
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 (helpwanteda), en Stop it Now (stopitnow.nl). Stop it Now biedt 
anonieme hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens en/of gedrag ten 
aanzien vanminderjarigen. Ook personen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving en 
professionals kunnen terecht bij Stop it Now.

Voor Stop it Now zijn we op zoek naar een 

hulp- en advieslijnmedewerker voorkoming seksueel kindermisbruik
32 uur per week

Als hulplijnmedewerker voor Stop it Now heb je via telefoon of chat contact van mensen die 
bezorgd zijn over hun eigen of andermans seksuele gevoelens en/of gedrag naar minderjarigen. 
Denk aan het (potentieel) kijken van afbeeldingen van seksueel misbruik met minderjarigen of 
(potentieel) kindermisbruik plegen. Ook professionals kunnen ons contacten. We luisteren, geven 
informatie en advies en verwijzen mensen door wanneer nodig. Vaak is onze hulplijn het eerste 
moment dat iemand hierover spreekt. Ons doel is het seksueel kindermisbruik te stoppen, of beter 
nog, te voorkomen. Op de hulplijn ben jij het luisterende oor, die geen ander waardeoordeel heeft 
anders dan dat het gedrag dient te stoppen en die samen met de betrokkenen zoekt naar de beste 
oplossing. Jij bent iemand die met een open blik naar deze doelgroep kijkt en je bent niet bang om 
hulp te bieden aan een groep mensen die met moeite steun kan vinden om hen te helpen. 

Wat verwachten we van jou?
    • Je hebt ervaring met een hulp- en advieslijn of in de hulpverlening
    • Je hebt een relevante achtergrond en/of affiniteit met zedendelinquentie
    • Je hebt een groot empathisch vermogen en bent een goede luisteraar
    • Je hebt kennis van motiverende gespreksvoering
    • Je werkt georganiseerd en je hebt een goed analytisch vermogen
    • Je hebt humor en je bent veerkrachtig
    • Je bent bereid om avond- en weekenddiensten te draaien.

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 voor zo ver nodig, 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 over de functie kun je terecht bij 
e.janssen@eokm.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 1 juli 2022 naar 
office@eokm.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


