
 
Helpwanted 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 (helpwant-
ed.nl) en Stop it Now! (stopitnow.nl). 

Voor Helpwanted 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 Medewerker hulp en advieslijn online (sekueel) misbruik 
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 pré;

• 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;

• Je bent maatschappelijk bewust en je wilt een directe bijdrage leveren aan de strijd tegen online (seksueel) geweld; 
• Je hebt een relevante achtergrond en/of affiniteit met dit thema. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een gedreven team waar we ondanks het onderwerp ook veel lachen. Je functie biedt veel vrijheid met de nodige 
ondersteuning vanuit het team.  

Je salaris ligt tussen de € 2.614 ,00 en €  3.581,00, je hebt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur en 
8% vakantietoeslag. Je neemt deel aan een duurzaam pensioenfonds. Verder mag je rekenen op een arbeidsongeschiktheidsverzeker-
ing, psychologische ondersteuning voor zo ver nodig, en een vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van OV. Voor alle medew-
erkers van het EOKM is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.  

Meer informatie over de stichting en de hulplijn vind je op www.eokm.nl en www.helpwanted.nl. 

Herken 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 office@eokm.nl. Sollicitaties zonder moti-
vatiebrief worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marion van Steveninck, 
m.vansteveninck@eokm.nl.
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