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Abstract
Research has shown that perceived discrimination leads to negative outcomes on
parental wellbeing. On the other hand, scientific literature mentions that social support
leads to positive outcomes on parental wellbeing. The aim of this study is to determine
the relation between perceived discrimination on parental wellbeing and between social
support and parental wellbeing. Additionally, this study tries to determine if social
support can be seen as a moderator between perceived discrimination and parental
wellbeing. The current study focuses on an often overlooked group of vulnerable families,
namely native Dutch mothers who have a low socioeconomic status with children
between 3-6 years old. Mothers (n = 19) participated in a quantitative structured
interview. Results of this study show that social support has a positive, though nonsignificant, effect on wellbeing. Perceived discrimination shows a significant negative
effect on parental wellbeing. Surprisingly, the target group did not perceive a high
amount of discrimination and scored high on parental wellbeing. The moderator variable
was positive, but non-significant. Though the sample size of current study is small,
results stress that future research should focus more on this target group and how to
support them in order to prevent negative outcomes for both parents and their young
children.
Key words: perceived discrimination, social support, socioeconomic status,
parental wellbeing.
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Helaas komt het in de huidige Nederlandse maatschappij nog steeds voor dat mensen
met diverse achtergronden in etniciteit, cultuur en sekse worden achtergesteld. ISOTIS,
wat staat voor Inclusive education and Social support to Tackle Inequalities in Society, is
een internationaal onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Unie. ISOTIS streeft
naar het reduceren van ongelijke onderwijs- en zorgkansen, zodat ieder kind gelijke
kansen heeft. Niet alleen ISOTIS, maar ook de Europese Commissie tegen Racisme en
Intolerantie (ECRI) benoemt dat Nederland meer moet doen tegen uitsluiting en racisme.
Onderzoek toont aan dat ongelijke onderwijs -en zorgkansen en individuele en
institutionele discriminatie een negatieve invloed hebben op het welzijn van mensen en
hun sociaaleconomische kansen beperken (Schmitt, et al., 2014; Andriessen et al., 2014;
Williams, 2006). Ervaren discriminatie en sociale steun zijn beiden belangrijke factoren
die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen (Huang et al., 2014; Tran,
2014). Er zijn in Nederland al verschillende onderzoeken gedaan naar het welzijn van
mensen en de factoren die hier invloed op hebben. Andriessen et al. (2014) concluderen
in hun onderzoek dat vrouwen meer discriminatie ervaren dan mannen. Daarnaast wijst
onderzoek uit dat er een negatief verband is tussen het welzijn van migrantengroepen in
Nederland en de mate van ervaren discriminatie (Di Saint Pierre, Martinovic, De Vroome,
2015; Koopmans, 2015). Echter wordt er vaak een kwetsbare groep over het hoofd
gezien, namelijk autochtone gezinnen met financiële moeilijkheden, oftewel een lage
sociaaleconomische status (SES). Daarnaast wordt er ook niet gekeken naar de
potentiële kracht van sociale steun op de relatie tussen ervaren discriminatie en welzijn.
Dit onderzoek tracht dit gat te verkleinen. Ervaren discriminatie wordt in het onderzoek
van Xuji et al. (2017) omschreven als een vorm van sociale stress die voornamelijk wordt
ervaren door mensen met een lage SES. Men kan dus concluderen dat deze moeders met
een lage SES ook eerder blootgesteld kunnen worden aan ervaren discriminatie.
Ongelijke maatschappelijke kansen hangen samen met een reductie van
levenstevredenheid (Belle & Doucet, 2003). Discriminatie houdt ongelijkheid in stand en
kan ertoe leiden dat een vrouw verminderde economische zekerheid heeft en stelt hen
bloot aan onverdiende minachting (Belle & Doucet, 2003). Daarnaast wordt er gekeken
naar moeders met een lage SES, omdat zij mogelijk meer behoefte hebben aan sociale
steun vanwege de stress die zij ervaren door financiële moeilijkheden of andere
verontrustende factoren (Kim & Taylor, 2008). Een lage SES, waaronder het wonen in
een armoedige wijk en gebrek, ervaren discriminatie en gebrek aan sociale acceptie
hebben een negatief invloed op het welzijn (Williams, 2006). SES beïnvloedt het welzijn.
Hoe hoger de SES hoe lager de kans op gezondheidsproblemen en ziekte (AlvarezGalvez, 2016).
Ervaren Discriminatie
Het ervaren van discriminatie kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld
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van een persoon (Schmitt et al., 2014). Het ervaren van discriminatie is in dit onderzoek
gedefinieerd als het geconfronteerd geweest zijn met ervaringen van afwijzingen en
uitsluitingen door een persoon, groep en/of instituut (Schmitt et al., 2014; Wirth en
William, 2009). Pascoe en Smart Richman (2009) concluderen in hun meta-analyse dat
het ervaren van discriminatie negatief gecorreleerd is met het welzijn van ouders. Het
ervaren van discriminatie kan bijvoorbeeld leiden tot meer stress en inadequaat gedrag.
Nelson, Kuslev en Lyubomirsky (2014) definiëren ouderlijk welzijn als de mate van
emotionele expressie, sociale betrokkenheid, tevredenheid over het eigen leven, gevoel
van blijdschap en zelfvertrouwen in relatie tot de opvoeding en stress. De meta-analyse
