeft doorlopend onderhoud. Ook in een samenleving die 
in principe steunend is, staat vanwege de blinde vlekken 
en onbewuste voorkeuren van de meerderheid, gelijkheid 
voor minderheden altijd onder druk.[5]
 AANNAME B  Zichtbare maatschappelijke participatie door 
lhbti personen agendeert (impliciete) uitsluiting en leidt 
tot meer acceptatie. Door contact met lhbti personen, 
persoonlijk en indirect, gaan mensen positiever staan 
tegenover lhbti.[6]
 AANNAME C  Inzet op inclusie kan leiden tot normalise-
ring, (onbewuste) aanpassing door de minderheid aan 
(impliciete) normen van de meerderheid; daarom is naast 
inclusiviteit ook diversiteit in de strategische doelstelling 
benoemd. 

Theory of
change
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WAT WIJ 
DOEN

Een (sociale) interventie is een doelbewuste ingreep om een 
(maatschappelijke) situatie te verbeteren. In de Theory of 
Change van NNID wordt in grote lijnen beschreven welke 
interventies nodig zijn om de kortetemijndoelen en de 
middellangetermijndoelen te bereiken. In de praktijk is een 
groot aantal kleinere deelinterventies nodig op gebieden 
die NNID  maar gedeeltelijk kan beïnvloeden.

Het werk van NNID bestaat daarom voor een groot deel uit 
zaaien (kansen creëren) en oogsten (kansen pakken). Ter-
wijl wij daarmee bezig zijn, moet ook tijd worden besteed 
aan het onderhouden van de akker, ofwel alle kansen 
voeden die nog niet rijp zijn om geoogst te worden

Ons werk laat zich hierdoor moeilijk plannen. Dat wordt nog 
versterkt doordat andere organisaties ook zaaien en van 
ons verwachten dat wij meehelpen bij het oogsten. Iets wat 
we graag doen, zelfs als onze eigen planning hiervoor moet 
worden aangepast. Daarom is onze planning flexibel.

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in organiseren, 
vertegenwoordigen, agenderen, informeren, motiveren, en 
overtuigen. Dat doen wij zowel nationaal als internationaal, 
en zowel breed in de maatschappij als heel gespecialiseerd 
in de politiek. Wij verbinden en bouwen bruggen, om men-
sen bij elkaar te brengen die elkaar als tegenpolen zien. Dat 
vereist een proactieve inzet, met een sterke visie en duide-
lijke principes, maar ook met begrip voor andere meningen.

Nu de aandacht voor intersekse sterk toeneemt, neemt 
ook het aantal stakeholders toe. Om in de analogie van de 
akker te blijven: het te onderhouden veld wordt groter én 
het aantal niet van tevoren te voorspellen oogstmomenten 
neemt toe. Dit is een aspect van onze werkzaamheden dat 
niet verwaarloosd mag worden.

Zowel nationaal als internationaal blijven wij in contact met 
opiniemakers, beleidsmakers, en politici.

Wij werken aan de zichtbaarheid van intersekse personen 
die nu nog lijden onder geheimhouding, schaamte, en 
stigma, en we komen op voor de rechten van kinderen die 
zelf nog geen stem hebben in het proces van ‘normalisering’.
Zowel nationaal als internationaal maken we het voor 
intersekse personen mogelijk elkaar te ontmoeten. Ons op 
mensenrechten gebaseerd beleid gaat uit van hun wensen.

NNID richt zich op de samenleving en niet primair op het 
intersekse individu. Mensen emanciperen zichzelf, maar 
kunnen dat alleen in een inclusieve en diverse samenle-
ving.

Drie middellangetermijndoelen, drie strategieën
Wij onderscheiden drie doelen op middellangetermijn en 
drie strategieën om deze doelen te bereiken. De optima-
lisering langs de strategische assen verloopt fluïde maar 
wordt voor de schematische weergave onderscheiden in 
fasen of kortetermijndoelen. 

Door  de as van het intersekse individu , met een schaal 
die loopt van ontkenning naar leiderschap & initiatief 
wel te visualiseren maar niet als uitvoeringsstrategie te 
benoemen, drukken we uit dat deze emancipatie bij het 
individu zelf blijft, maar wel voortgedreven wordt door de 
vooruitgang op de drie strategische assen: interseksege-
meenschap, middenveld[7] en overheid.

