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Voorwoord	

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar
opvattingen en gedragingen van Nederlanders in relatie
tot gerechtigheid en beheer van de schepping. Dit
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Micha
Nederland. 	

Micha Nederland is opgericht vanuit het verlangen dat
kerken, christenen en christelijke organisaties in
Nederland inspirerend en actief bijdragen aan
gerechtigheid in alle verhoudingen en het ontwikkelen van
een duurzamer levensstijl. Dit verlangen vloeit voort uit
het besef dat Gods gerechtigheid in deze wereld begint
met recht te doen aan alle relaties waarin de mens staat.	

	

Kerntekst voor het Michawerk is Micha 6:8:
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van
je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God. (NBV)	

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de
HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen,
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met
uw God. (HSV)	

	

Wereldwijd, ook in Nederland, zijn veel kerken al actief in
het werken aan ‘recht doen, trouw betrachten en
ootmoedig te wandelen met God’ en de betekenis
daarvan voor intermenselijke verhoudingen op plaatselijk,
landelijk en internationaal niveau. Ook zijn er veel
(christelijke) organisaties die concreet handen en voeten
geven aan het tegengaan van (extreme) armoede in de
wereld en het bevorderen van een levensstijl die past bij
een goed beheer van de Schepping. 	

	

Micha Nederland wil op een stimulerende manier
dienstbaar zijn aan die kerken en organisaties en aan al die
initiatieven door deze samen te brengen en aan te
moedigen. 	
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Kennis en beleid	

Het Michanetwerk ondersteunt ondermeer kerken en
gemeenten bij het formuleren, implementeren en
evalueren van beleid gericht op bewustwording en
activiteiten rond sociale en ecologische gerechtigheid. 	

	

Goed beleid vraagt om inzicht in de situatie waarin je
iets wilt bereiken. Het streven kerken en kerkleden te
helpen bij hun zoektocht naar een verantwoorde
levensstijl vraagt om kennis van de mate waarin en de
wijze waarop die kerken en hun leden hiermee bezig
zijn. Het bestuur van Micha Nederland besloot daarom
een opinieonderzoek uit te voeren. Daarbij gaat het
niet alleen om een eenmalige peiling, maar ook om de
ontwikkeling van een onderzoeksinstrument waarmee
in de komende jaren van tijd tot tijd hetzelfde
onderzoek herhaald kan worden. Met de resultaten
kunnen we nagaan hoe de opvattingen en levensstijl van
mensen veranderen. Verder vinden we het ook van
belang te weten wat men vindt van de activiteiten van
Micha Nederland en in hoeverre die invloed hebben op
het gedrag van mensen die er gebruik van maken. De
belangrijkste activiteiten naar buiten zijn momenteel de
Micha Zondag, de Micha Cursus,Micha Young en
Michalobby. 	

	

Micha Monitor	

Het te ontwikkelen onderzoeksinstrument noemden
we Micha Monitor. Daarvoor stelde het bestuur een
‘stuurgroep Micha Monitor’ in bestaande uit
vertegenwoordigers van de drie organisaties die zich
verantwoordelijk stelden voor de Micha Monitor en
het daarmee uit te voeren onderzoek, aangevuld met
de Micha Nederlandcoördinator. 	

	

De stuurgroep formuleerde een globale opdracht en
nodigde een aantal onderzoeksinstituten uit een offerte 	
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op te stellen. Op grond van de offertes en enkele
gesprekken besloot de stuurgroep verder in zee te
gaan met Blauw Research. Vervolgens vonden enkele
ontmoetingen plaats tussen de stuurgroep en
onderzoekers van Blauw over de bedoeling en de
inhoud van het onderzoekinstrument, de Micha
Monitor. Daarbij is met vrucht kennisgenomen van het
in 2011 uitgevoerde onderzoek naar geef- en
leefgedrag van christenen in Nederland in vergelijking
met de bevolking als geheel, dat qua thematiek deels
met het onderhavige onderzoek overlapte.1 	

	

Trouw geven, eerlijk leven. Geef- en leefgedrag onder
Bijbelgetrouwe christenen. Publieksversie van de resultaten van
Onderzoek uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van: Stichting
Woord en Daad, November 2011. Voor een weergave en
bespreking daarvan zie: H. Jochemsen (red). Van geven naar delen.
Just development series 3. Shaker, Maastricht, verwachte publicatie
december 2012. 	


1.

	

In de zomer van 2012 vond het onderzoek plaats dat
eind augustus met de stuurgroep werd besproken. De
voor het bredere publiek relevante resultaten vindt u
in het hier gepresenteerde onderzoeksrapport. 	

Dit rapport geeft inzicht in opvattingen, houdingen en
concreet gedrag van christenen in Nederland ten
aanzien van gerechtigheid en beheer van de schepping.
Daarbij is de christelijke bevolking op grond van
godsdienstsociologische criteria uitgesplitst in een
aantal groepen; tevens is de vergelijking gemaakt met
de ‘gemiddelde Nederlander’.	