van Pascoe en Smart Richman (2009) biedt echter geen specifieke informatie over
autochtone moeders met een lage sociaaleconomische status. Zeiders et al. (2016)
benoemen dat het ervaren van discriminatie tijdens de zwangerschap van de moeder tot
aan het tweede levensjaar van het kind kan leiden tot depressieve symptomen bij
moeders, een niet-adequate moeder-kind interactie en moeders die minder sensitief
responsief zijn naar hun kind. Tevens kan het ervaren van discriminatie leiden tot een
toename van angstsymptomen (Cho en Hyun, 2012; Ryu, 2016), depressiviteit (Kessler,
Mickelson & Williams, 1999; Paradies, 2006), verminderde gevoelens van welbevinden en
geluk (Redman & Snape, 2006; Utsey, 1998) en een afname van de behoefte aan
inclusie en acceptie (Wirth & William, 2009). De behoefte om geaccepteerd te worden en
erbij te horen, raakt hierdoor in het geding (Schmitt et al., 2014). Daarnaast kan het
ervaren van discriminatie leiden tot een gevoel van hopeloosheid, omdat het een gebrek
aan controle over belangrijke levensuitkomsten impliceert (Schmitt et al., 2014).
Naast de negatieve gevolgen die het ervaren van discriminatie heeft op het
welzijn van een persoon, kan het ook negatieve gevolgen hebben op de maatschappelijke
betrokkenheid van de persoon. Andriessen, Fernee en Wittebrood (2014) benoemen in
hun onderzoek dat het ervaren van discriminatie kan leiden tot het zich afkeren van
maatschappelijke domeinen. Schmitt et al. (2014) vullen met hun onderzoek aan dat het
ervaren van discriminatie kan leiden tot moeite hebben met het vinden van werk, een
woning, onderwijs en/of het vinden van adequate sociale steun. Daarnaast toont
onderzoek aan dat het effect van ervaren discriminatie op het welzijn in een
maatschappij met meerdere rassen niet afhankelijk is van raciale identiteit (Williams et
al., 2012). Ook Mossakowski (2003) geeft in zijn onderzoek aan dat ervaren discriminatie
niet per definitie gekoppeld is aan (raciale) etniciteit.
Sociale Steun
Wamale et al. (2007) halen in hun onderzoek aan dat ervaren discriminatie en een
lage SES samenhangen met het zoeken van sociale steun. In hun onderzoek concluderen
zij dat wanneer er sprake is van ervaren discriminatie en een lage SES men minder snel
steun zoekt. Om die reden bestaat de kans dat het welzijn eerder in het geding komt.
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Onderzoek heeft aangetoond dat sociale steun bevorderend kan werken voor het welzijn
van een individu en de interactie tussen kind en ouder kan verbeteren (Ghazarian &
Roche, 2010; McDaniel, Coyne & Holmes, 2012). Een goed welzijn draagt bij aan goede
stressmanagement (McDaniel et al., 2012). Volgens Reblin en Uchino (2008) heeft
sociale steun een positieve werking op gezonde opvoedingsmanieren. Daarnaast wordt
een positief welzijn van moeders geassocieerd met het hebben van een informeel
netwerk en het ervaren van sociale cohesie (Berry & Welsh 2010; Ziersch, Baum,
MacDougall & Putland, 2005). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen waargenomen
en de werkelijke ontvangen (enacted) sociale steun. De theorie die hieruit voortvloeit
luidt dat de mate van ervaren sociale steun bescherming biedt tegen de negatieve
fysieke en mentale invloeden die stress kunnen opleveren, zoals financiële moeilijkheden
(Eastwood et al., 2013; Leahy-Warren et al., 2012; Melrose, Brown & Wood, 2015).
Schmitt et al. (2014) concluderen in hun onderzoek dat sociale steun een modererende
variabele is. Het ontvangen van sociale steun reduceert namelijk de negatieve effecten
van stress op het welzijn. Tevens blijkt dat wanneer iemand na het ervaren van
discriminatie wel sociale steun zoekt, hij in mindere mate last heeft van depressievesymptomen (Schmitt et al., 2014). Onderzoek toont aan dat sociale steun van familie en
vrienden symptomen van angst en depressiviteit tijdens de zwangerschap verminderen
(Leahy-Warren et al., 2012; Razurel et al., 2013).
Onderzoeksvragen
Bovenstaande heeft geleid tot de volgende twee deelvragen: “Wat is de relatie
tussen ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn?’’ en “Wat is de relatie tussen sociale
steun en ouderlijk welzijn?’’. Omdat meerdere onderzoeken aantonen dat sociale steun
een modererende variabele is, omslaat de gehele onderzoeksvraag: “Wat is de relatie
tussen ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn, waarbij rekening gehouden wordt met
sociale steun, bij Nederlandse moeders met een lage SES die kinderen hebben tussen 36 jaar oud?’’. Onderzoek heeft aangetoond dat Nederlandse vrouwen discriminatie
ervaren (Andriessen, Fernee en Wittebrood, 2014). De verwachting is dat Nederlandse
moeders met een lage SES en hierdoor een kwetsbare positie bekleden in de
maatschappij, ook discriminatie ervaren en het ontvangen van sociale steun een
positieve invloed heeft op de samenhang tussen ervaren discriminatie en het welzijn van
deze moeders.
Methode
Er is sprake van een exploratief type onderzoek waarbij een nieuw onderwerp
wordt onderzocht. Het gekozen onderwerp dient een onderwerp te zij waar tot nu toe
weinig tot geen onderzoek over is gedaan (Neuman, 2014). Er wordt getracht de relatie
in kaart te brengen tussen het ervaren van discriminatie en het welzijn van autochtone
Nederlandse moeders die een lage SES en een kind tussen de 3-6 jaar oud hebben,
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waarbij rekening gehouden wordt met het ontvangen van sociale steun (de steekproef).
Het betreft een kwantitatief onderzoek. Een kwantitatief onderzoek kenmerkt zich door
