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Valorisatie 

 
Valorisatie is het benutten van kennis. In dit proefschrift hebben we gekeken 

naar sociale mobiliteit, ongezonde homogenisering en ervaren klassisme als 

mogelijke verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Hoewel 

de opgedane kennis in dit proefschrift niet direct relevant zal zijn voor de sa-

menleving in termen van producten, instrumenten of interventies, kan deze ken-

nis wel handvaten bieden voor de toekomstige ontwikkeling van interventies of 

besluitvormingen.  

 

Sociale mobiliteit en ongezonde homogenisering  

Uit onze studies bleek dat veranderingen in inkomen in de meeste landen wel 

degelijk afhankelijk is van gezondheid. Deze directe selectie op basis van ge-

zondheid bleek echter niet sterker te zijn in meer mobiele landen. Ongezonde 

homogenisering kan op basis van ons onderzoek dus geen verklaring zijn voor 

de groter dan verwachte sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de 

Noordse landen. Hoewel Nederland niet geïncludeerd was in onze studies naar 

sociale mobiliteit en ongezonde homogenisering, is het hoogstwaarschijnlijk 

dat, wanneer we kijken naar vergelijkbare landen in onze studies, ook in Neder-

land selectie op basis van gezondheid plaatsvindt.  

 Dit zal voor de praktijk betekenen dat Nederlandse werknemers be-

schermd moeten worden tegen selectieprocessen op basis van gezondheid. Voor 

de ‘gezonde’ werknemer is dit al grotendeels geregeld door de Wet verbetering 

poortwachter waarbij zowel werkgever en werknemer bij ziekteverzuim een 

vastgelegd stappenplan volgen met als doel het voorkomen van langdurig ziek-

teverzuim, en daarbij dus ook verlies van inkomen, en/of re-integratie. De 

werkgever is daarnaast verplicht twee jaar een groot deel van het loon door te 

betalen (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte) (1), echter zal 

ziekte dus wel een (tijdelijke) invloed hebben op de hoogte van het inkomen 

van de werknemer. Voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn 

er verschillende regelingen die zowel hen als werkgevers beschermen. De re-

cent ingevoerde Participatiewet moet er voor zorgen dat mensen met een ar-

beidsbeperking die kunnen werken (bijvoorbeeld mensen met Wajong uitkering; 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), maar daarbij on-

dersteuning nodig hebben, aan het werk gaan zonder het recht op een uitkering 
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te verliezen. Er geldt tevens een ‘no-risk’ polis voor de werkgever bij ziektever-

zuim van een werknemer wanneer deze vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitke-

ring aan het werk gaat (in de vorm van looncompensatie) (2). Hierdoor wordt 

zowel de positie van de werkgever als werknemer grotendeels beschermd tegen 

de nadelen van ziekteverzuim.  

 Sommige wijzigingen in wet- en regelgeving hebben echter ook nega-

tieve gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschikten. 

Er is de laatste decennia veel bezuinigd op sociale zekerheid. Om het aantal 

mensen dat gebruik maakt van een arbeidsongeschiktheidsuitkering terug te 

dringen en kosten te besparen zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd; de 

periode dat men een uitkering kan krijgen werd verkort en de hoogte van de 

uitkering verlaagd. Daarnaast komen mensen na de invoering van de WIA (Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen), als vervanger van de WAO (Wet op 

de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), nu minder snel in aanmerking voor een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Steeds meer mensen worden ook gezien als 

‘gedeeltelijk arbeidsongeschikt’ en daarom toch geschikt bevonden voor be-

staande functies op de arbeidsmarkt (3). Deze wijzigingen hebben echter tot 

gevolg dat gezondheid steeds negatievere gevolgen heeft voor het inkomen.  