	

In aansluiting bij dit onderzoek heeft de Christelijke
Hogeschool Ede, vertegenwoordigd in de stuurgroep
Micha Monitor, onderzoek uitgevoerd onder kerken
naar hun beleid met betrekking tot de Michathema’s en
de Micha-activiteiten. De resultaten daarvan vindt u in
de bijlage bij dit rapport.	
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Voorwoord (vervolg)	


Leeswijzer	


Nul-meting	

Met veel genoegen biedt de stuurgroep Micha Monitor alle
belangstellenden dit rapport aan. De stuurgroep acht het
niet haar taak daaraan nu allerlei conclusies en
consequenties te gaan verbinden. Organisaties, waaronder
Micha deelnemers, en individuen kunnen dat voor zichzelf
doen. Het bestuur van Micha Nederland zal zich in elk
geval bezinnen op de betekenis van dit rapport voor zijn
beleid. Wij hopen met deze eerste rapportage (nul-meting)
van de Micha Monitor aan Micha Nederland bruikbare
inzichten en handvatten te geven om haar doelstellingen
verder te verwezenlijken.	

	

De stuurgroep bedankt de onderzoekers van Blauw, Marco
de Groot, Björn Terlouw en Bram Jonkheer, voor de goede
samenwerking bij de uitvoering van dit onderzoek. 	

	

De stuurgroep Micha Monitor,	

Henk Jochemsen, Prisma	

Peter Blokhuis, CHE	

Hans Joosse, MWH foundation	

Jacolien Viveen, Micha Nederland	

	


Opbouw rapport	

Dit rapport start met een opsomming van de belangrijkste
resultaten en conclusies (Kort & Krachtig, hoofdstuk 1).
Hoofdstuk 2 handelt over de mate waarin verschillende
doelgroepen zich bewust zijn van de Micha-thema’s.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet hoe houding en
gedrag van christenen op deze terreinen momenteel kunnen
worden getypeerd. In het vierde hoofdstuk wordt stilgestaan
bij de aandacht die kerken (volgens kerkgangers) aan de
thema’s gerechtigheid en duurzaamheid besteden. Ook de
bekendheid met de Micha-beweging en haar activiteiten komt
daarbij aan de orde (hoofdstuk 4). Een verantwoording van
het onderzoek is te vinden in de bijlagen.	

	

Doelgroepen	

Het onderzoek richtte zich primair op (kerkgaande)
christenen van verschillende kerkgenootschappen: RoomsKatholiek, PKN, Orthodox en Bevindelijk Gereformeerd en
Evangelische stromingen. Ter vergelijk heeft ook een
steekproef van de (algemeen) Nederlandse bevolking aan het
onderzoek deelgenomen.	

	

Analyses	

!>55>11>D1<7B1T5;5>5>D125<<5>J9:>CD1D9CD9C38C97>9T31>D5
verschillen tussen doelgroepen gemarkeerd door een kader.
Veranderingen waarvan met 95% zekerheid gesteld kan
worden dat ze niet op toeval berusten zijn doorlopend
omkaderd; indicatieve verschillen (90% zekerheid) bevatten
een stippellijn. Toetsing vond steeds plaats tussen de
hoofdgroepen (Nederlands publiek versus christelijke
kerkgangers) en/of tussen kerkgangers van de verschillende
kerkgenootschappen.	
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Legenda	


Ter verduidelijking van de onderzoeks-resultaten
worden in dit rapport belangrijke of
opmerkelijke resultaten toegelicht aan de hand
van pictogrammen. 	

	

Betekenis van de pictogrammen:	

	

	

Algemene bevindingen	

	

	

	

"5*(.C*0*7*8:19&9*343)*7;*78(-.11*3)*
	

christelijke stromingen	
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Hoofdstuk I: Kort & Krachtig	


Delen laat zich niet gemakkelijk vermenigvuldigen	


Christelijke kerkganger
optimistisch over eigen rol in
Micha-thema’s. 	

	

Gerechtigheid is volgens christenen
ook ‘delen’ en omzien naar de
ander. Duurzaamheid nauwelijks
geassocieerd met ‘jezelf inhouden’.	


Micha Monitor 2012

Bijbel duidelijker over
‘rechtvaardigheid’ dan over
‘duurzaamheid’. 	

	

Kerkganger besteedt meer geld, tijd
en aandacht aan hulp-behoevende
medemens, maar valt niet zozeer
op door duurzame levensstijl.	
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Belangrijke rol kerk bij invulling
levensstijl van kerkgangers. Kerken
brengen thema rechtvaardigheid
vaker onder de aandacht (en in
praktijk) dan thema duurzaamheid. 	

Wel bekendheid, maar nog weinig
ervaring met Micha-activiteiten.	
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Achtergrond en doelstellingen Micha Monitor 2012	

Achtergrond	

Micha Nederland, een netwerk van kerken en christelijke organisaties, wil christenen bewust maken van sociale en
ecologische (on)gerechtigheid in de wereld en de gevolgen daarvan. Zij wijst daarbij, vanuit Bijbels perspectief, op hun
eigen rol en verantwoordelijkheid in de bestrijding van het onrecht. Hiertoe voert zij verschillende activiteiten, als
Micha Cursus, Micha Young en Micha Zondag.	

	

Doelstellingen	

Om te onderzoeken in welke mate Micha-activiteiten het gewenste effect sorteren en om het beleid waar nodig bij
te sturen, is de Micha Monitor ontwikkeld. De doelstellingen van de monitor zijn als volgt:	

	

1. Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van) kennis, houding en gedrag van christenen ten aanzien van de
thema’s gerechtigheid en duurzaamheid.	

2. Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van) beleid van kerken ten aanzien van de thema’s gerechtigheid en
duurzaamheid.	