NNID zet interventies in om opeenvolgende kortetermijn-
doelen te realiseren. Die interventies zijn gebaseerd op 
empirisch onderbouwde aannames. De opeenvolgen-
de  interventies  op een as vormen samen een strategie.
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Interseksegemeenschap

Middellangetermijndoel: 
Representatieve intersekseorganisaties realiseren 
de gedragen beleidsagenda in samenwerking met de 
overheid en medestanders uit het middenveld.

Strategie: 
Mobiliseren van de interseksegemeenschap

Een consequentie van aanname A is dat numeriek kleine 
minderheden altijd een sterke vertegenwoordiging nodig 
zullen hebben om hun belangen te behartigen, ook in een 
inclusieve samenleving.[8]

Het ondersteunen en begeleiden van individuele intersek-
se personen en het bieden van een platform en netwerk 
waar ze elkaar kunnen ontmoeten en versterken, zijn en 
blijven belangrijke functies voor NNID. In dit directe con-
tact met de interseksegemeenschap ligt ook de kern van 
de gedragen vertegenwoordiging en belangenbehartiging.

Het meest negatieve startpunt: isolatie. Intersekse perso-
nen kennen elkaar niet, leven geïsoleerd, zij internaliseren 
stigma wat zich uit in een negatief zelfbeeld en zelfdes-
tructief gedrag (minderhedenstress, middelengebruik en 
suïcide).

 INTERVENTIE <G1>  Ontsluiten van waardevrije kennis 
over seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, en 
geslachtskenmerken, faciliteren van zichtbare rolmodel-
len, vindbaar en bereikbaar maken van sociale netwer-
ken, bieden van individuele begeleiding bij bijvoorbeeld 
discriminatie.

De aannames hierachter zijn:

 AANNAME D  Zichtbare intersekse-rolmodellen (in bijvoor-
beeld het publieke domein, in omgeving en gemeenschap) 
dragen bij aan de zelfrealisatie en het welzijn van inter-
sekse personen, doordat het de kracht geeft die indivi-
duen kan sterken en motiveren.[9]
 AANNAME E  Een onderdeel vormen van een intersekse-
gemeenschap biedt voor intersekse personen sociale 
ondersteuning, contact en ontmoeting, vergroot de weer-
baarheid van intersekse personen, verbetert hun welzijn 
en participatie.[10]

Kortetermijndoel 1: intersekse personen vinden elkaar 
in kleinschalige community opbouw. Door onderling 
contact ontwikkelen intersekse personen coping me-
chanismen om met minderhedenstress om te gaan en 
handelingsperspectief om participatie in de samenleving 
te vergroten, de kern van activisme.

 INTERVENTIE <G2>  Ondersteunen van intersekse-initiatief, 
organiseren of faciliteren van groepen in het land, creëren 
van veilige digitale platforms voor intersekse personen en 
bondgenoten.

 AANNAME F  Wanneer mensen om positieve redenen 
elkaar opzoeken en bij elkaar komen, komen vanzelf 
kwesties naar voren die uitgediept en geadresseerd moe-
ten worden.[11]

Kortetermijndoel 2: intersekse-initiatief identificeert 
issues. In de eerste randvoorwaarden binnen deze strate-
gie zoeken intersekse personen in min of meer dezelfde 
positie elkaar op en versterken elkaar. Er is sprake van 

De strategische as interseksegemeenschap met de korte- en middellangetermijndoelen, de interventies (G1 t/m G5) en aannames (D t/m I).

INTERSEKSEGEMEENSCHAP
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1) lhbti personen vinden elkaar in kleinscha-
lige community opbouw.

2) Intersekse-initiatief identificeert issues.

3) Intersekse-initiatief consulteert achterban over 
de beleidsagenda en organiseert draagvlak.

5) Representatieve intersekse-organisaties 
realiseren de door de achterban gedragen 
beleidsagenda in samenwerking met de over-
heid en medestanders uit het middenveld.