het vinden van wetmatigheden, herhaal- en controleerbaarheid en het hanteren van een
waarde oordeelvrije-houding (Neuman, 2014).
Participanten
Er is sprake van een doelgerichte selecte steekproef. Respondenten worden
namelijk geselecteerd op basis van criteria (Neuman, 2014). De criteria die in dit
onderzoek gelden, luiden als volgt:
1. De vrouw moet een autochtone Nederlandse moeder zijn;
2. Een lage sociaaleconomische status hebben (SES);
3. Het hebben van een kind tussen de 3 en 6 jaar oud;
4. De desbetreffende moeder moet woonachtig zijn in Utrecht of Rotterdam.
De vragenlijst is afgenomen bij 21 moeders. Van de 21 moeders voldeden er 19 moeders
aan bovengenoemde vier selectiecriteria. Om die reden zijn 2 moeders uitgesloten voor
verder onderzoek. Er komen 11 moeders uit Utrecht en 8 uit Rotterdam. De onderzochte
moeders hebben een gemiddelde leeftijd van M = 34 en SD = 4.67 en de kinderen
hebben een gemiddelde leeftijd van M = 4.69 en SD = 1.11. 47,4% van de moeders
heeft geen baan. Het gemiddelde inkomen ligt tussen 1.420 – 2.020 euro per maand.
Belangrijk om te melden is dat drie moeders het niet wisten en vijf moeders geen
antwoord hebben gegeven op de vraag naar hun inkomen. Omdat dit een aselecte
steekproef is, kunnen de resultaten uit dit onderzoek alleen gegeneraliseerd worden tot
de respondenten uit dit onderzoek.
Procedure
De respondenten zijn geworven met behulp van het leggen van telefonisch- en/of
mailcontact met contactpersonen van voorscholen, basisscholen, buitenschoolse opvang
en dergelijke maatschappelijke organisaties waar de doelgroep gebruik van zou kunnen
maken en die gevestigd zijn in de gemeente Rotterdam, Utrecht en Tilburg (ISOTIS,
2018). Het werven heeft plaatsgevonden van april-juni 2018. Met behulp van flyers en
mondelinge voordrachten op diverse locaties (zoals speelplaatsen, maatschappelijke
organisaties) in Rotterdam, Utrecht en Tilburg is informatie verspreid over dit onderzoek.
Bij de werving legt de onderzoeker het doel van dit onderzoek uit, wat de rol van de
onderzoekers is en wie de doelgroep is. Wanneer de tussenpersoon enthousiast reageert,
of wanneer de onderzoeker een potentiële moeder signaleert, worden de
contactgegevens van de onderzoeker gedeeld om toekomstig contact te
vergemakkelijken (ISOTIS, 2018). Het is de taak van de onderzoeker om te achterhalen
of de moeder binnen de doelgroep van het onderzoek valt. Ook wordt praktische
informatie, zoals de duur van het interview (45 tot 60 minuten), waar het interview
afgenomen wordt, hoe de resultaten verwerkt worden en de beloning (één VVVbon ter
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waarde van 10 euro) als blijk van waardering voor de inzet, moeite en tijd, toegelicht.
Ten slotte, zal worden vermeld dat de resultaten van het onderzoek anoniem blijven en
op groepsniveau gepubliceerd zullen worden in onderzoeksrapporten en in tijdschriften
(ISOTIS, 2018).
Ethische en Maatschappelijke verantwoording
Er wordt meermaals benadrukt aan de respondent dat het een vrijwillig en
anoniem onderzoek betreft. Respondenten moeten een informed consent ondertekenen
waarin hun rechten concreet vermeld worden. Respondenten worden op de hoogte
gesteld dat de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd worden maar dat het niet
mogelijk is om informatie over een specifieke respondent te achterhalen. Ook is gekeken
naar buurtkenmerken om tot de respondenten te komen met een lage SES in plaats van
het werven op inkomen van de ouder. De onderzoekers zijn getraind op het afnemen van
vragenlijsten. Na de training zijn zij in staat om de vragenlijsten zelfstandig middels
laptop af te nemen en kunnen zij zich een adequate houding geven aan eventuele
misverstanden over de betreffende gevoelige onderwerpen in het interview. Ten slotte is
het onderzoeksvoorstel van ISOTIS getoetst door de Ethische Commissie van Universiteit
Utrecht.
Instrumenten
De onderzoeksmethode die gebruikt wordt, is de vragenlijst. Dit is een
kwantitatieve onderzoeksmethode (Neuman, 2014). De vragenlijst die in dit onderzoek
wordt gebruikt, is opgesteld door ISOTIS en bevat items die betrekking hebben op de
variabelen die centraal staan in dit onderzoek. De vragenlijst van ISOTIS is ontwikkeld op
basis van reeds bestaande gerenommeerde vragenlijsten. De items voor de variabele
ervaren discriminatie zijn door de onderzoekers van ISOTIS zelf ontwikkeld. Om die
reden is de Cronbach’s alfa van deze variabele niet op voorhand bekend. De items die de
variabele sociale steun meten in de vragenlijst van ISOTIS zijn opgesteld op basis van de
vragenlijst MOS Social Support Survey van Sherbourne en Stewart (1991). Arredondo et
al. (2012) concluderen in hun onderzoek naar de vragenlijst MOS Social Support Survey
dat de Cronbach’s alfa van de items tussen .921 en .736 ligt en er sprake is van een
adequate interne structuur. De items die de variabele ouderlijk welzijn meten in de
vragenlijst van ISOTIS zijn opgesteld op basis van de vragenlijst Parenting Self-Agency
Measure (PSAM) (Dumka, Stoerzinger, Jackson & Roosa, 1996). Dumka et al. (1996)
concluderen in hun onderzoek dat er sprake is van een adequate interne structuur en
bevestigen dat er sprake is van begripsvaliditeit.
Ervaren Discriminatie
In dit onderzoek wordt ervaren discriminatie gedefinieerd als: ‘De mate van
geconfronteerd geweest te zijn met ervaringen van afwijzingen en uitsluitingen door een
persoon, groep en/of instituut (Schmitt et al., 2014; Wirth en Williams, 2009)’. De

