
Het Meldpunt Kinderporno is onderdeel van de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik 
(eokm.nl). 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 het Meldpunt Kinderporno zijn we op zoek naar een 

Analist van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen
32 uur

Het Meldpunt Kinderporno is het enige meldpunt in Nederland waar mensen melding kunnen 
maken van beeldmateriaal op het openbare internet van mogelijk seksueel kindermisbruik. 
Jaarlijks ontvangt het meldpunt honderdduizenden meldingen. De analist beoordeelt de 
afbeelding op strafbaarheid en stuurt een verwijderverzoek indien het materiaal strafbaar wordt 
bevonden. Vervolgens monitor deze ook of het materiaal wordt weggehaald. Daardoor houden we
het internet schoon, voorkomen we dat slachtoffers opnieuw slachtoffer worden en dragen we 
door middel van samenwerking bij aan de opsporing van daders. Naast het beoordelen van de 
meldingen, zijn er een aantal taken als het bijhouden van statistieken, het doen van kleine 
aanpassingen in het workflowsysteem en deelname aan activiteiten van het internationale 
netwerk Inhope. We weten dat we veel van je vragen. Daarom is er bij het Meldpunt Kinderporno 
veel aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Steun vind je bij je team en teammanager. 
We zoeken daarom echt iemand die een teamspeler is.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt kennis van het internet
• Je hebt een goed analytisch vermogen
• Je bent veerkrachtig en kunt omgaan met pittige situaties
• Je werkt georganiseerd 
• Je bent een teamspeler 
• Je hebt een positieve instelling naar het leven toe 

Wat kun je van ons verwachten? 
Je komt terecht in een dynamische organisatie die volop in beweging is. Je functie biedt veel 
vrijheid met de nodige ondersteuning vanuit het team. Je neemt deel in een duurzaam pensioen. 
Het salaris zal liggen tussen € 2.614,– € 3.581,- bruto bij een fulltime dienstverband (36 uur). 
Verder mag je rekenen op 25 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband), een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, psychologische ondersteuning en een vergoeding voor woon-
werkverkeer op basis van OV. Voor alle medewerkers van het EOKM is een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) vereist. Voor al je vragen kun je terecht bij m.schuiling@eokm.nl. 
Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV voor 11 juli naar office@eokm.nl.