0) Isolatie.
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gemeenschapsopbouw. Dergelijk initiatief is in eerste in-
stantie intern gericht. Door het delen van ervaringen iden-
tificeert de groep ook gedeelde belemmeringen. Dit leidt 
vaak tot initiatief dat zich verder ontwikkelt in externe 
richting. Dit vormt de basis voor de belangenbehartiging. 

 INTERVENTIE <G3>  NNID zet in op het versterken en 
verbinden van gemeenschapsinitiatief onder andere door 
het vinden, binden en versterken van vrijwilligers en door 
zichtbaarheid te geven aan de diversiteit van het initiatief.

 AANNAME G  De diversiteit en complexiteit van de intersek-
sebeweging vraagt om gecoördineerde en gestroomlijnde 
inzet om gemeenschappelijke doelen te bereiken.[12]

Kortetermijndoel 3:  Intersekse-initiatief consulteert 
achterban over de beleidsagenda en organiseert draag-
vlak. 

 INTERVENTIE <G4>  NNID investeert in de band met en 
kennis van de achterban en verstevigt inzet om gesigna-
leerde problematiek te onderbouwen, onder andere door 
het uitzetten van polls en onderzoek. Mandaat is cruciaal 
om anderen te mobiliseren, alleen dan kan er sprake zijn 
van gedragen belangenbehartiging.

 AANNAME H  Belangenbehartiging kan alleen werken wan-
neer de mensen om wie het gaat hoofdzakelijk aan het 
roer staan.[13] 

 INTERVENTIE <G5>  NNID ontwikkelt effectieve interven-
ties, beschrijft deze en stelt deze beschikbaar aan andere 
partijen in de interseksebeweging die de interventies 
fijnmazig en met landelijke dekking kunnen uitvoeren. 
Indien nodig ondersteunt NNID bij de uitvoering van de 
interventies.

 AANNAME I  Hoe meer hulpbronnen een beweging heeft 
(geld, tijd, contacten, expertise en menskracht), hoe groter 
de kans is dat de beweging de belangen van individuen 
kan behartigen en het beleid kan beïnvloeden.[14]

Middellangetermijndoel: Representatieve intersekse-
organisaties realiseren de door de achterban gedragen 
beleidsagenda in samenwerking met de overheid en 
medestanders uit het middenveld.
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Middenveld

Middellangetermijndoel: 
Middenveld zet zich voortdurend in om inclusief te 
werken.

Strategie: 
Mobiliseren van het middenveld

Het middenveld (bestaande uit het maatschappelijk mid-
denveld en het bedrijfsleven) voorziet in open, inclusieve 
en adequate dienstverlening, sluit intersekse personen 
daarbij niet uit en biedt daar waar nodig op de doelgroep 
toegepaste dienstverlening. Het doel is bewust actief 
geformuleerd: inclusief beleid dient onderhouden en 
uitgedragen te worden.

Hieronder ligt eveneens de aanname A namelijk dat inter-
sekse personen ook in een inclusieve samenleving op vele 
terreinen drempels zullen blijven ondervinden om onge-
hinderd in de samenleving te kunnen participeren.[15] 

Intersekse personen ervaren drempels in het participeren 
in de samenleving en worden daardoor in de volle ontwik-
keling van hun potentieel belemmerd. De schaal loopt van 
actieve uitsluiting naar (werken aan) inclusieve dienstver-
lening.

Het meest negatieve startpunt: uitsluiting. Uitsluiting 
kan actief zijn: bijvoorbeeld ontkenning door gezond-
heidswerkers dat de non-consensuele ‘normaliserende’ 
behandeling van intersekse personen een mensenrechten-
schending is, of passief: zo kunnen intersekse personen 
bepaalde sporten mijden omdat ze hier intersekse-negati-
viteit verwachten.

 INTERVENTIE <M1>  Signaleren; voorbeelden van uitslui-
ting worden van binnenuit door direct betrokkenen onder 
de aandacht gebracht van interseksebelangenorganisaties 
die hen ondersteunen om hier maatschappelijke aandacht 
voor te genereren.