3. Het vaststellen van effecten die Micha-activiteiten hebben op de bovengenoemde gewenste ontwikkelingen.	

	

Doelgroep en methode	

De Micha Monitor richt zich primair op (kerkgaande) christenen van verschillende kerkgenootschappen. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt naar: Rooms-Katholiek, PKN, Orthodox Gereformeerd, Bevindelijk Gereformeerd en
Evangelische stromingen. Ter vergelijk is ook een steekproef van de Nederlandse bevolking in het algemeen
ondervraagd. Om effecten van Micha-activiteiten vast te stellen hebben ook verschillende Micha-cursisten aan het
onderzoek deelgenomen; de resultaten onder deze groep zijn niet weergegeven in deze rapportage. Zuivere effecten
kunnen pas worden vastgesteld bij herhaalde metingen van dit onderzoek.	

	

De gegevensverzameling voor deze eerste (0-)meting vond plaats via internet. In totaal hebben 1.143 respondenten
meegewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek vond plaats tussen 19 juni en 9 juli 2012.	
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1

	

Kort & Krachtig	


1.1 	

 Achterg rond & onderzoeksdoelstelling	


Ten aanzien van de tweede doelstelling zijn in
dit deel van het onderzoek alleen op indirecte
wijze gegevens verzameld via christelijke
kerkgangers (Wisdom of the Crowd
principe). Een directe benadering van
kerkvertegenwoordigers wordt door Micha
langs andere weg uitgezet.	


In de rapportage wordt de focus gelegd op
christelijke kerkgangers. Dit betreft een
deelverzameling van de groep ‘christenen in
het algemeen’. Om die reden is het totaal
F1>459>457B1T5;5>G55B7575F5>
respondentbasis iets lager dan het totaal
aantal ondervraagde respondenten.	
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Christelijke kerkganger optimistisch over eigen rol in Micha-thema’s.
Gerechtigheid is volgens christenen ook ‘delen’ en omzien naar de ander.
Duurzaamheid nauwelijks geassocieerd met ‘jezelf inhouden’.	


1

	

Kort & Krachtig	


1.2 	

Conclusies	


< Christelijke kerkgangers wijken als het gaat om spontane prioriteitstelling van de aanpak van misstanden in de
wereld nauwelijks af van de algemene publieke opinie: vooral misstanden met kinderen raken velen. Wel geven
christenen vaker prioriteit aan het tegengaan van vervolging o.b.v. levens/geloofsovertuiging en minder vaak aan de
aanpak van dierenleed. De kloof tussen arm en rijk, een belangrijk Micha-thema, staat vergeleken met andere
christelijke stromingen bij PKN-ers en evangelischen relatief ‘hoog op het lijstje’.	

< Veel christenen zijn optimistisch als zij een inschatting maken van de mate waarin zij er een rechtvaardige en
duurzame levensstijl op nahouden. Binnen de christelijke stromingen plaatsen alleen bevindelijk gereformeerden zich
lager dan het landelijk gemiddelde.	

< Christelijke kerkgangers hechten, evenals algemeen publiek, meer belang aan het voeren van een rechtvaardige dan
aan een duurzame levensstijl. In het algemeen denken christelijke kerkgangers slechts iets vaker na over deze thema’s.
Opvallend is dat wanneer meer invulling aan de begrippen wordt gegeven het algemeen publiek vooral ‘duurzame’
elementen belangrijk vindt. Christenen hebben daarnaast ook bewogenheid met anderen ‘hoog in het vaandel’. 	

< Het begrip ‘rechtvaardige levensstijl’ wordt verschillend ingevuld. In het algemeen verstaat men er onder dat men
de eigen talenten inzet voor en bewogen is met anderen. Een belangrijk verschil met christelijke kerkgangers is dat de
laatste groep er vaker ook ‘delen van de eigen rijkdom’ onder verstaat. Evangelischen en gereformeerden
benadrukken dit het sterkst. Binnen algemeen publiek associeert men het begrip rechtvaardigheid vaker met ‘ieder
krijgt wat hem/haar toekomt of verdient’.	

< Over de invulling van het begrip ‘duurzame levensstijl’ bestaat meer consensus. Het betekent voor christenen en
niet-christenen vooral dat men zich tevreden stelt met of geniet van genoeg, rekening houdt met toekomstige
generaties en zuinig met (schaarse) energiebronnen omspringt. Jezelf inhouden (consuminderen) en jezelf vragen
stellen bij het consumeren (over plaats of wijze van produceren) worden relatief minder vaak met duurzaamheid
geassocieerd.	
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Bijbel duidelijker over rechtvaardigheid dan over duurzaamheid.
Kerkganger besteedt meer geld, tijd en aandacht aan hulpbehoevende
medemens, maar valt niet zozeer op door duurzame levensstijl.	


1

Kort & Krachtig

1.2 Conclusies

< De Bijbel is volgens christelijke kerkgangers (met name evangelischen en gereformeerden) zeer duidelijk over
rechtvaardigheid, maar minder duidelijk over duurzaamheid.	

	

< Vier op de vijf christelijke kerkgangers zien het als Bijbelse opdracht om zich om armoede en onrecht te
bekommeren. De opvatting dat mensen daartoe gezamenlijk soberder zouden moeten leven, komt bij hen iets sterker
naar voren dan gemiddeld. Buiten dat vertoont de houding en motivatie van christenen en niet-christenen ten aanzien
van rechtvaardigheid en duurzaamheid vooral overeenkomsten.	

