
14 september 2020 
Stageplaats aangeboden in Amsterdam
Onderzoek naar de recente geschiedenis van Transgender (activisme) in Nederland. 
Welke student v/m/non-binair wil deze belangwekkende ontwikkeling in beeld brengen? 

TNN en IHLIA LGBTI Heritage zoeken een masterstudent (geschiedenis of genderstudies) die  
geïnteresseerd is in lhbti-geschiedenis. 
IHLIA LGBTI Heritage is een erfgoedorganisatie op het terrein van seksuele- en genderdiversiteit. IHLIA is gevestigd in 
de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam). De bibliotheekcollectie van IHLIA is ook in dit gebouw ondergebracht.  
De archieven zijn opgeslagen in het depot van het IISG. 
De collecties zijn beschikbaar voor onderzoek, beleid, media en andere belangstellenden. 
IHLIA organiseert een publieksprogramma en tentoonstellingen. Hiermee maken we de geschiedenis en actualiteit van de 
positie van lhbti’ers zichtbaar. 
IHLIA heeft een informatieservice waarbij klanten worden ondersteund bij hun onderzoeksvraag.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is de nationale belangenorganisatie voor transgender personen.  
TNN komt op voor mensen die willen worden erkend en leven conform hun genderidentiteit en voor mensen die vrij 
invulling wensen te geven aan hun genderexpressie, en zich daarin nu beperkt, geïsoleerd, gediscrimineerd of bedreigd 
voelen. Daarbij komt TNN vooral op voor de rechten van transgender personen. Dit doen we door te werken aan bewust-
wording bij politieke overheid, middenveld en het grote publiek, door de gemeenschap te steunen en te mobiliseren, en 
te ijveren voor relevante wet- en regelgeving. 

Wat willen we bereiken?
 Inzicht krijgen in de recente ontwikkelingen (vanaf 2000) die invloed hebben gehad op de positie van transgender 

    personen in Nederland.
 Een schets van die ontwikkelingen in relatie tot de periode daarvoor.
 De ontwikkelingen geplaatst in de context van bredere ontwikkelingen in de lhbti-beweging en de samenleving.
 Een aanzet tot geschiedschrijving als opvolging van het (enige) boek dat gaat over de Nederlandse

    transgendergeschiedenis (Alex Bakker, Transgender in Nederland: een bijzondere geschiedenis).

Wat verwachten we van je?
Je bent in staat zelfstandig de onderzoeksvraag verder uit te werken en onderzoek te doen in de collecties van IHLIA. 
Daarnaast kun je de recente geschiedenis in kaart brengen aan de hand van interviews met sleutelpersonen, die een rol 
hebben gespeeld in de ontwikkelingen van de positie van transgenders in Nederland.
Je schrijft een onderzoeksverslag met een literatuurverantwoording. Er bestaat de mogelijkheid om delen van het onder-
zoek te publiceren via transgenderinfo.nl.
Je bent in staat om alleen te werken, je eigen werk te plannen en bent proactief bij het inschakelen van ondersteuning 
van de organisaties.

En
Je bent sociaal, communicatief vaardig, geïnteresseerd en bekend met de lhbti-community.

Wat krijg je ervoor terug?
 Een plek bij IHLIA en TNN indien de coronamaatregelen dit toelaten
 Veel autonomie in de afbakening en uitwerking van de onderzoeksvraag
 Deskundige begeleiding vanuit beide organisaties
 De mogelijkheid om het lhbti-erfgoed te verkennen
 De mogelijkheid om het transgendernetwerk te verkennen 
 Inzicht in de werking van activisme, politiek en sociale bewegingen in de eenentwintigste eeuw
 De mogelijkheid om tussentijds inzichten of verkorte versies van interviews met sleutelfiguren te publiceren  

    via transgenderinfo.nl
Extra’s | kennismaken met IHLIA, TNN, de bredere transgender gemeenschap en hun diverse activiteiten. 

Plaats | Amsterdam (gedeeltelijk TNN en IHLIA). 
Onkostenvergoeding | op declaratiebasis.
Werkdagen | in overleg. 
Periode | januari – juni 2021
Reacties aan | Thea Sibbel: thea@ihlia.nl


