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Met de Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK) wordt de actuele veiligheid van een
kind in kaart gebracht. Op basis van de risico’s voor de actuele veiligheid wordt een veiligheidsplan gevormd,
gericht op het maken van afspraken en bepalen van acties met betrekking tot de actuele veiligheid van kinderen
binnen kwetsbare gezinnen. De HAVIK ondersteunt bij het het stap voor stap formuleren van bodemeisen,
veiligheidsafspraken en afspraken over wat er moet gebeuren als het niet lukt om aan de bodemeisen te voldoen..

De vragenlijst
Vragen
De HAVIK bestaat uit vier onderdelen. Deel A is een lijst van elf probleemgebieden. De
behandelaar geeft aan van welke problemen vermoedens zijn. Deel B, C en D zijn open
vragen waarin de bodemeisen, veiligheidsafspraken en andere afspraken worden genoteerd.

Afnameduur
5 minuten voor deel A en B. Voor deel C en D is de afnameduur variabel omdat dit samen
met het gezin wordt ingevuld.

Informanten
Hulpverlener en het gezin waarmee het veiligheidsplan met behulp van de HAVIK wordt
opgesteld.

Schalen, scoring en normering
Er is geen scoring of normering bekend, de HAVIK wordt op itemniveau geïnterpreteerd. Als
tenminste een van de 11 items is aangekruist (omdat er een vermoeden is of omdat dit
feitelijk aan de orde is), kan een veiligheidsplan worden opgesteld opdat de (mogelijke)
onveiligheid die hierdoor ontstaat wordt weggenomen.

Psychometrische gegevens
Uit een eerste onderzoek van de Jeugdbescherming blijkt dat de HAVIK in hoge mate sensitief
is (96%) voor het herkennen van actuele onveiligheid (Busschers et al., 2020).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De HAVIK is ontwikkeld door Jeugdbescherming Regio Amsterdam en kan worden opgevraagd bij
de auteurs. De HAVIK mag uitsluitend worden gebruikt na accreditatie door het volgen van een
training door de Jeugdbescherming Akademie. Nadere informatie over deze training kan worden
opgevraagd via akademie@jeugdbescherming.nl

© December 2021, Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken mits u een training
heeft gevolgd.
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