	

< Er bestaan echter ook tal van barrières die een rechtvaardige en duurzame levensstijl in de weg staan. Eerlijke/
4EEBJ1=5@B?4E3D5>J9:>F?<75>CF5<5>D54EEB>95D85B;5>211B75>?57?65B25CD11DDG9:65<11>453<1CC9T31D95 >75<4
voor ontwikkelingssamenwerking komt vaak niet goed terecht. Op het laatste punt bestaat bij christenen iets minder
achterdocht. Vooral binnen orthodox gereformeerde kring is men bovendien cynischer ten aanzien van de invloed die
mensen op de problematiek, die Micha aansnijdt, kunnen uitoefenen.	

< Als het gaat om gedragskenmerken die passen bij een rechtvaardige levensstijl, blijken christelijke kerkgangers vaker
geld, tijd en aandacht aan hulpbehoevende medemensen te geven dan gemiddeld. Dit geldt relatief het vaakst voor
(orthodox en bevindelijk) gereformeerden en evangelischen.	

< Wat betreft gedragskenmerken van een duurzame levensstijl onderscheiden christelijke kerkgangers zich minder
sterk van het algemeen publiek. Opvallend is wel dat op deze punten juist Rooms-Katholieke kerkgangers en PKN-ers
J938F1;5B@?C9D956@B?T<5B5>29:F??B255<4D5>11>J95>F1>16F1<C385945>5>85D25GECD?=711>=5D5<5;DB939D59D71C
en water (zoals korter douchen).	
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Belangrijke rol kerk bij invulling levensstijl van kerkgangers. Kerken brengen
‘rechtvaardigheid’ vaker onder de aandacht (en in praktijk) dan ‘duurzaamheid’.
Micha-acitiviteiten wel bekend, weinig ervaring.	


1

Kort & Krachtig

1.2 Conclusies

< Tweederde van de kerkgangers geeft aan dat de kerk voor hen een belangrijke rol speelt bij de invulling
van de eigen levensstijl. Orthodox en bevindelijk gereformeerden en leden van evangelische stromingen
benadrukken dit het sterkst.	

< Naar inschatting van de ‘gemiddelde kerkganger’ krijgen de thema’s rechtvaardigheid en duurzaamheid
afdoende aandacht in Nederlandse kerken, zowel in preken als tijdens andere activiteiten. De aandacht voor
duurzaamheid is duidelijk wel het geringst: bijna 30% vindt dat hiervoor (zeer) weinig aandacht is.
Evangelischen en Rooms-Katholieken zijn op dit punt meest kritisch. De eigen kerk of gemeente neemt in
45 ?75> F1> F55< ;5B;71>75BC F5B1>DG??B45<9:;8594 ? 1  4??B C@539T5;5 13D95C 75B938D ?@ 45
hulpbehoevende medemens en duurzame initiatieven. 	

< Een kwart van de christelijke kerkgangers heeft wel eens gehoord van de Micha beweging: Micha Zondag
en Micha Cursus zijn het bekendst. Het aandeel kerkgangers dat ervaring heeft met een van de Michaactiviteiten is vooralsnog gering.	


Deze rapportage heeft betrekking op de
0-meting van de Micha Monitor. Door het
onderzoek in de komende jaren (geheel
of gedeeltelijk) te herhalen, is het
mogelijk uitspraken te doen over het
effect van Micha-activiteiten op de
christelijke doelgroep.
Micha Monitor 2012
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Hoofdstuk II:
Bewustzijn
t.a.v. rechtvaardigheid en duurzaamheid	


Micha Monitor 2012
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Kindermisbruik in het algemeen belangrijkste misstand; vervolging gelovigen
heeft voor kerkgangers meer prioriteit dan dierenleed.	

Ranking misstanden	

78%	

73%	


kindermisbruik	

vervolging vanwege levensof geloofsovertuiging	


19%	

38%	

33%	

36%	


kinderarbeid	

vrouwenhandel	


33%	

34%	


kloof rijk en arm in wereld	


29%	

32%	


corruptie overheden	


33%	

30%	


machtsmisbruik
multinationals	


20%	

17%	


milieuvervuiling	


15%	

17%	


vervolging vanwege
anders-geaardheid	


19%	

15%	


dierenleed	


Rankings christelijke stromingen	


22%	

8%	
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Top 3 Rooms-katholiek (n=82)
kindermisbruik

77%

vrouwenhandel

39%

corruptie overheden

39%

Top 3 PKN (excl. GB) (n=155)
kindermisbruik

68%

kinderarbeid

40%

kloof rijk en arm in wereld

35%

2

	

Bewustzijn	


2.1 	

Ranking misstanden	


Kindermisbruik wordt zowel door het
algemeen publiek (78%) als door christelijke
kerkgangers (73%) als de belangrijkste
misstand beschouwd. 	

Christenen hechten relatief méér belang aan
het vrij kunnen uiten van iemands levens- of
geloofsovertuiging. Tegengaan van dierenleed
staat daarentegen lager op de agenda. De
kloof tussen arm en rijk staat alleen bij PKNers en evangelischen in de top-3 van aan te
pakken misstanden.	


