Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), zet zich in voor de bestrijding en preventie van
(online) seksueel kindermisbruik. De stichting doet dit door middel van een drietal programma’s:
Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl en Stop it Now!.

Stop it Now! heeft als doel seksueel kindermisbruik te voorkomen. Bij de hulplijn wordt telefonisch
advies en begeleiding gegeven aan mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens voor
minderjarigen én hiermee de grens over dreigen te gaan. Ook aan mensen die seksueel
kindermisbruik dreigen te plegen of dit hebben gedaan wordt ondersteuning geboden. Eveneens
wordt hulp geboden aan mensen wie kinderporno downloaden en/of bekijken of hiertoe de neiging
hebben. Partners en naasten van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar
minderjarigen kunnen eveneens bij de hulplijn terecht. Tot slot is de hulplijn ook een adviespunt voor
professionals welke met bovenstaande te maken krijgen en hierover vragen hebben.

Voor de hulplijn Stop it Now! zoeken wij een

(Forensisch) Psycholoog
24 uur

Wie ben jij?
Je bent een gepassioneerd (forensisch) psycholoog die affiniteit heeft met zedendelinquentie en
zedenproblematiek, in het bijzonder met pedofilie, pedoseksualiteit en kinderporno. Je hebt
minimaal 2 jaar werkervaring in het vak.
Je kunt zelfstandig werken, analytisch denken, bent integer en neemt initiatief. Je werkzaamheden
zullen voornamelijk bestaan uit het geven van telefonische hulpverlening. Daarnaast zijn er
uitvoerende taken zoals voorlichting en administratie.
Wat bieden wij?
Wij nemen een unieke plek in, in de strijd tegen seksueel kindermisbruik. We zijn gevestigd in
Amsterdam. We bieden je training en ondersteuning. Het salaris ligt tussen € 2544 en € 3624
afhankelijk van je ervaring. Je krijgt deelname in pensioenfonds PGGM. Het EOKM kent een 36-urige
werkweek. Meer informatie over de hulplijn vind je op www.stopitnow.nl.
Voor het werken bij het EOKM is een VOG verreist. Wij nodigen mannen uitdrukkelijk uit om te
reageren.
Sollicitatiebrief en CV kunnen tot 2 december 2018 worden gestuurd naar a.gerkens@eokm.nl. Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen met Arda Gerkens op maandag, woensdag en
donderdag.