 Voor mensen die onder de participatiewet vallen hebben een aantal 

wijzigingen ook negatieve gevolgen. Tot op heden hadden werkgevers bijvoor-

beeld de mogelijkheid om loonkostensubsidie aan de vragen indien een werk-

nemer in verband met zijn beperking minder productief kn zijn: de werkgever 

kreeg dan een vergoeding voor het verschil tussen het betaalde minimuminko-

men/cao-loon en de daadwerkelijke loonwaarde (afhankelijk van iemands pro-

ductiviteit) (4). Deze regeling zal mogelijk vervangen gaan worden door de 

mogelijkheid tot loondispensatie: de werkgever betaalt de werknemer naar 

loonwaarde (productiviteit), niet naar de geldende cao. Als de werknemer hier-

bij minder verdient dan het minimumloon kan er een aanvulling mogelijk zijn 

tot minimumloon via het UWV of de gemeente (5). Nadeel voor de werknemer 

is dat deze altijd minder zal verdienen dan iemand in een soortgelijke functie, 

daarnaast zullen de opbouw van pensioen en de hoogte van WW beperkt wor-

den. Deze regelingen zorgen ervoor dat dat gezondheid nog steeds een sterke 

invloed heeft op de hoogte van het inkomen en beperkte mogelijkheden tot posi-

tieve inkomensveranderingen. Het College voor de Rechten van de Mens (6) 

waarschuwt dan ook terecht dat deze nieuwe regeling niet alleen gevolgen gaat 

hebben voor werknemers met een arbeidsbeperking op financieel gebied, maar 
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dat het ook gevoelens van minderwaardigheid zal gaan veroorzaken doordat ze 

niet dezelfde behandeling krijgen als hun collega’s zonder arbeidsbeperking. 

Het is daarom van groot belang om te anticiperen op de gevolgen die wijzigin-

gen in wet- en regelgevingen hebben voor werknemers in geval van ziekte of 

arbeidsbeperking. Naast deze regelingen bestaat er in Nederland, net zoals in 

veel andere Europese landen, een wet die de positie van werknemers moet be-

schermen tegen discriminatie op basis van gezondheid (Wet gelijke behandeling 

op grond van handicap of chronische ziekte). Voor deze regelingen en wetten 

geldt echter dat er toegezien moet worden op het naleven en correct uitvoeren 

van bestaande wetten en regelingen zodat selectie op basis van gezondheid 

voorkomen wordt.  

 Naast de aandacht voor selectieprocessen bij werknemers, zal er wel-

licht ook meer aandacht moeten komen voor het effect van deze selectieproces-

sen op jongere leeftijd. De jeugdgezondheidszorg zal in samenwerking met het 

onderwijs moeten voorkomen dat op jonge leeftijd selectieprocessen op basis 

van gezondheid (zowel fysiek als psychisch) en gezondheidsdeterminanten (bij-

voorbeeld persoonlijkheid, maar ook de sociale/sociaaleconomische leefomge-

ving) al een grote rol gaan spelen. Dit vereist gelijke kansen voor alle kinderen, 

zowel in gezondheid als in onderwijs. Professionals binnen het onderwijs zullen 

voldoende kennis moeten hebben over hoe gezondheid en de sociaaleconomi-

sche achtergrond van leerlingen schoolprestaties kunnen beïnvloeden, hoe dit 

beperkt kan worden en wat hun rol daarin is (bijvoorbeeld het niet laten beïn-

vloeden van beoordelingen van leerlingen door eigen vooroordelen). Echter 

zullen tevens wijzigingen in het schoolsysteem nodig zijn om te voorkomen dat 

(vroege) selectie op basis van gezondheid of achtergrond plaatsvindt en daarbij 

kansenongelijkheid, bijvoorbeeld door een latere selectie op onderwijsniveau 

waardoor kinderen meer ruimte krijgen om op de goede plek terecht te komen.  

 

Klassisme  

De samenleving waarin we op dit moment leven, verwacht van iedereen partici-

patie, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, echter niet 

iedereen kan aan deze verwachtingen voldoen. Daarnaast geloven steeds meer 

mensen in sociale mobiliteit en meritocratie: iedereen krijgt gelijke kansen op 

een succesvol leven, afhankelijk van inzet en talent. Tezamen zijn het de ingre-

diënten voor klassisme. Onze studies laten zien dat in Nederland mensen met 

een lagere sociaaleconomische positie (SEP) klassisme ervaren en dat het con-
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sequenties heeft voor hun gezondheid. In dit proefschrift hebben we niet uitge-

breid kunnen onderzoeken in hoeverre (ervaren) klassisme de sociaaleconomi-

sche gezondheidsverschillen kan verklaren. Desondanks laten onze resultaten 

zien dat de attitudes en stigma’s over mensen in lagere SEP groepen op macro-

niveau, zoals ervaren door lage SEP groepen, negatieve effecten hebben voor de 

gezondheid. Het veranderen van deze attitudes/stigma’s op macroniveau zal 

echter niet eenvoudig zijn.  