7

RELATIE TUSSEN ERVAREN DISCRIMINATIE EN OUDERLIJK WELZIJN EN DE ROL VAN SOCIALE STEUN
respondent kan de mate van ervaren discriminatie meetbaar maken door het gebruik van
een vierpuntschaal in de vragenlijst die loopt van ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’ tot ‘vaak’
geconfronteerd geweest zijn met ervaringen van afwijzingen en uitsluitingen. De
ervaringen van afwijzingen en uitsluitingen worden in dit onderzoek beperkt tot: mensen
in de wijk van de respondent; ouders van de school van het kind van de respondent;
leerkrachten en/of pedagogische medewerkers van de school van het kind van de
respondent; mensen werkend in de gezondheidszorg en uitspraken in de sociale of
publieke media (ISOTIS, 2017).
Uit de PCA-factoranalyse naar de variabele ervaren discriminatie is naar voren
gekomen dat één factor 58.59% van de variantie verklaart. 30% verklaarde variantie
wordt gekwalificeerd met matig en 50% verklaarde variantie wordt gekwalificeerd met
goed (Field, 2013). Deze mate van verklaarde variantie kan dus als goed gekwalificeerd
worden (Field, 2013). Items 2 “Ouders in de voorschool/school van uw kind’’, 3
“Leidsters/Leerkracht in de voorschool/school van uw kind’’, 4 “Mensen werkend in de
gezondheidszorg’’ en 5 “Uitspraken in de sociale media’’ laden hoog op factor 1 (|a| =
>.4). Er is vervolgens een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd met alle vijf de items van
de variabele discriminatie. Hiermee kan de interne consistentie van de items bepaald
worden (Allen, Bennett & Heritage, 2014; Field, 2013). Cronbach’s alfa is met alle vijf
items .79. Na verwijdering van items 1 en 2, bevond Cronbach’s alfa zich op .85. De
voorkeur gaat uit naar een Cronbach’s alfa van .80 of .90 (Allen, Bennet & Heritage,
2014). Bovengenoemde heeft ertoe geleid om items 1 en 2 te verwijderen en met items
3, 4 en 5 een nieuwe variabele te maken. Er is vervolgens gewerkt met de variabele
ErvarenDiscriminatie.
Sociale Steun
In dit onderzoek wordt sociale steun onderverdeeld in vier categorieën, namelijk:
emotionele, instrumentele, gezelschaps- en waarderingsondersteuning (Melrose, Brown &
Wood, 2015). De respondent kan de mate van sociale steun meetbaar maken door het
gebruik van een vierpuntschaal in de vragenlijst die loopt van ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’ tot
‘vaak’ gebruik maken van ondersteuning. Sociale steun wordt in dit onderzoek beperkt
tot: iemand die de moeder naar de dokter brengt wanneer dit nodig is, iemand die de
moeder liefde en affectie toont, iemand die met de moeder dagelijkse klusjes helpt
wanneer ze ziek is, iemand met wie moeder haar meest persoonlijke zorgen en angsten
mee kan delen, iemand waarbij moeder terecht kan voor suggesties over hoe moeder
met een persoonlijk probleem kan omgaan en iemand waarmee moeder iets leuks of
aangenaams mee kan doen (ISOTIS, 2017).
Uit de PCA-factoranalyse naar de variabele sociale steun is gebleken dat één
factor 53,99% van de variantie verklaard. Deze mate van verklaarde variantie wordt
gekwalificeerd met een goed (Field, 2013). De items 1 “Iemand die u naar de dokter
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brengt wanneer dit nodig is’’, 2 “Iemand die u liefde en affectie toont’’, 4 ‘’Iemand om uw
meest persoonlijke zorgen en angsten mee te delen’’, 5 “Iemand waar u bij terecht kunt
voor suggesties over hoe u met een persoonlijk probleem kunt omgaan’’ en 6 “Iemand
om iets leuks of aangenaams mee te doen’’ laden hoog op factor 1 (|a|= >.4). Er is
vervolgens een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd met alle items. Cronbach’s alfa met
alle items was .79. Het verwijderen van items zou niet geleid hebben tot een verhoging
van Cronbach’s alfa. Om die reden zijn alle zes items gebruikt bij het maken van de
variabele Socialesteun.
Ouderlijk welzijn
In dit onderzoek wordt ouderlijk welzijn gedefinieerd als de mate van
zelfvertrouwen tot de opvoeding van het kind en zelfverzekerdheid- en tevredenheid van
de moeder. Ouderlijk welzijn wordt door de respondent meetbaar gemaakt door te kiezen
uit een vijfpuntschaal met als keuzes ‘mee oneens’, ‘een beetje mee oneens’, ‘neutraal’,
‘een beetje mee eens’ en ‘mee eens’. Ouderlijk welzijn wordt in dit onderzoek beperkt
tot: de moeder voelt zich zeker over zichzelf als moeder, de moeder weet van zichzelf
dat ze het goed doet als moeder, de moeder weet dingen over het moederschap die
nuttig zouden zijn voor andere moeders, de moeder kan de meeste problemen tussen
haar en haar kind oplossen en wanneer dingen slecht gaan tussen de moeder en haar
kind, blijft moeder het proberen totdat dingen beginnen te veranderen.
Uit de PCA-factoranalyse van ouderlijk welzijn is gebleken dat één factor 54.99%
van de variantie verklaard. Deze mate van verklaarde variantie wordt gekwalificeerd met
een goed (Field, 2013). De items 1 “Ik voel mij zeker over mijzelf als moeder’’, 2 “Ik
weet dat ik het goed doe als moeder’’, 4 “Ik kan de meeste problemen tussen mij en
mijn kind oplossen’’ en 5 “Wanneer dingen slecht gaan tussen mij en mijn kind, blijf ik
het proberen totdat dingen beginnen te veranderen’’ laden hoog op factor 1 (|a|= >.4).
Er is vervolgens een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd met alle vijf de items.
Cronbach’s alfa met alle items was .77. Na verwijdering van items 1, 2 en 3 is
Cronbach’s alfa .87 geworden. Bovengenoemde heeft ertoe geleid om met items 4 en 5
een nieuwe variabele te maken en deze items te gebruiken voor de variabele ouderlijk
welzijn. Deze variabele heet Ouderlijkwelzijn.
Analyses
De antwoorden op de vragen uit de ISOTIS-vragenlijst worden door LimeSurvey,
een open source webapplicatie, verwerkt. LimeSurvey slaat de resultaten online op in
een database. Deze resultaten zullen vervolgens verwerkt worden in SPSS.
De volgende analysetechnieken zijn toegepast: correlatieanalyse (Pearson
Correlation), lineaire regressie en multipele regressie met moderator. Middels een
correlatieanalyse wordt gekeken of er een samenhang is tussen de variabele ervaren
discriminatie en ouderlijk welzijn en de variabele ontvangen sociale steun en ouderlijk
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welzijn. Met gebruik van de lineaire regressie wordt getracht in kaart te brengen of
ervaren discriminatie een voorspeller is op de afhankelijke variabele ouderlijk welzijn.
Vervolgens wordt er met een lineaire regressie gekeken of sociale steun (ook) een
voorspeller is op de afhankelijke variabele ouderlijk welzijn. Tenslotte wordt met gebruik
van een multipele regressie met moderator gekeken of sociale steun een modererende
variabele is in de samenhang tussen ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn. Alvorens
het uitvoeren van de data-analyse is per variabele gekeken of deze voldeed aan de
volgende assumpties: normaliteit, homogeniteit en ontbreken van uitschieters.
Resultaten
Assumpties
Op basis van de Shapiro-Wilk test is gebleken dat de variabelen ervaren
discriminatie, p = <.001, ouderlijk welzijn, p = <.001, en sociale steun, p = <.01,
significant scoren op ‘Test of Normality’. Dit indiceert dat er geen sprake was van een
normaalverdeling. Uit de ‘Stem-and-Leaf Plot’ is gebleken dat er sprake was van een
uitschieter bij de variabele ouderlijk welzijn. Deze desbetreffende respondent scoort
hoger dan gemiddeld op ervaren discriminatie en lager dan gemiddeld op ouderlijk
welzijn. Om die reden is deze uitschieter niet gewinsorized, omdat het verklaard kan
worden op basis van de verwachting. Uit de Levene’s test naar de variabelen ervaren
discriminatie en ouderlijk welzijn is gebleken dat er sprake is van homogeniteit, p = .18.
Er is, ondanks dat er assumpties geschonden zijn, gekozen om te werken met
parametrische analysemethoden van SPSS. Field (2013) benadrukt namelijk dat de kans
zeer aannemelijk is dat assumpties, zoals normaal verdeelde scores, geschonden worden
bij te kleine steekproeven en variabelen die uit weinig items bestaan. Daarnaast hebben
parametrische toetsen ook meer power (Field, 2013).
Beschrijvende statistieken
In Tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken (gemiddelden, standaarddeviaties en
range) voor de hoofd- en achtergrondvariabelen weergeven. Er zijn in totaal 21 moeders
geïnterviewd. Hiervan voldeden 19 aan de selectiecriteria die in de methode sectie zijn
opgesteld. Om die reden zijn de overige 2 moeders uitgesloten en niet meegenomen in
de datasectie. Er komen elf moeders uit Utrecht en acht uit Rotterdam. De moeders
hebben een gemiddelde leeftijd van M = 34 en SD = 4.67 en de kinderen hebben een
gemiddelde leeftijd van M = 4.69 jaar en SD = 1.11. De leeftijd van de kinderen is
berekend door de ‘date and time wizard’ functie van SPSS (versie 24) te gebruiken. De
moeders ervaren gemiddeld nauwelijks tot zelden discriminatie en scoren positief op
ouderlijk welzijn. Daarnaast ontvangen de moeders gemiddeld soms tot vaak sociale
steun. 52,6% van de moeders werkt in loondienst. 47,4% van de moeders heeft ten tijde
van het onderzoek geen baan. Het gemiddelde inkomen ligt tussen 1.420 – 2.020 euro
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per maand. Belangrijk om te melden is dat drie moeders het niet wisten en vijf moeders
geen antwoord hebben gegeven op de vraag naar hun inkomen.
Tabel