Kortetermijndoel 1: Middenveld reageert afwijzend: 
de eerste reactie van het middenveld op signalen van 
uitsluiting is vaak afwijzend. Soms is het afkeuring (bij-
voorbeeld bij religieuze gemeenschappen), soms onwe-
tendheid (er zijn geen intersekse personen in deze woon-
zorginstelling). Vaak ook komt afwijzing voort uit een 
gebrek aan gevoelde urgentie. Inclusiviteit is immers de 
norm, mensen in een positie van privilege zijn zich vaak 
niet bewust van (impliciete) uitsluitingsmechanismen: ‘dit 
is een lhbti-vriendelijke school’.[16]

 INTERVENTIE <M2>  Agenderen; het agenderen van uitslui-
tingsmechanismen kan direct door het middenveld aan te 
spreken of indirect door agendering via de media. Door 
het agenderen van specifieke gevallen van uitsluiting 
neemt vaak ook het aantal meldingen van vergelijkbare 
uitsluiting toe, hierdoor kan er een sterkere zaak worden 
gebouwd en neemt het maatschappelijk draagvlak voor 
de gewenste verandering toe.

 AANNAME J  Media kunnen in sterke mate de publieke 
opinie beïnvloeden door kwesties te adresseren en een 
sociale norm over intersekse-acceptatie te stellen.[17]

Kortetermijndoel 2: Medestanders in het middenveld 
zetten zich in voor intersekserechten en acceptatie. Een 
kantelpunt in iedere mobilisatie is het moment waarop 
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0) Uitsluiting.

1) Middenveld reageert afwijzend.

2) Medestanders in het middenveld zetten zich in 
voor lhbti-rechten en acceptatie.

3) Het middenveld is zich bewust van de eigen 
uitsluitingsmechanismen en ontwikkelt beleid en 
procedures om intersekse-inclusief te werken.

4) Het middenveld zet zich voortdurend in om 
inclusief te werken.

De strategische as Middenveld met de korte- en middellangetermijndoelen, interventies en aannames.

9



medestanders zich bij de strategie aansluiten. Dit kan vele 
vormen aannemen, bijvoorbeeld een intersekse asielzoe-
ker die zelf in de media het woord wil en kan voeren over 
ervaren geweld in de opvang, of een eerste medestander 
binnen een afwijzende maatschappelijke organisatie, tot 
aan een manager op het hoogste niveau.

 INTERVENTIE <M3>  Informeren. Een belangrijk gevolg van 
het contact met medestanders is dat er voor de belangen-
behartiger ook steeds meer zicht komt op enerzijds de 
dynamiek achter de uitsluiting en anderzijds de mogelijke 
oplossingsrichtingen die vanuit het middenveld gedacht 
effectief zouden kunnen zijn (aansluiten programma 
sportiviteit en respect, brede medische verklaring tegen 
non-consensuele behandelingen).

 AANNAME K  Professionals laten zich het meest effectief 
beïnvloeden in hun acceptatie van intersekse personen en 
de noodzaak voor verandering door ‘peers’.[18]
 AANNAME L  Brede steun van het middenveld en een 
gemeenschappelijk gepercipieerde noodzaak voor actie 
zijn noodzakelijk om verandering te bewerkstelligen. Dit 
vraagt om netwerken en samenwerking met niet-inter-
sekse-specifieke actoren en om op specifieke domeinen 
coalities/allianties te vormen.[19]

Kortetermijndoel 3: Het middenveld is zich bewust van 
de eigen uitsluitingsmechanismen en ontwikkelt beleid en 
procedures om intersekse-inclusief te werken.

 INTERVENTIE <M4>  Consulteren; indien nodig ondersteunt 
NNID het middenveld in het ontwikkelen van beleid en 
procedures door het aandragen van concrete handvatten 
en suggesties. Agendering van voortdurende uitsluiting 
blijft nog noodzakelijk om te zorgen dat het streven om 
inclusiever te gaan werken prioriteit blijft houden.

