
Helpwanted 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 Helpwanted.nl zijn we op zoek naar een 

Medewerker hulp en advieslijn online (seksueel) misbruik
24 uur – 36 uur

Helpwanted is een hulp en advieslijn over online seksueel misbruik. Als hulplijnmedewerker maak 
je onderdeel uit van groeiend team. Samen beantwoorden we telefoontjes en chats van mensen 
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 
opvoeders en hulpverleners kunnen bij de hulplijn terecht met vragen. We luisteren, geven 
informatie en advies en verwijzen mensen door. Die hulplijn van Helpwanted gaat verder 
uitbreiden naar de avonden en weekenden. Op termijn streven we naar 24 uur bereikbaarheid.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante achtergrond en affiniteit met dit thema
• Ervaring bij een hulplijn is een pre
• 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
• Je bent bereid om buiten kantoor uren te werken

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 kun je terecht bij a.gerkens@eokm.nl. 
Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar office@eokm.nl.