1

Beschrijvende Statistieken van Hoofdvariabelen.

Gemiddelde

Standaardafwijking

Range

1. Ervaren discriminatie

1.39

0.63

3

2. Ouderlijk welzijn

4.47

0.87

4

3. Sociale steun

3.51

0.59

3

4. In loondienst

1.47

0.51

1

5. Inkomen

3.55

2.58

8

6. Gemiddelde leeftijd kind

4.69

1.11

3

34.00

4.67

17

7. Gemiddelde
moeder

leeftijd

Analyses en Interpretaties
Er is in de data-analyse gekeken naar vier stellingen, namelijk: 1) Een hoog
ouderlijk welzijn hangt samen met lage ervaren discriminatie, 2) De moeders hebben een
laag ouderlijk welzijn en een hoge mate van ervaren discriminatie, 3) Een hoge mate van
sociale steun hangt samen met hoog ouderlijk welzijn, en 4) Sociale steun is een
modererende variabele in de samenhang tussen ervaren discriminatie en ouderlijk
welzijn.
Relatie tussen Ervaren Discriminatie en Ouderlijk Welzijn. Er is gebleken
dat de moeders nauwelijks tot zelden discriminatie ervaren. Tevens scoren de moeders
gemiddeld hoog op de variabele ouderlijk welzijn. Echter is er wel voldoende spreiding
gevonden om de variabelen te kunnen analyseren. De correlatieanalyse Pearson
Correlation is gebruikt om te achterhalen of er een samenhang is tussen de variabelen
ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn. Uit de Pearson Correlation is gebleken dat de
variabelen middelmatig maar significant samenhangen, r = -.50, p = .029, eenzijdig, n =
19 (Field, 2013). Dus een hogere mate van ervaren discriminatie hangt samen met een
lagere mate van ouderlijk welzijn. Stelling 1 kan vanwege bovenstaande resultaten
aangenomen worden. Er is tevens een lineaire regressieanalyse uitgevoerd om te
achterhalen of ervaren discriminatie een voorspeller is op ouderlijk welzijn. Zie hiervoor
de resultaten in Tabel 2.
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Tabel 2
Beschrijvende