Hierachter ligt een consequentie van aanname A: namelijk 
dat werkelijk intersekse-inclusief beleid alleen mogelijk is 
in nauwe consultatie met de achterban vanwege de blinde 
vlekken en onbewuste vooroordelen die de meerderheid 
heeft.[20]

Middellangetermijndoel: het middenveld zet zich 
voortdurend in om inclusief te werken. 
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Overheid
 
Middellangetermijndoel: 
De overheid borgt interseksegelijkheid in wet- en re-
gelgeving, bevordert participatie van lhbti personen en 
draagt dit beleid actief uit.

Strategie: 
Mobiliseren van de overheid.
 
 AANNAME M  De aanname achter het derde middellange-
termijndoel is dat intersekse-inclusieve wet- en regelge-
ving en actief emancipatiebeleid een duidelijke sociale 
norm over inclusiviteit als leidend principe in de Neder-
landse samenleving stelt, die acceptatie bevordert.[21, 22]

De overheid is een cruciale speler geworden bij het bevor-
deren van een inclusieve en diverse samenleving. 

Meest negatieve startpunt: de overheid (of delen daar-
van) negeert de behoeften van intersekse personen. Aan 
het negeren van de behoeften door de overheid ligt in de 
Nederlandse situatie zelden actieve intersekse-negativiteit 
ten grondslag, hoewel ten aanzien van beleid voor inter-
sekse ook door de overheid nog een slag te maken is. Veel 
eerder liggen er politieke afwegingen onder of krijgt een 
onderwerp onvoldoende prioriteit.

 INTERVENTIE <O1>  Onderzoeken en agenderen. Goede 
problematisering en onderbouwing van issues en beper-
kingen waarmee intersekse personen te maken hebben, 
zijn belangrijk om te komen tot duurzaam veranderings-
beleid. NNID hanteert zoveel mogelijk een wetenschap-
pelijke of (verdrags-)rechtelijke benadering. Indien nodig 
maakt NNID voor het agenderen van ongelijkheid ook 

gebruik van internationale structuren die van invloed zijn 
op Nederlands beleid.

 AANNAME N  Met een combinatie van ervaringsdeskundig-
heid en eenduidige feiten en cijfers over intersekse perso-
nen uit wetenschappelijk onderzoek is het adresseren van 
issues succesvoller.[23]
 AANNAME O  Vooraanstaande maatschappelijke, kerkelijke 
of politieke autoriteiten veranderen het gemakkelijkst hun 
mening wanneer andere autoriteiten zich uitspreken en 
zij verwachten dat hun achterban of aanhang hun mening 
deelt.[24]

Kortetermijndoel 1: Medestanders binnen de overheid 
zetten zich in voor intersekse-rechten en -acceptatie. Het 
huidige en actieve emancipatiebeleid van de Nederlandse 
overheid is ooit door pioniers binnen de overheid gestart. 
Op dit moment is de toegang van de interseksebeweging 
tot de overheid over het algemeen goed, maar verbetering 
is mogelijk, bijvoorbeeld voor onderwerpen als lichame-
lijke integriteit en sekseregistratie.

 INTERVENTIE <O2>  Informeren. Op het moment dat er 
aandacht is binnen de overheid voor een specifieke be-
hoefte vanuit de interseksegemeenschap is het essentieel 
dat NNID aangehaakt blijft bij de beleidsconsultatie en 
beleidsvorming, zodat wij met onze informatie kunnen 
bijdragen aan kwalitatief goed overheidsbeleid.

 AANNAME P  Effectieve beleidsbeïnvloeding door een be-
langenbehartiger wordt voor een groot deel bepaald door 
de mogelijkheden die de huidige politieke maatschap-
pelijke constellatie biedt en het juist inschatten van die 
kansen.[25]
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0) Negerend.

1) Medestanders binnen de overheid zetten 
zich in voor intersekse-rechten en -acceptatie.

2) De overheid is zich bewust van de belemmerin-
gen die intersekse personen ondervinden in de 
samenleving. 

3) De overheid borgt lhbti-gelijkheid in wet- en 
regelgeving, bevordert participatie van intersekse 
personen en draagt dit beleid actief uit.

De strategische as Overheid met de korte- en middellangetermijndoelen, interventies en aannames.
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Kortetermijndoel 2: De overheid is zich bewust van de 
belemmeringen die intersekse personen ondervinden in 
de samenleving. 