 Om iets te kunnen veranderen aan de bestaande stigma’s over bijvoor-

beeld mensen in armoede, uitkeringsgerechtigden of werklozen, verdient ‘klas-

sisme’ allereerst erkenning. Hoewel ‘klassisme’ in de laatste jaren af en toe naar 

voren komt in de Nederlandse media, staat het niet in de Dikke van Dale (7). 

Erkenning alleen al voor het bestaan van het begrip ‘klassisme’ zou al een eer-

ste stap zijn om mensen bewust te maken van het bestaan van klassisme, om 

klassisme aan te kunnen pakken en de gevolgen van klassisme voor de lagere 

SEP groepen te kunnen beperken. Klassisme, de stigmatisering van lagere SEP 

groepen, en de gezondheidseffecten ervan verdienen ook meer (media) aan-

dacht. In september 2016 heb ik de resultaten van het kwalitatieve onderzoek 

naar ervaren klassisme gepresenteerd bij een vrijwilligersorganisatie in Roer-

mond die mensen bijstaat in armoede. Bij deze presentatie waren zowel cliënten 

als professionals vanuit de gemeente, zorg- en maatschappelijke sector aanwe-

zig. De presentatie ging deels over de ervaringen van cliënten met een vrijwilli-

gersorganisatie zoals die in Roermond, maar ook over de ervaringen van klanten 

met andere professionals en mensen in hun omgeving: de sociale reacties op 

hun financiële situatie. Naar aanleiding van mijn presentatie is er een interview 

geweest en dit interview is uitgezonden op een regionale zender van Roermond 

(RTV, 30-09-2016). Daarnaast zijn de resultaten van de studies naar klassisme 

onder de aandacht gebracht op (inter)nationale congressen en symposia.  

 De kennis uit dit proefschrift kan in combinatie met kennis over (de-) 

stigmatisering en (anti-)discriminatie van andere doelgroepen wel gebruikt wor-

den om praktische toepassingen te ontwikkelen waarmee klassisme bespreek-

baar gemaakt kan worden in de samenleving en waarmee bestaande vooroorde-

len/stigma’s aangepakt kunnen worden. Deze praktische toepassingen zullen 

zich moeten richten op verschillende doelgroepen: de algemene bevolking, pro-

fessionals en vrijwilligers die werken met mensen uit lage SEP groepen, (poli-

tieke)besluitvormers en mensen die werken in de media (bijvoorbeeld journalis-

ten). Het is daarbij belangrijk dat mensen zich bewust worden van het bestaan 
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van klassisme, hun eigen vooroordelen over bepaalde SEP groepen, hoe ze er 

naar handelen en wat de gevolgen van klassisme zijn. Dit kan aangepakt worden 

door anti-stigma programma’s te integreren in het onderwijs.  

 Op jonge leeftijd, wanneer kinderen nog geen sterke vooroordelen ge-

vormd hebben, is onderwijs in diversiteit belangrijk (niet specifiek klassisme). 

Kinderen leren daarbij dat iedereen anders is (dik/dun, getint/blank, arm/rijk, 

groot/klein, enz.). Een methode die hierbij gebruikt kan worden is ‘anti-bias 

communication’ (8). Hierbij worden kinderen uitgenodigd om onderwerpen 

zoals diversiteit te bespreken aan de hand van voorleesboeken of wanneer de 

situatie zich voordoet. De leraar speelt hierbij een belangrijke rol en daardoor 

moeten zij zich ook bewust zijn van hun eigen vooroordelen en moeten zij we-

ten hoe ze diversiteit bespreekbaar kunnen maken.  