Top 3 Orthodox Gereformeerd (n=100)
kindermisbruik

74%

vervolging vanwege
levens- of
geloofsovertuiging
kinderarbeid

49%
37%

Top 3 Bevindelijk Gereformeerd
(n=49)
kindermisbruik
76%
vervolging vanwege
levens- of
geloofsovertuiging
vrouwenhandel

67%
35%

Top 3 Evangelisch (n=65)
kindermisbruik

77%

vervolging vanwege
levens- of
geloofsovertuiging
kloof rijk en arm in wereld

45%
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Vraagstelling:	

Welke drie misstanden moeten in uw ogen de
meeste voorrang krijgen om bestreden te worden?	


38%
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Kerkgangers voelen zich betrokken bij rechtvaardigheid in de wereld.
Belang van duurzaam leven iets minder groot ingeschat.	

Stellingen interesse en belang	


Ik vind het belangrijk
dat mensen op een
rechtvaardige manier
leven.

Algemeen Nederlands 	

Publiek (n=509)	


56%	


Algemeen Nederlands 	

Publiek (n=509)	

Ik denk regelmatig na
over rechtvaardigheid
in de wereld.
Christelijke kerkgangers (n=464)	


Ik vind het belangrijk
dat mensen op een
duurzame manier
leven.

60%	


0%	


Micha Monitor 2012

mee eens	


19%	


66%	


Algemeen Nederlands 	

Publiek (n=509)	

Ik denk regelmatig na
over duurzaamheid en
milieu.
Christelijke kerkgangers (n=464)	


zeer mee eens	


14%	


64%	


Christelijke kerkgangers (n=464)	


13%	


53%	


29%	


56%	

20%	


40%	


niet mee eens, niet mee oneens	


7%	


23%	

60%	


mee oneens	
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2.2 	

Interesse en belang Michathema’s	


Christelijke kerkgangers denken slechts iets
vaker na over rechtvaardigheid in de wereld,
duurzaamheid en milieu dan Nederlanders in
het algemeen. 	


18%	


61%	


Algemeen Nederlands 	

Publiek (n=509)	


	

 Bewustzijn	


Vrijwel iedereen is het ermee eens dat het
belangrijk is dat mensen op een rechtvaardige
manier leven. Wat duurzaamheid betreft is
men minder stellig; dat geldt ook voor
kerkgangers. Wel vinden zij het iets
belangrijker dan gemiddeld in Nederland dat
mensen op een duurzame manier leven.	


64%	


Christelijke kerkgangers (n=464)	


2

80%	

zeer mee oneens	


100%	


Vraagstelling:
In dit onderzoek wordt regelmatig gesproken over de
begrippen ‘rechtvaardigheid’ en ‘duurzaamheid’.	

	

Rechtvaardigheid staat voor een situatie waarin
aan mensen en volken in hun onderlinge verhoudingen
recht wordt gedaan en armoede, onrecht en uitbuiting
wordt tegengegaan.	

	

Duurzaam staat voor een situatie waarin met het
oog op komende generaties verantwoord wordt
omgegaan met de natuur en de natuurlijke
hulpbronnen en vervuiling en verspilling van
grondstoffen worden vermeden.	

	

	

U ziet hieronder achtereenvolgens enkele
stellingen. In hoeverre bent u het eens of oneens
met deze stellingen?	
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Kerkgangers schatten eigen rechtvaardige en duurzame levensstijl optimistisch
in. Bevindelijk gereformeerden zijn relatief kritischer.	


Algemeen
Nederlands Christelijke
kerkgangers	

Publiek	


…	


…	


7	


BG	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)
	

8,2 	

Orthodox Gereformeerd (n=100)
	

8,4 	

Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	

8,4	

Christelijke kerkgangers (n=464)
	

8,5	

	


9	


OG	

 PKN	

 RK	

 Evan	


PKN (excl. GB) (n=155)
Rooms-katholiek (n=82)
Evangelisch (n=65) 	


	

 Bewustzijn	


2.3 	

Inschatting eigen levensstijl	


Christelijke kerkgangers schatten hun eigen
levensstijl behoorlijk rechtvaardig (8,5) en
duurzaam (8,0) in. Het algemeen publiek is
iets voorzichtiger (respectievelijk 8,4 en 7,7).	


Inschatting eigen rechtvaardige levensstijl	


1: helemaal
niet	


2

11: zeer
goed	


Evangelischen lijken hun eigen levensstijl het
meest rechtvaardig in te schatten. Bevindelijk
gereformeerden schalen zichzelf binnen de
christelijke stromingen het laagst in op zowel
rechtvaardigheid als duurzaamheid.	


	

8,5 	

	

8,6
	

8,7	


	


Inschatting eigen duurzame
levensstijl	

Algemeen
Nederlands
Publiek	

1: helemaal
niet	


…	


…	

7	


BG	


Evan	

 OG	

 PKN	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)
	

7,6 	

Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	

7,7	

Evangelisch (n=65) 	

	

7,9	

Orthodox Gereformeerd (n=100)
	

7,9 	


Micha Monitor 2012

Christelijke
kerkgangers	


9	


RK	


Christelijke kerkgangers (n=464)
PKN (excl. GB) (n=155)
Rooms-katholiek (n=82)
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8,0	

	

8,0	

	

8,2	


11: zeer
goed	


Vraagstelling:	

In welke mate vindt u dat uw eigen levensstijl kan
worden getypeerd als een rechtvaardige levensstijl? 	

(schaal 1: helemaal niet – 11: zeer goed)	
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Jezelf inzetten voor en bewogen zijn met anderen belangrijkst in rechtvaardige
levensstijl. Kerkganger noemt vaker dan gemiddeld: delen.	

