
Ben jij een gepassioneerd student of afgestudeerd in het veld van psychologie, pedagogiek, 
sociaal werk of andere relevante studierichting (WO/HBO). En wil je echt verschil maken in 
onze strijd  tegen (online) seksueel misbruik? Dan is dit misschien wel de ideale (bij-)baan voor 
je. 

Helpwanted.nl is onderdeel van de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl). 
Het EOKM heeft als doel het voorkomen en bestrijden van online seksueel misbruik van 
minderjarigen. Om het misbruik tegen te gaan en slachtoffers te kunnen helpen, hebben we 
drie verschillende programma’s: het Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl en Stop it Now!.

Voor Helpwanted.nl zijn we op zoek naar een 

Hulplijnmedewerker 
16 uur

Helpwanted.nl is een website en hulplijn over online seksueel misbruik van kinderen en 
jongeren tot 26 jaar. Als hulplijnmedewerker voor Helpwanted.nl maak je onderdeel uit van een
klein, super betrokken team. Samen beantwoorden we telefoontjes en chats van jongeren 
jongeren die te maken hebben gehad met online seksueel misbruik (denk aan zonder 
toestemming verspreidde naaktbeelden, chantage met naaktbeelden of online grooming). Via 
de hulplijn krijgen zij advies, worden gerustgesteld, en krijgen ze hulp met het offline halen van
beelden. Ook ouders, opvoeders, docenten en hulpverleners kunnen bij de hulplijn terecht met 
vragen. We luisteren, geven informatie en advies en verwijzen mensen door. 

Wat verwachten we van jou?
• Je bent 16 uur per week beschikbaar met mogelijke uitloop naar 24 uur per week
• Je hebt een groot maatschappelijk bewustzijn en je wilt een directe bijdrage leveren aan

de strijd tegen (online) seksueel kindermisbruik
• Je hebt een relevante achtergrond en/of affiniteit met dit thema
• Je hebt een groot empathisch vermogen 
• Je bent een goede luisteraar
• Je hebt humor en je bent veerkrachtig
• Je werkt georganiseerd en je hebt een goed analytisch vermogen

Wat kun je van ons verwachten? 
We zijn een leuk en dynamisch team en ondanks het zware onderwerp lachen we graag met 
elkaar. We begeleiden je in het thema en je krijgt een training. Ons kantoor is op loopafstand 
van Amsterdam Centraal Station, maar deze functie wordt voorlopig vanuit huis uitgevoerd. 
Het salaris ligt tussen € 2501 en € 3494 afhankelijk van je ervaring. Je neemt deel aan ons 
pensioenfonds. Het EOKM kent een 36-urige werkweek. Meer informatie over de hulplijn vind je
op www.helpwanted.nl.
Sollicitatiebrief en CV kunnen worden gestuurd naar office@eokm.nl. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met Kim van Beek k.vanbeek@eokm.nl.  

De gesprekken vinden plaats op 18 & 19 oktober. De functie start per 1 november. 

(Voor het werken bij het EOKM is een VOG verreist.) 
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