 INTERVENTIE <O3>  Consulteren. NNID ondersteunt de 
overheid in het ontwikkelen van effectief beleid door con-
crete suggesties te doen en voorbeelden van goed beleid 
uit andere landen te ontsluiten. Publieke agendering van 
issues blijft nog steeds noodzakelijk om te zorgen dat 
specifieke beleidsprocessen prioriteit blijven houden.

Hieronder ligt de consequentie van aanname A, namelijk 
dat werkelijk intersekse-inclusief beleid alleen mogelijk is 
in nauwe consultatie met de achterban, en liggen even-
eens de eerdergenoemde aannames N en J. 

Middellangetermijndoel: De overheid borgt intersek-
segelijkheid in wet- en regelgeving, bevordert participatie 
van intersekse personen en draagt dit beleid actief uit.
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Samenwerking
In 2017 is NNID een intensieve, niet-vrijblijvende samen-
werking aangegaan met COC Nederland en Transgender 
Netwerk Nederland (TNN). De samenwerking komt voort 
uit de eis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) dat emancipatieorganisaties die 
in aanmerking willen komen voor subsidie met elkaar 
moeten samenwerken. De samenwerking heeft alleen 
betrekking op de activiteiten die gefinancierd worden met 
financiële ondersteuning van het ministerie van OCW. Dat 
betekent ook dat de samenwerking alleen geldt voor acti-
viteiten die gericht zijn op de emancipatie van intersekse 
personen in Nederland.

De alliantiepartners blijven als zelfstandige organisaties 
bestaan, ieder met een eigen beleid en eigen identiteit. De 
organisaties houden ook het woordvoerderschap over de 
onderwerpen die zij vertegenwoordigen. Omdat de drie 
organisaties niet worden samengevoegd tot één lhbti-
organisatie, is sprake van een symbiotische/mutalistische 
relatie; hoewel de partners ieder hun eigen programma’s 
hebben, en op sommige onderdelen zelfs tegengestelde 
belangen, versterken deze programma’s elkaar doordat zij 
op hetzelfde langetermijndoel gericht zijn. Daar waar mo-
gelijk, bijvoorbeeld bij contacten met de politiek, worden 
de krachten gebundeld.

Intersekse is geen lhb(t)
Intersekse gaat over geslachtskenmerken. Maar net als 
andere mensen hebben intersekse personen ook een 
seksuele orientatie en een genderidentiteit. Intersekse 
personen kunnen hetero, homo, lesbisch of bi zijn. Hun 
genderidentiteit kan man, vrouw of non-binair zijn. Maar 
dat alles wil niet zeggen dat intersekse hetzelfde is als 
lhbt. Als dat wel zo zou zijn, had geen i hoeven worden 
toegevoegd aan lhbt.

Voor veel mensen is intersekse nog zo onbekend dat ze 
denken dat het ‘zoiets als transgender’ is. Dat idee is 
onjuist.

De doorleefde ervaringen van trans personen en inter-
sekse personen verschillen sterk. Daarom stellen intersek-
seorganisaties andere prioriteiten dan transorganisaties, 

zonder dat dit per se betekent dat de wensen haaks op 
elkaar staan. 

Ook de wijze waarop/waarom de maatschappij intersekse 
personen anders behandelt, is niet altijd gelijk aan de 
discriminatie van trans personen. Het met technologie 
(bijvoorbeeld NIPT en PGD) voorkomen dat intersekse 
kinderen worden geboren, en de ‘normalisatie’ van inter-
sekse lichamen gebeurt omdat de maatschappij inter-
sekse lichamen niet accepteert. Trans personen wordt 
(de financiering van) medische hulp onthouden omdat de 
samenleving hun lichaam na de transitie niet accepteert.

De discriminatiegrond is gelijk, de discriminatie zelf is 
anders. 