Belangrijkste aspecten
rechtvaardige levensstijl	

je talenten gebruiken om zo
jezelf voor anderen in te
zetten	


Christelijke stromingen	


35%	

45%	

35%	

44%	


bewogen zijn met anderen	

23%	


willen delen van wat je zelf
aan rijkdom hebt	


37%	


het is een recht van armen
dat er naar hen wordt
omgezien	


26%	

34%	


geraakt zijn door onrecht dat
je in de wereld signaleert	


33%	

31%	


goed luisteren naar wat de
ander beweegt	


30%	

25%	


ieder mens krijgt wat hem of
haar toekomt	


30%	

23%	


ieder mens krijgt wat hij of
zij verdient	


27%	

20%	


jezelf afvragen of product op
eerlijke manier gemaakt is	


13%	

13%	


jezelf afvragen of je eerlijke
prijs voor product betaalt	


14%	

11%	


0%	

20%	

40%	

Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	


Top 3 Rooms-katholiek (n=82)	


	


je talenten gebruiken om zo jezelf voor anderen in te zetten	


40%	


geraakt zijn door onrecht dat je in de wereld signaleert	


39%	


bewogen zijn met anderen	


35%	


Top 3 PKN (excl. GB) (n=155)	


	


je talenten gebruiken om zo jezelf voor anderen in te zetten	


50%	


bewogen zijn met anderen	


46%	


het is een recht van armen dat er naar hen wordt omgezien	


35%	


Top 3 Orthodox Gereformeerd (n=100)	


	


bewogen zijn met anderen	


45%	


je talenten gebruiken om zo jezelf voor anderen in te zetten	


42%	


willen delen van wat je zelf aan rijkdom hebt	


41%	


Top 3 Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


	


willen delen van wat je zelf aan rijkdom hebt	


47%	


je talenten gebruiken om zo jezelf voor anderen in te zetten	


47%	


bewogen zijn met anderen	


45%	


Top 3 Evangelisch (n=65)	


	


willen delen van wat je zelf aan rijkdom hebt	


51%	


bewogen zijn met anderen	


49%	


je talenten gebruiken om zo jezelf voor anderen in te zetten	


46%	


60%	


2

	

 Bewustzijn	


2.4 	

Ranking rechtvaardige
levensstijl	

Christelijke kerkgangers zien, evenals andere
Nederlanders, het gebruiken van je talenten
om je zo voor anderen in te zetten en het
bewogen zijn met anderen als de belangrijkste
elementen in een rechtvaardige levensstijl.
Voor christenen volgt daarna: delen en
omzien naar armen. 	

	

Het algemeen publiek verstaat onder
rechtvaardigheid vaker dan christelijke
kerkgangers dat ieder mens krijgt wat hem of
haar toekomt en wat hij of zij verdient. 	


Evangelischen en gereformeerden vinden het
delen wat je zelf aan rijkdom hebt relatief
belangrijker bij een rechtvaardige levensstijl
dan Rooms-Katholieken en PKN'ers. De
laatstgenoemde groepen vinden het goed
luisteren naar wat de ander beweegt relatief
belangrijker (niet in tabel).	


Vraagstelling:	

Welke drie van onderstaande omschrijvingen
spreken u het meest aan als het gaat om een
rechtvaardige levensstijl?	


Christelijke kerkganger (n=464)	
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Tevreden zijn en rekening houden met latere generaties belangrijk in duurzame
levensstijl. Consuminderen heeft relatief weinig prioriteit.	

Belangrijkste aspecten duurzame
levensstijl	

53%	

55%	


tevreden zijn met wat je
hebt; genieten van genoeg	


49%	

50%	


rekening houden met
toekomstige generaties	


38%	

41%	


zuinig omgaan met
(schaarse) hulpbronnen	


37%	

32%	


zorgen dat er genoeg natuur
op de wereld blijft	


28%	

32%	


betrokken zijn bij je
omgeving	

zorgen dat het leven, zoals
het bedoeld is, kan
(op)bloeien	


19%	

20%	


jezelf inhouden
(consuminderen)	


17%	

19%	


jezelf afvragen of product
niet onnodig ver weg
gemaakt is	

aandachtig leven	

jezelf afvragen of product
biologisch verantwoord is	


Christelijke stromingen	


9%	

13%	

15%	

12%	

5%	

6%	


0%	

 20%	

 40%	

 60%	

Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	


Rooms-katholiek (n=82)	


	


rekening houden met toekomstige generaties	


54%	


tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg	


53%	


zorgen dat er genoeg natuur op de wereld blijft	


42%	


PKN (excl. GB) (n=155)	


	


rekening houden met toekomstige generaties	


61%	


tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg	


60%	


zuinig omgaan met (schaarse) hulpbronnen	


43%	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


	


tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg	


51%	


zuinig omgaan met (schaarse) hulpbronnen	


47%	


betrokken zijn bij je omgeving	


37%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


	


tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg	


53%	


rekening houden met toekomstige generaties	


43%	


zuinig omgaan met (schaarse) hulpbronnen	


41%	


Evangelisch (n=65)	


	


tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg	


55%	


rekening houden met toekomstige generaties	


42%	


zuinig omgaan met (schaarse) hulpbronnen	


40%	


80%	


2

	

 Bewustzijn	


2.5 	

Ranking duurzame
levensstijl	

Tevreden zijn met wat je hebt is voor alle
doelgroepen het belangrijkst in een duurzame
levensstijl. Rekening houden met toekomstige
generaties vormt voor de helft van de
N e d e r l a n d e r s ( 4 9 % ) e n c h r i s t e l i j ke
kerkgangers (50%) ook een belangrijk aspect
van een duurzame levensstijl. Duurzaamheid
wordt door kerkgangers in het algemeen niet
direct geassocieerd met jezelf inhouden of
consuminderen (19%). Nadenken over de
plaats waar producten gemaakt worden
speelt voor kerkgangers (13%) een iets
belangrijker rol dan voor het Nederlands
publiek (9%).	


