
Ben jij die teammanager die het verschil wil maken in de strijd tegen online (seksueel) misbruik? Hou je 

van een dynamische  omgeving en ben je iemand die een team kan bouwen? Dan is dit misschien wel de 

ideale baan voor je.

Meldpunt Kinderporno is onderdeel van de Stichting Expertisebureau Online (Kinder)misbruik (EOKM). Het

EOKM wil online (seksueel) misbruik bestrijden en voorkomen. We dromen van een online wereld waarin 

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 Meldpunt Kinderporno zijn we op zoek naar een

Ervaren teammanager (36 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.

Ons team van analisten beoordeelt afbeeldingen op strafbaarheid en stuurt een verwijderverzoek indien 

het materiaal strafbaar wordt bevonden. Vervolgens monitort deze ook of het materiaal wordt 

weggehaald. Daardoor houden we het internet schoon, voorkomen we dat slachto0ers opnieuw 

slachto0er 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 work1owsysteem en deelname aan activiteiten van het internationale 

netwerk InHope. 

Als teammanager geef je sturing aan dit team, faciliteer je de groei van het programma en begeleid je 

hen bij het maken van de juiste keuzes. Je zorgt voor structuur en overzicht, coördineert de 

werkzaamheden en je zorgt voor de planning van het team. Als ervaren teammanager ben je een rots in 

de branding. Je maakt deel uit van het MT.

Wat verwachten we van jou?

 Je hebt minimaal 3-5 jaar leidinggevende ervaring;

 Je hebt een relevante achtergrond en/of a:niteit met dit thema;

 Je hebt ervaring met het werken met (jonge) professionals;

 Je functioneert goed in een dynamische omgeving die sterk aan het veranderen is met een team 

dat groeit;

 Je bent daadkrachtig, resultaatgericht en je weet hoe je als bruggenbouwer kunt schakelen tussen

partners zoals de afdeling communicatie, software ontwikkelaars en je collega teammanagers;

 Je bent communicatief vaardig en in staat om medewerkers met constructieve feedback aan te 

spreken op houding/gedrag;

 Je hebt humor en je bent veerkrachtig;

 Je werkt georganiseerd, gestructureerd en je beschikt over een goed analytisch vermogen;



 Je bent maatschappelijk bewust en je wilt een directe bijdrage leveren aan de strijd tegen online 

(seksueel) geweld.

Wat kun je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een gedreven team waar we ondanks het onderwerp ook veel lachen. Je salaris ligt 

tussen de € 3.277 ,00 en € 4.830,00, je hebt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband 

van 36 uur en 8% vakantietoeslag. Je neemt deel aan een duurzaam pensioenfonds. Voor alle 

medewerkers van het EOKM is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

Meer informatie over de stichting en het meldpunt vind je op www.eokm.nl en www.meldpunt-

kinderporno.nl.

H  erken jij je in de functie-eisen? Wil je bijdragen in onze strijd tegen (online) seksueel misbruik?  

Dan ben jij wellicht degene die we zoeken. Reageer snel en stuur   je    motivatiebrief en CV  naar   

o:ce@eokm.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marion van Steveninck, 

m.vansteveninck@eokm.nl.