De samenleving hanteert rigide definities van man 
en vrouw, maar ook van gezondheid. Voor de meeste 
intersekse personen is dat een groter probleem dan de 
geslachtsregistratie. Ook de interseksegemeenschap vindt 
dat het aanpassen van de sekse/gender-registratie een 
eenvoudige administratieve procedure moet zijn voor wie 
daar gebruik van wil maken. Een aantal intersekse kinde-
ren heeft inmiddels in hun paspoort een ‘X’ achter sekse 
– het spreekt voor zich dat we die mogelijkheid iedere 
Nederlander toewensen. Maar hoewel gemiddeld meer 
intersekse personen dan in de rest van de samenleving 
hun lichaam en/of hun gender als non-binair beschouwen, 
is het essentieel om te beseffen dat sekse en gender niet 
hetzelfde zijn. En dat de interseksegemeenschap en de 
transgemeenschap daarom niet altijd hetzelfde nastreven.

Voor beide gemeenschappen is het belangrijk dat ook de 
samenleving dat weet. Dat is nog meer waar voor beleids-
makers, advocaten en rechters, want om beide groepen 
te ‘helpen’ komt het nu al voor dat intersekse en trans als 
hetzelfde wordt voorgesteld.

De ToC van NNID is ontwikkeld in samenwerking met COC Nederland en 
Transgender Netwerk Nederland (TNN) voor de gezamelijke subsidieaanvraag 
in het kader van de Subsidieregeling gender- en lhbti-gelijkheid 2017-2022 van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Openbare Verklaring van het Derde Internationale Intersekse Forum

Tussen 29 november en 1 december 2013 vond, ondersteund door ILGA 

en ILGA-Europe, het Derde Internationale Intersekse Forum plaats in Val-

letta, Malta. Dit evenement bracht 34 activisten bijeen die 30 intersekse-

organisaties uit alle continenten vertegenwoordigden.

Preambule:
Wij bevestigen dat intersekse mensen echt zijn, en dat wij in alle regio’s 

en alle landen van de wereld bestaan. Daarom moeten intersekse 

mensen worden gesteund om de drijvende kracht te zijn achter sociale, 

politieke en wetgevende veranderingen die hen aangaan.

We herbevestigen de beginselen van het Eerste and Tweede Interna-

tionale Intersekse Forum en verruimen de eisen die erop gericht zijn 

een einde te maken aan de discriminatie van intersekse mensen en het 

recht op lichamelijke integriteit, fysieke autonomie en zelfbeschikking te 

waarborgen.

Eisen:
 � Beëindiging van verminkende en ‘normaliserende’ praktijken 

zoals genitale chirurgie, psychologische en andere medische 
behandelingen door middel van wetgeving en andere middelen. 
Intersekse mensen moeten gesterkt worden zelf beslissingen te 
nemen die van invloed zijn op hun lichamelijke integriteit, fysieke 
autonomie en zelfbeschikking.

 � Beëindiging van preïmplantatie genetische diagnostiek, 
prenatale screening en behandeling, en selectieve abortus van 
intersekse foetussen.

 � Beëindiging van infanticide en moord op intersekse mensen.
 � Beëindiging van de niet-consensuele sterilisatie van intersekse 

mensen.
 � Depathologisering van variaties in geslachtskenmerken in medi-

sche richtlijnen, protocollen en classificaties, zoals de internatio-
nale classificatie van ziekten (ICD) van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie.

 � Registratie van intersekse kinderen als vrouwen of mannen, met 
het besef dat als zij opgroeien zij zich net als alle mensen kunnen 
identificeren met een andere sekse of gender.

 � Verzekeren dat sekse- of genderclassificaties op verzoek van de 
betrokken personen via een eenvoudige administratieve proce-
dure kunnen worden gewijzigd. Alle volwassenen en bekwame 
minderjarigen moeten kunnen kiezen tussen vrouw (V), Man (M), 
non-binair, of meervoudige opties. In de toekomst moet sekse of 
gender, net zoals ras of religie, voor niemand een categorie op 
geboorteakten of identificatiedocumenten moeten zijn.

 � Bevorderen van bewustwording rond intersekse kwesties en 
de rechten van intersekse mensen in de samenleving in het 
algemeen.

 � Creëren en faciliteren van ondersteunende, veilige en vierende 
omgevingen voor intersekse mensen, hun families en omgeving.

 � Verzekeren dat intersekse mensen recht hebben op volledige 
informatie en toegang tot hun eigen medische dossiers en 
geschiedenis.