Orthodox gereformeerden lijken het zuinig
omgaan met (schaarse) hulpbronnen en het
betrokken zijn bij je omgeving relatief
belangrijker te vinden dan andere christelijke
stromingen. 	


Vraagstelling:	

En welke drie van onderstaande omschrijvingen
spreken u het meest aan als het gaat om een
duurzame levensstijl? 	


Christelijke kerkganger (n=464)	
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Duurzame elementen krijgen prioriteit in levensstijl; kerkgangers leggen slechts
iets vaker focus op rechtvaardige elementen.	

Algemeen
Christelijke
Nederlands
kerkgangers
Publiek
(n=464)	

(n=509)	

rekening houden met toekomstige generaties	

zuinig omgaan met (schaarse) hulpbronnen	

zorgen dat het leven, zoals het bedoeld is, kan (op)bloeien	

jezelf inhouden (consuminderen) 	

aandachtig leven	

tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg	

betrokken zijn bij je omgeving	

zorgen dat er genoeg natuur op de wereld blijft	

jezelf afvragen of een product biologisch verantwoord is	

jezelf afvragen of product niet onnodig ver weg is gemaakt	

bewogen zijn met anderen	

geraakt zijn door onrecht dat je in de wereld signaleert	

willen delen van wat je zelf aan rijkdom hebt	

je talenten gebruiken om zo jezelf voor anderen in te zetten	

goed luisteren naar wat de ander beweegt	

het is het recht van armen dat er naar hen wordt omgezien	

jezelf afvragen of product op eerlijke manier gemaakt is	

jezelf afvragen of je eerlijke prijs voor product betaalt	

ieder mens krijgt wat hij of zij verdient	

ieder mens krijgt wat hem of haar toekomt	
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4,0 	

3,6	

3,5	

3,2	

3,5	

4,4 	

3,5	

3,9 	

3,1	

2,9	

3,6	

3,3	

3,5	

3,8	

3,3	

3,8	

2,8	

3,1	

3,6	


3,8 	

3,5	

3,4	

3,3	

3,2	

4,2 	

3,4	

3,4	

2,9	

2,8	

3,8 	

3,6	

3,7	

3,9 	

3,4	

3,6	

3,2	

3,0	

3,4	


3,5	


3,4	
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 Bewustzijn	


2.6 	

Belangrijkste elementen
levensstijl	


Zowel christelijke kerkgangers als het
algemeen Nederlands publiek vinden
tevreden zijn met wat je hebt het
belangrijkst in hun levensstijl. Ook het
rekening houden met toekomstige generaties
wordt door beide groepen als zeer
belangrijk ervaren. Dit zijn beide
duurzaamheidsaspecten.	

	

Bij christelijke kerkgangers staan ‘jezelf
inzetten voor anderen’ en ‘bewogen zijn met
anderen’ ook in de top-3 van meest
belangrijke aspecten. De verschillen met
algemeen publiek zijn echter klein.	


Vraagstelling:	

U ziet hier nogmaals de elementen van een
rechtvaardige & duurzame levensstijl, die u het
meest aanspreken. Kunt u deze op volgorde van
belang voor u plaatsen? 	

(Schaal 1: minst belangrijk – 6: meest belangrijk)	
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Hoofdstuk III:
Houding en gedrag
t.a.v. rechtvaardigheid en duurzaamheid	
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Christenen vinden de Bijbel duidelijker op het gebied van rechtvaardigheid
dan wanneer het gaat om duurzaamheid.	


Duidelijkheid Bijbel	

Christelijke kerkganger (n=464)	

rechtvaardigheid
Rooms-katholiek (n=82)	


5%	

 10%	


39%	


41%	


PKN (excl. GB) (n=155)	


12%	


47%	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


3%	


38%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	

Evangelisch (n=65)	


PKN (excl. GB) (n=155)	


PKN (excl. GB) (n=155)	

Orthodox Gereformeerd (n=100)	

Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


47%	


Evangelisch (n=65)	


Micha Monitor 2012

duidelijk	


niet duidelijk, niet onduidelijk	


40%	


onduidelijk	


60%	

zeer onduidelijk	
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18%	

19%	


48%	

20%	


9%	


18%	


49%	


0%	


6%	


40%	


42%	


Evangelische christenen en bevindelijk
gereformeerden zijn het vaakst van mening
dat de Bijbel duidelijke richtlijnen biedt als
het gaat om rechtvaardigheid. Tweederde
van de evangelischen is van mening dat de
Bijbel op dit punt ‘zeer duidelijke’ richtlijnen
biedt. 	

	

Volgens alle stromingen biedt de Bijbel
minder duidelijke richtlijnen als het gaat om
duurzaamheid. Bevindelijk gereformeerden
(30%) en evangelisten (28%) zijn wel vaker
dan de overige stromingen van mening dat
de Bijbel ook op dit punt duidelijk is.	


