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Deze folder gaat over biseksualiteit in
de praktijk, waar het Landelijk Netwerk
Biseksualiteit (LNBi) voor staat en wat we doen.
En vertelt waar je met je vragen terecht kunt.

Wat is biseksualiteit?
Biseksueel zijn betekent dat je je seksueel en/of
emotioneel aangetrokken voelt of kunt voelen tot
zowel mannen als vrouwen.
Het LNBi is er van overtuigd dat biseksualiteit, net
als hetero- en homoseksualiteit, een onderdeel
vormt van iemands persoon en identiteit.
Biseksualiteit is dus niet een combinatie van een
stukje homo- en een stukje heteroseksualiteit.
Bi zijn staat los van een eventuele relatie.
Als biseksueel ben en blijf je bi, of je nu een relatie
hebt met een man of een vrouw.

www.lnbi.nl
Anneke Weerts: model, actrice, schrijfster, filmmaker

Biseksualiteit in Nederland
Biseksualiteit kent veel verschillende vormen
en uit zich op allerlei manieren. Een aantal
voorbeelden:
• Je voelt je sterk aangetrokken tot een
mannelijke collega, terwijl je dacht dat je
alleen op vrouwen viel.
• Vanaf je prille puberteit weet je dat je
verliefd kunt worden op iemand, ongeacht
het geslacht. Je hebt relaties (gehad) met
mannen en vrouwen.
• Je hebt momenteel een monogame
relatie met een man maar je weet vanuit
het verleden dat je ook verliefd kunt
worden op een vrouw. Op dit moment
doe je hier niets concreets mee in je
leven. Of andersom natuurlijk.
• Tijdens een relatie van jaren met een
vrouw kom je tot de ontdekking dat je
sterke behoefte hebt aan intimiteit met
een man.
• Je bent al jaren getrouwd met iemand van
het andere geslacht, maar vindt seks met
iemand van je eigen sekse soms niet te
weerstaan.
• Je partner blijkt transgender te zijn, maar
het maakt je helemaal niet uit, het gaat
tenslotte om haar/hem en niet om het
geslacht.
• Je houdt nog steeds van je vriendin, maar
hebt inmiddels ook een vriend.Je loopt
al sinds je puberteit rond in de wereld
van homoseksuele mannen. Tot je ineens
verliefd werd op een vrouw.
En er is nog veel meer mogelijk. Het is
prettig om de mogelijkheden, ervaringen en
vragen hierover te delen. Er zijn rond de 1,5
miljoen mensen met biseksuele gevoelens in
Nederland. Laat je horen en sluit je aan bij
het LNBi!
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Al sinds 1991 komt het LNBi op voor de
belangen van biseksuelen. We zijn hét
aanspreekpunt als het gaat om biseksualiteit
en seksuele diversiteit.
Het LNBi organiseert bijeenkomsten, geeft
informatie en voorlichting over biseksualiteit,
doet onderzoek en werkt samen met anderen
aan de maatschappelijke acceptatie van
seksuele en genderdiversiteit.
Wij doen dit omdat we een maatschappij
willen waar ieder mens kan zijn wie hij of zij is.
Als je écht jezelf kunt zijn, ben je niet alleen
gelukkiger, maar draag je ook meer bij aan
onze samenleving.

Wat wil het LNBi?

Het LNBi, dat zijn wij!

Wij streven naar een maatschappij waarin
biseksualiteit als identiteit breed erkend wordt,
gelijkwaardig aan homo- en heteroseksualiteit.

Voor het laatste nieuws over biseksualiteit en
activiteiten in het land ga je naar de website:
www.lnbi.nl.

Een maatschappij waarin biseksuelen zichtbaar
zijn in alle diversiteit. Waarin biseksuelen openlijk
kunnen uitkomen voor wie en wat ze zijn, ongeacht
hun situatie.

Natuurlijk zijn we ook op Facebook:
www.facebook.com/LNBiseksualiteit
En op Twitter: @LNBi.

Een maatschappij waar het uitsluitend denken
in termen van homo/hetero en man/vrouw is
doorbroken. Wij streven naar een maatschappij
waarin ruimte is voor veel verschillende
relatievormen en voor seksuele diversiteit.
Daarom werkt het LNBi aan de emancipatie van
biseksuelen en het vergroten van de keuzevrijheid.
Om je leven in te vullen op een manier die het
beste aansluit bij je eigen identiteit. Hiervan
profiteert iedereen, of je nu hetero, homo of bi
bent.
Wij halen biseksualiteit uit de sfeer van
vooroordelen en stigmatisering zodat stiekem en/of
verborgen gedrag niet nodig is.
Het is niet zo dat biseksuelen niet kunnen kiezen.
Bi’s kiezen alleen niet op basis van iemands
geslacht.

Biseksualiteit is een manier om
- zelfbewust - jezelf te zijn.
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Voor meer informatie en met specifieke vragen
over biseksualiteit kun je ons mailen: lnbi@lnbi.
nl. Ook als je ergens mee zit of wilt weten wat
biseksualiteit voor jou betekent.
Je kunt ook bellen naar 06-22938519.
Stel je vragen en praat mee over allerlei zaken
rond biseksualiteit op het online Bi-forum:
www.bi-forum.nl.
Sluit je aan bij het LNBi! Dit kan al door
minimaal 15 euro over te maken op iban
NL48INGB0005459383, t.n.v. LNBi. Stuur
ook een mail naar penningmeester@lnbi.
nl met daarin je voor- en achternaam, adres,
geboortedatum, bank/gironummer en
telefoonnummer. Je krijgt dan een bevestiging
en meer informatie over het LNBi.
Het LNBi is een ANBI-erkende instelling.
Giften aan het LNBi zijn, onder voorwaarden,
aftrekbaar van de belasting.
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