Statistieken

van

de

Lineaire

Regressieanalyse

van

Discriminatie

(ErvarenDiscriminatie) als Predictor van Ouderlijk Welzijn (Ouderlijkwelzijn).

1. Ouderlijk welzijn
2. Ervaren discriminatie

B

SE B

5.44

0.44

-0.69

0.29

Beta

-.50*

Uit de lineaire regressie analyse is gebleken dat ervaren discriminatie een significante
voorspeller is voor de variabele ouderlijk welzijn, F (1,17) = 5.702, R2 = .251, p = .029,
eenzijdig, n = 19. Er is sprake van een negatief coëfficiënt voor de onafhankelijke
variabele. Dit veronderstelt dat een hoge score op de afhankelijke variabele samenhangt
met een lage score op de onafhankelijke variabele. Uit de beschrijvende statistieken is
eerder gebleken dat moeders nauwelijks tot zelden discriminatie ervaren en een hoge
ouderlijk welzijn ervaren. Dit is een positief resultaat, echter kan hiermee stelling 2 “De
Nederlandse moeders met een lage SES hebben een laag ouderlijk welzijn en een hoge
mate ervaren discriminatie’’ verworpen worden.
Relatie tussen Sociale Steun en Ouderlijk Welzijn. Uit de correlatieanalyse
Pearson Correlation is gebleken dat er geen sprake is van een significante samenhang
tussen sociale steun en ouderlijk welzijn, r = .39, p = .103, eenzijdig, n = 19. Er is
sprake van een zwakke samenhang (Field, 2013). Stelling 3 “Een hoge mate van sociale
steun hangt samen met hoog ouderlijk welzijn” kan dus verworpen worden. In
onderstaand kopje ‘Sociale Steun als Modererende variabele’ wordt antwoord gegeven of
sociale steun een significante voorspeller is voor de variabele ouderlijk welzijn.
Sociale Steun als Modererende variabele. Voordat de multipele regressie met
een moderator is uitgevoerd, zijn zowel de variabele ervaren discriminatie en sociale
steun gecentreerd. Uit de multipele regressie met een moderator is gebleken dat het
ontvangen van sociale steun geen significante invloed heeft op de samenhang tussen
ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn, F (3,15) = 1.832, R2 = .268, p = .185,
eenzijdig, n = 19. Zie Tabel 3 voor de regressie resultaten.
Tabel 3
Moderator Analyse met de Onafhankelijke Variabele discriminatie (GECENTRDISCRIMINATIE),
afhankelijke variabele ouderlijk welzijn (OUDERLIJKWELZIJN) en modererende variabele sociale
steun (GECENTRSOCIALESTEUN).

