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Met de Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders (SIG-B) brengt u de bejegening rondom een cliënt in kaart. 

De SIG-B wordt afgenomen bij één cliënt met een (L)VB en probleemgedrag. 

 

Het doel van de SIG-B is bedoeld om de discussie over bejegening concreet te maken. Doorgaans leidt de betrokken 

gedragsdeskundige, liefst samen met de teamleider, deze discussie in de sfeer van een workshop. Hiervoor is een 

korte handleiding beschikbaar.  

 

Via BergOp kan de lijst door alle betrokken hulpverleners worden ingevuld. De resultaten van alle hulpverleners 

worden gecombineerd weergegeven in een grafiek. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SIG-B bestaat uit 30 stellingen die beantwoord kunnen worden op een schaal van 1 
(helemaal niet van toepassing op mij) tot 5 (helemaal van toepassing op mij). Een voorbeeld 
is “Ik stel strenge eisen aan deze cliënt”. 
 

Afnameduur  
Invullen zelf is 10 minuten. Daarna volgt het team-gesprek. 
 

Informanten  

Begeleiders/hulpverleners  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Interpersoonlijke factoren 
1. Assertieve controle 
2. Steunzoekend 
3. Vriendelijk 
4. Negatief 

 

Intrapersoonlijke factoren 
1. Proactief denken 
2. Zelfreflectie 
3. Kritische expressed emotion 

 
Voor elke hulpverlener wordt een gemiddelde score per factor berekend.  
De interpersoonlijke factoren worden weergegeven in een Roos van Leary. De 
Intrapersoonlijke factoren in een staafdiagram.  
Op deze manier kunnen de scores van de verschillende begeleiders tegen elkaar worden 
afgezet. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De interne consistentie van de SIG-B is goed (alpha’s tussen .68 en .89 en Mplus Omgea’s 
tussen .64 en .91) (Willems et al., 2012). 

 

 

 

https://www.bergop.net/images/instelling/Korte_handleiding_SIG-B_juni_2022.pdf
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SIG-B is in 2010 ontwikkeld door Willems en collega’s. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. Contact met de 

auteurs wordt op prijs gesteld. 

➔ Om meer diepgang te krijgen in het werken met de SIG-B, vooral als er weerstand lijkt te 

bestaan om de bejegening te veranderen, is het voor gedragsdeskundigen ook mogelijk om 

een 2-daagse postmaster train-de-trainer cursus te volgen bij Fortior. 

 
 

 

https://www.bergop.info/licenties/
https://www.fortior.info/trainingen/archief/interactiegericht-coachen-met-begeleiders-een-2-daagse-postmaster-train-de-trainer-cursus-voor-gedragsdeskundigen-basis/

