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Samenwerking praktijk en wetenschap



Waarom dit project?

Hiaat: 

- Inzicht in situatie cliënt

- Zicht op probleemafname

Behoefte:

Instrument voor screening en evaluatie

…al jaren…

Richtlijn herzien, opgenomen: 

Familiescan, KEES, Masic, Onzescheiding.eu

Hiaat: probleemafname

2015 2020



Tot nu toe: twee projecten

Subsidies

Altra/iHUB i.s.m. Sterk Huis, 
Jeugdformaat en Elker

Subsidies

Altra/iHUB, Sterk Huis en 
Universiteit Utrecht

2019 - 2020
2021 -2022

- Literatuuronderzoek

- Interviews met professionals

- Interviews met ouders

- Interviews met ontwikkelaars

- Eerste versie stellingenlijst



Tot nu toe: respondenten

- 28 t/m 49 jaar oud (gemiddeld 38)

- 54,5% vrouw | 45,5% man

- Gemiddeld opleidingsniveau MBO

- 56% nieuwe partner

- Gemiddelde leeftijd kinderen ± 6,8 jaar

- Gemiddelde duur samenwoonrelatie: 7,4 jaar

- Gemiddelde duur sinds scheiding 2,7 jaar

Eerste ronde dataverzameling: valideringsonderzoek

13 praktijkinstellingen

SCRES Ouders ingezet als onderdeel van de reguliere hulp

In combinatie met Acrimony Scale (om op te valideren)

95 ingevulde lijsten ontvangen



Tot nu toe: eerste analyses

Ouders:

- SCRES

- Acrimony Scale

Exploratieve factoranalyses

Correlaties

Blauw = samenhang schalen intern

Groen = significante correlaties (<.05, <.01)

(tussen schalen en met AS)



Veranderonderzoek



Gereed!

o SCRES-O: versie voor ouders

o SCRES-K: versie voor kinderen (> 8 jaar)

o Voor alle vormen van scheidingshulp

o In combinatie met andere instrumenten

o Beschikbaar in BergOp (2021)



88 stellingen

Klopt helemaal niet – klopt helemaal

Samenwerking

Communicatie

Conflict

Afspraken tussen ouders

Welzijn ouder

Welzijn kind

Contact kind – ouder



30 stellingen

Helemaal niet waar –helemaal waar

Contact tussen mijn 
ouders

Contact tussen mij 
en mijn ouders

Hoe dingen voor 
mij zijn geregeld

Hoe het met mij gaat



Ik ben betrokken bij belangrijke keuzes die over ons kind 
gaan (bijv. schoolkeuze).

We maken ruzie via app, mail of social media

Familie en vrienden zijn actief betrokken bij onze strijd. 

Gemaakte afspraken worden nagekomen. 



Mijn ouders worden boos op elkaar als ze met elkaar 
praten. 

Mijn ouders zijn meer met elkaar bezig dan met mij. 

Als ik spullen vergeet regelen mijn ouders dat het bij 
me komt.

Ik kan bij iemand anders dan mijn ouders mijn verhaal 
kwijt.



Heb je vragen?

Wil jouw organisatie de SCRES gebruiken?

Neem gerust contact met ons op:

Olaf Goorden o.goorden@altra.nl
Bernadette Janssen bernadettejanssen@sterkhuis.nl