CONSTANTE

B

SE B

4.50

0.24

Beta
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GecentrDiscriminatie

-0.51

0.40

-.37

GecentrSocialeSteun

0.23

0.54

.15

Discriminatie*SocialeSteun

0.12

0.72

.06

Stelling 3 kan op basis van bovenstaande resultaten ook verworpen worden. Er is
namelijk geen sprake van een significante regressie bij de modererende variabele. Dit
houdt in dat sociale steun geen significante invloed heeft op de samenhang tussen
ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn. De enige regressie die significant is, is voor de
variabele ervaren discriminatie. Deze regressie is negatief. Dit houdt in dat hoe meer
discriminatie er wordt ervaren, hoe lager het ouderlijk welzijn, F (1,17) = 5,702 R2 =
.251, p= .029, eenzijdig, n = 19.
Conclusie en Discussie
In huidig exploratief onderzoek is onderzocht wat de relatie is tussen het ervaren
van discriminatie en ouderlijk welzijn, en het ontvangen van sociale steun als moderator.
Deze relatie is onderzocht bij autochtone Nederlandse moeders, met kinderen tussen de
3-6 jaar, met een lage sociaaleconomische status (SES). Om antwoord te krijgen op de
overkoepelende onderzoeksvraag is er gekeken naar de relatie op het ervaren van
discriminatie op het ouderlijk welzijn. Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen het
ontvangen van sociale steun en het ouderlijk welzijn. Vervolgens is gekeken of het
ontvangen van sociale steun een modererende variabele is in de samenhang tussen
ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn.
Ervaren Discriminatie en Ouderlijk Welzijn. De verwachting was dat hoge
ervaren discriminatie zou samenhangen met een laag ouderlijk welzijn. Uit de Pearson
Correlation is gebleken dat de variabelen middelmatig samenhangen. Deze verwachting
kan aangenomen worden op basis van de resultaten. De verwachting was wél dat deze
moeders, vanwege hun lage SES en de theorie hierover uit de theoretische inleiding,
discriminatie zouden ervaren en een laag ouderlijk welzijn zouden hebben. Daarentegen
scoren deze moeders hoog op ouderlijk welzijn en laag op ervaren discriminatie,
waardoor de verwachting op basis van de theorie uit de theoretische inleiding verworpen
kan worden. Mossakowski (2003) haalt in haar onderzoek aan dat ervaren discriminatie
niet als gevolg van ras of etniciteit geassocieerd wordt met meer symptomen van
depressie. Daarentegen wordt etnische identiteit gezien als een protectieve factor ten
aanzien van de stress als gevolg van ervaren discriminatie. Wanneer men zich meer
verbonden voelt met de heersende cultuur, kan dat als protectieve factor gezien worden
ten aanzien van het welzijn. Jia, Liu en Shi (2017) concluderen in een recent onderzoek
dat ervaren discriminatie in een samenleving met meerdere raciale identiteiten
onafhankelijk is van demografische factoren, raciale identiteit en SES om het
psychologisch functioneren te beïnvloeden.
Williams toont (2006) in zijn onderzoek naar het effect van een lage SES op het
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welzijn aan dat het wonen in een armoedige wijk, het ervaren van discriminatie en een
gebrek aan sociale acceptatie een negatief effect hebben op het welzijn. Er is een
significante regressie ondervonden tussen ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn. Dit
suggereert dat het ervaren van discriminatie inderdaad een negatief effect heeft op het
ouderlijk welzijn. Daarentegen scoren de moeders gemiddeld hoog op ouderlijk welzijn
en laag op ervaren discriminatie. Kortom, de verwachte hypothese geldt dus niet binnen
de onderzochte doelgroep, echter kan deze conclusie als positief geïnterpreteerd worden
daar moeders met een lage SES niet per definitie discriminatie ervaren en daardoor laag
scoren op ouderlijk welzijn.
Sociale Steun en Ouderlijk Welzijn. De verwachting was dat hoge ervaren
sociale steun zou samenhangen met een beter ouderlijk welzijn. De variabelen sociale
steun en ouderlijk welzijn hangen samen, maar niet significant. Er is tevens ook geen
sprake van een significante voorspeller van sociale steun op ouderlijk welzijn gevonden.
De verwachting, ondersteunt door de literatuur uit de inleiding, kan verworpen worden.
Brown, Nesse, Vinokur en Smith (2003) concluderen in hun onderzoek dat het geven van
sociale steun gunstiger kan zijn dan het ontvangen van sociale steun. Zo zou het
afhankelijk zijn van anderen voor het ontvangen van steun gevoelens van schuld en
angst kunnen opwekken. Ook zou het gevoel van het tot last zijn van anderen wie
vermoedelijk sociale steun geven worden geassocieerd met toegenomen suïcidale
neigingen (Brown et al., 2003).
Uit het onderzoek van Cohen (2004) blijkt dat sociale netwerken zorgen voor
emotionele, informationele en materiële ondersteuning en mogelijkheden geeft tot
sociale interactie. Maar, sociale netwerken geven ook toegang tot verspreiding van
ziektes en verhoogde kans op conflict, misbruik, overdracht van stress, misplaatste
pogingen van hulp geven, en gevoelens van verlies en eenzaamheid (Cohen, 2004). Ook
Rook (2015) bekrachtigt dat de negatieve implicaties van sociale steun ook overwogen
moeten worden. Negatieve effecten van sociale steun worden nauwelijks gevonden maar
ze bestaan wel. Zo zou de gezochte sociale steun ook de ontvanger kunnen teleurstellen,
conflicten uitlokken en persoonlijke doelen kunnen ondermijnen. Rook noemt (2015) als
voorbeeld dat ouderen, die financiële moeilijkheden of gezondheidsklachten ervaren,
ondersteuningsbehoeften kunnen creëren die de capaciteiten van de supporter
overweldigen waardoor er spanning in de relatie kan ontstaan (Rook, 2015).
Sociale Steun als Modererende variabele. Er kan op basis van de resultaten
geconcludeerd worden dat er geen sprake is van sociale steun als modererende
variabele. Deze bevinding sluit niet aan bij de verwachting op basis van de theoretische
inleiding. Er lijkt sprake te zijn van een positieve trend waarbij het ontvangen van sociale
steun een relatie heeft met de relatie tussen discriminatie en ouderlijk welzijn, maar
verder onderzoek met een grotere steekproef is nodig om een eenduidige conclusie te
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trekken. Ajrouch et al. (2010) ondervinden in hun onderzoek het resultaat, namelijk dat
instrumentele sociale steun bescherming biedt tegen ervaren discriminatie maar
onvoldoende compensatie geeft op de impact van de ervaren acute stress op het welzijn.
Daarnaast kan men zich afvragen in hoeverre sociale steun nog effect kan hebben op het
ouderlijk welzijn wanneer ouders al heel hoog hierop scoren.
Gezien de kleine onderzochte steekproef is het zeer waarschijnlijk dat wanneer