 � Verzekeren dat alle professionals en zorgverleners die een speci-
fieke rol spelen in het welzijn van intersekse mensen voldoende 
opgeleid zijn om kwalitatief goede diensten te verlenen.

 � Op passende wijze erkenning bieden van het leed en de on-
rechtvaardigheid die intersekse mensen in het verleden hebben 
ondergaan, en zorgen voor adequate verhaalsmogelijkheden, 
genoegdoening, schadevergoeding, toegang tot de rechtspraak 
en het recht op waarheid.

 � Opstellen van intersekse antidiscriminatiewetgeving in aanvulling 
op andere gronden, en het waarborgen van bescherming tegen 
intersectionele discriminatie.

 � Verzekeren dat alle mensenrechten en burgerrechten voor inter-
sekse mensen worden gewaarborgd, met inbegrip van het recht 
om te trouwen en een gezin te stichten.

 � Verzekeren dat intersekse mensen in staat zijn om op alle niveaus 
deel te nemen aan competitiesport, in overeenstemming met 
hun wettelijke geslacht. Intersekse atleten die vernederd of 
ontdaan zijn van hun titels moeten worden gecompenseerd en in 
ere worden hersteld.

 � Erkenning dat medicalisering en stigmatisering van intersekse 
mensen leiden tot ernstige trauma’s en geestelijke gezondheids-
problemen.

 � Teneinde de lichamelijke integriteit en het welzijn van intersekse 
mensen te waarborgen, dat (indien zelfvereist) gedurende hun 
hele leven zelfstandige, niet-pathologiserende psycho-sociale 
hulp en peer support beschikbaar is, ook voor ouders en/of 
zorgverleners.

In het licht van het bovenstaande doet het Forum een beroep op:

1. Internationale, regionale en nationale mensenrechteninstellingen 
om in hun werk rekening te houden met interseksekwesties en 
deze zichtbaar te maken.

2. Nationale regeringen om de door het Intersex Forum geuite 
bezorgdheid weg te nemen en passende oplossingen te vinden 
in directe samenwerking met interseksevertegenwoordigers en 
-organisaties.

3. Media-agentschappen en -bronnen om het recht op privacy, 
waardigheid, correcte en ethische representatie van intersekse 
mensen te waarborgen.

4. Financiers om met intersekseorganisaties in gesprek te gaan en 
hen te ondersteunen in de strijd voor zichtbaarheid, hun capaci-
teit te vergroten, kennis op te bouwen en hun mensenrechten te 
bevestigen.

5. Mensenrechtenorganisaties om bijdragen aan het bouwen van 
bruggen met intersekseorganisaties en een basis leggen voor 
wederzijdse steun. Dit moet gebeuren in een geest van samen-
werking en niemand mag interseksekwesties instrumentaliseren 
als middel voor andere doeleinden. 

De ‘Openbare Verklaring van het Derde Internationale Intersekse Forum’, ook 
bekend als de ‘Verklaring van Malta’ vormt het uitgangspunt voor het beleid 
van NNID en van veel andere intersekseorganisaties. NNID is een van de dertig 
organisaties die de verklaring hebben opgesteld.
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024-3430000 
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Volg ons ook op Social Media 
Recente ontwikkelingen rondom intersek-
se volgt u via onze Facebook-pagina: 
 facebook.com/nnid.nl

Schenkingen aftrekbaar van belasting
Stichting NNID  is door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw 
donaties aftrekbaar zijn van de inkomsten-
belasting. IBAN NL30TRIO0197674828 
Meer informatie:  nnid.nl/anbi/
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Alle rechten voorbehouden. Op deze publicatie rust auteursrecht, maar kosteloze vermenigvuldiging en 

verspreiding van de gehele, ongewijzigde publicatie ten behoeve van belangenbehartiging, voorlichting 

of onderwijs is toegestaan, op voorwaarde dat geen sprake is van verkoop. Voor gehele of gedeeltelijke 

overname ten behoeve van andere doeleinden of voor vertaling is voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Stichting NNID vereist en kan een bedrag in rekening worden gebracht. Voor toestemming kunt u zich 

wenden tot info@nnid.nl
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