
Studeer je psychologie, seksuologie of ben je net afgestudeerd? Heb je een groot empathisch
vermogen ongeacht wie je tegenover je hebt? En wil je echt verschil maken in onze strijd

tegen (online) seksueel kindermisbruik? Dan is dit misschien wel de ideale (bij-)baan voor je. 

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl) wil online (seksueel) misbruik 
bestrijden en voorkomen. We dromen van een online wereld waar iedereen zich veilig kan 
voelen. Bij ons vind je niet alleen veel informatie en kennis over het onderwerp, we bieden ook 
praktische hulp. Dat doen we met drie verschillende programma’s: het Meldpunt Kinderporno 
(meldpunt-kinderporno.nl), Helpwanted (helpwanted.nl), en Stop it Now! (stopitnow.nl). 

Voor Stop it Now! zijn we op zoek naar een 

Hulplijnmedewerker 
24 uur

Als hulplijnmedewerker voor Stop it Now! maak je onderdeel uit van een klein, super betrokken
team. Samen beantwoorden we telefoontjes en (in de nabije toekomst) chats van mensen die  
zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens en/ofgedrag tegenover minderjarigen. Denk 
aan iemand die afdwaalt vanuit een pornoverslaving of problemen heeft met zijn 
emotieregulatie en zich verliest in internetgebruik. Regelmatig krijgen we ook iemand aan de 
telefoon die graag wil praten over de gevoelens en/of het gedrag van een familielid of 
bekende. We luisteren, geven informatie en advies en verwijzen mensen door. 

Wat verwachten we van jou?
• 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 zedendelinquentie 
• Je bent na je inwerkperiode ook minimaal een dagdeel in de avond en een 

middagdeel in het weekend beschikbaar. 
• 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
• Het zou fijn zijn als je in of om Amsterdam woont

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. 
Het salaris ligt tussen € 2564 en € 3581 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.stopitnow.nl.
Sollicitatiebrief en CV kunnen worden gestuurd naar office@eokm.nl. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met k.vanbeek@eokm.nl.  

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

http://www.stopitnow.nl/