 Tijdens de opleiding van leraren, hulpverleners in de zorg- en maat-

schappelijke sector of mensen die werken in de media, ongeacht hoe ze in con-

tact gaan komen met mensen in lage SEP groepen, is aandacht voor klassisme, 

of stigmatisering/discriminatie in bredere zin, ook gewenst. Anders dan bij kin-

deren, hebben volwassenen al attitudes gevormd en zullen vooroordelen over 

mensen met een lage SEP al bewust of onbewust aanwezig zijn. Tijdens de op-

leiding is het belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en dat 

er actief nagegaan wordt wat hun vooroordelen zijn en hoe dit hun handelen 

beïnvloedt of zou kunnen beïnvloeden. Naast feitelijke informatie en positieve 

voorbeelden, zorgen discussies ervoor dat vooroordelen getriggerd en uitge-

daagd worden. Bij beroepen die veel cliënten- of patiëntencontact gaan hebben 

is contact met de doelgroep, in dit geval dus toekomstige cliënten/patiënten uit 

lage SEP groepen, ook een manier om positieve ervaringen op te doen en voor-

oordelen aan te pakken. Contact met toekomstige cliënten/patiënten uit lage 

SEP groepen kan professionals ook leren hoe ze empathie kunnen opbrengen 

voor deze doelgroep (bijvoorbeeld hoe ze mensen op een respectvolle manier 

kunnen benaderen). Daarnaast kunnen toekomstige professionals ook getraind 

worden in het reguleren van impulsief gedrag voortkomend uit vooroordelen of 

attitudes (9).  

 Voor mensen die in de media gaan werken, bijvoorbeeld als program-

mamaker, verslaggever of journalist, is het belangrijk om te leren hoe je stigma-

tisering in de media kunt voorkomen; bijvoorbeeld door bewust te zijn van je 

eigen vooroordelen, door te leren hoe je een programma kunt maken of artikel 

kunt schrijven zonder je eigen vooroordelen daarbij te laten beïnvloeden en 
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door wetenschappelijke kennis als basis te gebruiken. Attitudes van de algeme-

ne bevolking worden beïnvloed door wat ze lezen in de krant, op social media 

en wat ze zien op tv. Daarom is het belangrijk dat de boodschap die uitgezonden 

wordt geen stigma’s bevat. Het betrekken van mensen uit lage SEP groepen in 

het onderwijs van professionals, bij het maken van mediaprogramma’s 

/schrijven van artikelen en in (politieke) besluitvorming zorgt ervoor dat ze 

gehoord worden en persoonlijk contact kan zorgen voor positieve ervaringen en 

minder vooroordelen (9).  

 Het voorkomen van stigmatiserende boodschappen is echter niet alleen 

belangrijk in de media. Stigmatisering moet ook voorkomen worden in gezond-

heidspreventieprogramma’s. Zo kan een interventie die gericht is op het gebrek 

aan kennis binnen een lage SEP groep stigmatiserend werken: bijvoorbeeld 

wanneer deze doelgroep wel weet wat ‘gezond gedrag’ is, maar bijvoorbeeld 

door hun financiële situatie geen gezonde voeding kan veroorloven of de priori-

teit even niet heeft liggen bij ‘gezond gedrag’ maar bij ‘het hoofd boven water 

houden’.  

 Het aanpakken van klassisme op macroniveau is belangrijk, echter moet 

er ook aandacht zijn voor de ervaring van klassisme binnen lage SEP groepen 

en de negatieve consequenties die het voor hen kan hebben. Onze studies naar 

ervaren klassisme benadrukken het belang van het voorkomen van (psychische) 

gezondheidsklachten door ervaren klassisme. Binnen de hulp-/zorgverlening 

aan mensen uit lagere SEP groepen, bijvoorbeeld door huisartsen, maatschappe-

lijk werkers of psychologen, dienen professionals daarom rekening te houden 

met de invloed die ervaren klassisme kan hebben op iemands gezondheid. Het 

ervaren van klassisme moet bespreekbaar worden binnen de hulpverlening. 

Wellicht kunnen de resultaten van ons onderzoek fungeren als aanzet voor in-

terventies die mensen uit lage SEP groepen leert omgaan met stress van het 

hebben van financiële problemen en het ervaren van klassisme. Naast interven-

ties zou er ook meer aandacht kunnen zijn voor het bespreekbaar maken van 

ervaren klassisme binnen lage SEP groepen, bijvoorbeeld in buurthuizen of bij 

sociale projecten die zijn opgezet voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt of voor mensen met een kleine beurs. Bij deze benadering zal er echter 

rekening gehouden moeten worden met het gevaar van ‘blaming the victim’: 

klassisme is immers vooral een maatschappelijk probleem, niet een individueel 

probleem.  
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Wetenschappelijke bijdrage 

De studies in dit proefschrift zijn gepresenteerd op zowel internationale als na-

tionale congressen en gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijd-

schriften. Op deze manier hebben ze bijgedragen aan de kennisvermeerdering 

binnen de wetenschap en bieden ze de basis voor toekomstig onderzoek naar 

(ervaren) klassisme en ongezonde homogenisering.  
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