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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Mook en Middelaar nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "8 Wat is uw religie?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ik ben niet religieus".
Op vraag "9 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "10 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 47% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "11 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 17% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Onbelangrijk".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Mook & Middelaar, waarbij 93 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
8 Wat is uw religie?
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Op vraag "8 Wat is uw religie?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ik ben niet religieus".

Anders, namelijk









Christelijk
Humanist
Ik sta ingeschreven als katholiek, maar ben het niet meer
Nederlands hervormd
Niet binnen groep
Niet practiserend
Niet praktiserend katholiek
Rk in ruste

Toelichting
Katholiek




1
Ik doe bijna niets meer met met geloof.
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

9 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
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Op vraag "9 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:
























Afkeer van de kerk
Afstand nemen van de kerk
Alle sprookjes opheffen
Ben niet praktiserend en heb een hekel aan alle schijnheiligheid
Bevestigend dat er iets helemaal niet deugt aan de opzet...
Celibaat is een slechte zaak voor priesters. Nooit gedacht dat dit zou spelen binnen de
katholieke kerk.
Dat je ook bij de kerk op je hoede moet zijn. Het is allemaal mensenwerk
De kerk heeft het veel te lang aan de ontkennende rol vast gehouden
De organsatie kerk stoot me erg af
Het is ongehoord
Idee dat het meer om macht gaat dan geloof
Ik ga niet meer naar dekerk
Ik mijd de geestelijkheid
Ik schaam me ervoor.
Ik schaam me voor degenen die dit gedaan hebben binnen de katholieke kerk.
Ik wil er zo weinig mogelijk mee te maken hebben
Ik word steeds minder tolerant naar deze religieuze waanzinnigen.
Maakt een afkeer groter
Minder achting voor religie
Natuurlijk. Er moet iets tegen gedaan worden.
Negatief machtsmisbruik
Niet alleen het misbruik ook die ontzettende rijkdom die vergaard is
Niet meer katholiek
4









Nog negatiever dan ik al was over het instituut kerk
Onbetrouwbaar en nieg meer van deze tijd
Ons sexualiteit, plezier verbieden (is vies!!!!) en zelf misbruik maken schandalig
Teleurstelling in de kerk
Verbieden leidt tot verleiding
Walging
Zet me aan tot uitschrijven als katholiek, ik ben toch al niet gelovig en wil niet met de kerk
geassocieerd worden

Toelichting
Nee




Ik weet al heel lang hoe erg het in de kerk was.
Wel op de kerk, niet op religie. Ik geloofde voor de misbruikzaken al niet echt meer.
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10 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
(Vraaginstructie: met een gebedshuis bedoelen we alle soorten gebedshuizen zoals een
kerk, moskee, synagoge etc.)
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Op vraag "10 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 47% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Een paar keer
per jaar






Bij uitvaarten van familie of vrienden
Niet voor een religieuze activiteit, maar voor een muziekbijeenkomst/culturele
activiteit in een kerk en soms voor een begrafenis of huwelijk
Op reis kerk bekijken, geen dienst bijwonen
Trouwtjes en rouwtjes

Jaarlijks



Alleen bij begrafenissen of als toerist

Nooit




Alleen bij uitvaarten e.d.
Als je zoals gebruikt moet je geen etc gebruiken. Geldt ook voor bijvoorbeeld.
Slecht taalgebruik. Vragen biedt je ook niet aan. Die leg je voor.
Bezoek alleen dit soort gebouwen als cultureel erfgoed of als kunstuiting
Enkel omdat het mooie gebouwen zijn en ik mijn kinderen alles mee wil geven
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11 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "11 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 17% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Onbelangrijk".

Toelichting
Zeer belangrijk





Er wordt teveel machtsmisbruik gemaakt met als dekmantel religie. Religie
moet volkomen gescheiden worden van staat.
Naar mijn mening mogen er geen overheidsgelden naar religie-gerelateerde
instellingen gaan.
Het geeft een goed referentie kader.
De misbruik zaken, zijn fout en zeer zeker geen gemeengoed in de kerk. Het
wrdt door de media lekker uitvergroot

Neutraal



Maar niet meer als katholiek zijnde.

Zeer
onbelangrijk




Er is in naam van god of de islam al genoeg ellende aangericht in de wereld
Ik vind religie zelfs ongewenst, bron van veel ellende
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Aanbod senioren
Eenzaamheid
Informatievoorziening
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Religie
22 november 2018 tot 04 december 2018
93
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
12 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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