deze groter zou zijn geweest de verwachte hypotheses ook in dit onderzoek
teruggevonden werden. Volgens Field (2013) is een steekproef van minimaal 30 nodig
om resultaten betrouwbaar te noemen. De steekproef voor dit onderzoek bestond uit 19
participanten.
Sterkte zwakte analyse
De omvang van de onderzochte steekproef is één van de belangrijkste limitaties.
Deze bestond uit 19 participanten, terwijl de doelstelling 120 was. Het werven van
participanten die voldeden aan de selectiecriteria, welke te vinden is in de methodesectie, bleek lastig te zijn in de praktijk. Eén van de redenen waardoor de doelstelling
niet behaald is, heeft betrekking op de planning van het werven van de respondenten.
Deze vond in de maand april plaats waarin twee weken meivakantie en een aantal
Nationale feestdagen ertoe geleid hebben dat het onderhouden van contact met
stakeholders als peutercentra en scholen lastig verliep. De kleine steekproef heeft ertoe
geleid dat assumpties geschonden zijn, wat minder betrouwbare resultaten heeft
opgeleverd. Een andere limitatie betreffende de steekproef is dat deze niet aselect is.
Hierdoor is het alleen mogelijk om te generaliseren tot de respondenten uit dit
onderzoek.
Er is gewerkt met de variabelen ervaren discriminatie, sociale steun en ouderlijk
welzijn. Het is van belang om in acht te nemen dat alle drie de onderzochte variabelen
voldoende variantie verklaren en een hoge Cronbach’s alfa hebben. Dit maakte
bovengenoemde variabelen betrouwbare variabelen voor nader onderzoek. Een sterk
punt van dit onderzoek is de onderzochte doelgroep. Zoals eerder benoemd blijkt er
sprake te zijn van een gat in de literatuur; weinig tot vrijwel geen literatuur heeft
autochtone Nederlandse moeders (met een lage SES en een kind tussen de 3-6 jaar) als
doelgroep. Middels dit onderzoek is gestreefd om dit gat te verkleinen. Daarbij exploreert
dit onderzoek de relatie tussen, namelijk: sociale steun en discriminatie. Zowel uit de
literatuur als uit de resultaten blijkt dat beide factoren belangrijk en van invloed zijn op
ouderlijk welzijn. Verder is het onderzoeksdesign expliciet en concreet beschreven. Om
die reden is het voor eventueel vervolgonderzoek helder welke concrete acties er gezet
moeten worden om dezelfde studie opnieuw uit te voeren.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
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Op basis van bovenstaande wordt verder onderzoek aanbevolen naar de hypotheses die
centraal stonden in dit onderzoek bij een groter steekproef. Er wordt namelijk verwacht
dat bij een grotere steekproef de kans summier zal zijn om assumpties te schenden.
Daarbij wordt ook nog geadviseerd om te trachten naar het hanteren van een aselecte
steekproef, zodat de resultaten die uit vervolgonderzoek naar voren komen
gegeneraliseerd kunnen worden naar een representatieve doelgroep. Er wordt
aanbevolen om nog meer aandacht te besteden aan deze doelgroep, zodat er tijdig
ingespeeld kan worden op de mogelijke onvoorziene die deze doelgroep kan oplopen
vanwege de situatie waarin zij zich in bevinden. Zoals in de literatuur uit de inleiding
wordt vermeld hangen ongelijke maatschappelijke kansen samen met een reductie van
levenstevredenheid (Belle & Doucet, 2003). Als dit niet wordt aangepakt blijft de vicieuze
cirkel voor moeders met een lage SES in stand gehouden: moeders worden
gediscrimineerd door hun lage SES, maar de discriminatie leidt tot moeilijkheden in het
vinden van een baan of opleiding (Belle & Doucet, 2003). Risico bestaat dat wanneer
deze vicieuze cirkel niet wordt doorbroken, deze kwetsbare doelgroep blootgesteld kan
worden aan economische onzekerheid en minachting (Belle & Doucet, 2003).
Verder wordt sterk aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de samenhang
van ervaren discriminatie, sociale steun en ouderlijk welzijn bij Nederlandse moeders met
een lage SES. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar deze samenhang bij
minderheidsgroeperingen maar nauwelijks naar deze grote (vergeten) groep. Bij een
mogelijk vervolgonderzoek wordt geadviseerd om het effect van persoonlijkheidsfactoren
als de mate van interne of externe locus of control mee te nemen in het onderzoek.
Volgens Nettle (2005) speelt niet zo zeer de SES-status een grote rol bij het ervaren van
welzijn, maar met name het gevoel van controle kunnen uitoefenen op de situatie. Jang
et al. (2008) vullen met hun onderzoek aan dat ook bij de samenhang tussen het ervaren
van discriminatie en ouderlijk welzijn het gevoel controle te kunnen uitoefenen op de
situatie een mediërende en modererende rol speelt. Op basis van bovenstaande
informatie wordt geadviseerd om andere en meerdere variabelen mee te nemen in een
mogelijk vervolgonderzoek, zoals het effect van raciale identiteit en het effect van een
interne locus of control op de samenhang tussen ervaren discriminatie en ouderlijk
welzijn.
Bij verdieping naar de hoofdvraag van dit onderzoek is aan te bevelen om sterk
rekening te houden met het feit dat er geen eenduidigheid is in de literatuur. In
overeenstemming met hetgeen dat in de inleiding staat, heeft sociale steun inderdaad
vaak een positief effect op het ouderlijk welzijn, al dan niet als modererende factor.
Daarentegen, blijkt uit ander onderzoek dat sociale steun juist negatieve effecten kan
hebben. Ook over de ervaren van discriminatie en de gevolgen daarvan op het ouderlijk
welzijn, is de literatuur niet eensluidend. Enerzijds blijkt uit de theoretische inleiding dat
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een hoge mate van ervaren discriminatie samen te hangen met minder welzijn.
Anderzijds toont verder literatuur onderzoek aan dat etniciteit een protectieve factor kan
zijn ten aanzien van stress als gevolg van ervaren discriminatie. Ook uit de resultaten
van dit onderzoek blijkt dat moeders met een lage SES niet per se discriminatie ervaren
en daardoor laag scoren op ouderlijk welzijn. Deze discrepanties kunnen mogelijk
verwarring veroorzaken en hebben daarom nodige aandacht bij vervolg studie nodig.
Tenslotte zou op basis van vervolgonderzoek en de conclusies die hieruit
getrokken zullen worden, aan beleidsmakers geadviseerd worden om in te zetten op de
samenhang tussen ervaren discriminatie en ouderlijk welzijn en de rol van sociale steun
bij deze kwetsbare doelgroep. Er zou gedacht kunnen worden aan het organiseren van
themabijeenkomsten bij een ouderkamer op een (voor-)school waar Nederlandse
moeders met een lage SES en kinderen tussen de 3 en 6 jaar sociale steun kunnen
ontvangen en mogelijke ervaringen met discriminatie kunnen delen met lotgenoten en/of
professionals.
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