12%	


18%	


55%	


12%	


3.1 	

Duidelijkheid Bijbel	


6%	


40%	


42%	


Rooms-katholiek (n=82)	


12%	


18%	


55%	


12%	


8%	

 4%	


33%	


38%	


Rooms-katholiek (n=82)	


zeer duidelijk	


3%	


32%	


Christelijke kerkganger (n=464)	


duurzaamheid

10%	


29%	


	

Houding en gedrag	


Vier op de vijf christelijke kerkgangers
vinden de Bijbel duidelijke taal spreken over
rechtvaardigheid. Wat duurzaamheid betreft
menen ze dat de Bijbel minder helder is
(53%).	


15%	


40%	


3

80%	


100%	


Vraagstelling:	

In hoeverre vindt u dat de Bijbel duidelijke
richtlijnen biedt als het gaat om…?	


weet niet	

Pag. 19

Pagina 19

Micha monitor 2012	


Vier op de vijf kerkgangers zien Bijbelse opdracht om met onrecht en armoede
bezig te gaan. Rooms-Katholieken minder Bijbels gemotiveerd.	

BG
Evang
RK
PKN
OG
Algemeen
Christelijke (n=82)	

 (n=155)	

 (n=100)	

 (n=49)	

 (n=65)	

Nederlands
kerkgangers
Publiek
(n=464)	

(n=509)	

90%	

88%	

62%	

86%	

84%	

-	

82%	

Wie de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan
op zich laat inwerken, kan niet voorbijgaan aan
de nood van de mensen in ontwikkelingslanden.	

Als rentmeester van de schepping hebben wij de
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het
verantwoorde beheer van natuurlijke
rijkdommen.	


-	


88%	


75%	


91%	


89%	


92%	


91%	


Het is een Bijbelse opdracht om met armoede
en onrecht bezig te gaan.	


-	


79%	


43%	


86%	


89%	


92%	


91%	


Het is belangrijk zuinig met de aarde om te gaan,
met het oog op komende generaties.	


91%	


90%	


89%	


92%	


87%	


90%	


91%	


De aarde is zo rijk; als we er eerlijk mee omgaan,
is er genoeg voor iedereen.	


70%	


76%	


65%	


83%	


77%	


67%	


85%	


Een mens in nood help je, ook al is diegene nog
zo anders dan jij.	


87%	


89%	


79%	


91%	


92%	


92%	


94%	


We zouden met z’n allen moeten
consuminderen (bewust soberder leven).	


56%	


68%	


56%	


69%	


72%	


74%	


71%	


We zouden met z’n allen niet minder, maar
eerlijker moeten consumeren.	


66%	


65%	


56%	


67%	


65%	


70%	


68%	


De huidige vleesproductie legt te veel druk op
de natuur.	


47%	


50%	


35%	


47%	


57%	


47%	


68%	


Ook al is wat we doen een druppel op een
gloeiende plaat, ik wil wel het gevoel hebben dat
ik er alles aan doe.	


70%	


78%	


67%	


86%	


73%	


80%	


80%	


Het maakt mij eigenlijk niet uit waar producten
vandaan komen en hoe ze zijn geproduceerd.	


14%	


12%	


13%	


7%	


18%	


10%	


14%	


Door kopen van eerlijke/duurzame producten,
kun je bijdragen aan een betere wereld.	


67%	


76%	


74%	


79%	


74%	


72%	


79%	
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 Bewustzijn	


3.2 	

Drivers	


Vier op de vijf kerkgangers beschouwt het als
een Bijbelse opdracht om met onrecht en
armoede bezig te gaan (79%). Acht op de tien
worden geraakt door de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan. Bijna negen op de
tien (88%) voelen verantwoordelijkheid als
rentmeester van de schepping.	

	

Bij de kerkgangers leeft met name de
opvatting dat mensen gezamenlijk soberder
zouden moeten leven iets sterker dan
gemiddeld in Nederland.	

Binnen de christelijke stromingen zijn
Rooms-Katholieke kerkgangers het minst
Bijbels gemotiveerd tot een rechtvaardige en
duurzame levensstijl. Evangelischen zijn vaker
van mening dat de huidige vleesproductie
teveel druk legt op de natuur. PKN'ers lijken
het vaakst belang te hechten aan informatie
over de herkomst van producten die zij
consumeren. 	


Vraagstelling:	

Hieronder staat een aantal stellingen. Kunt u
aangeven in welke mate u het eens of oneens bent
met deze stellingen?	
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Eén op de zes kerkgangers twijfelt aan invloed mens op wereld-problematiek.
Barrières t.a.v. aanschaf eerlijke/duurzame producten. Kerkgangers positiever
over zuivere besteding ontwikkelingsgeld.	


De mens is nou eenmaal zondig en niet in
staat om deze problemen op te lossen.	


Algemeen
Nederlands
Publiek
(n=509)	


Christelijke
kerkgangers 	

(n=464)	


RK 	

	


-	


16%	


13%	


10%	


23%	


18%	


19%	


7%	


5%	


5%	


15%	


2%	


6%	


51%	


59%	


49%	


44%	


51%	


59%	


De aarde wordt straks helemaal vernieuwd; -	

dus over het beheer van de aarde hoeven wij
ons niet druk te maken.	

67%	

Veel van mijn geld voor

PKN 	

 OG	

BG	

 Evan 	

	

	

	

	

(n=155)	

(n=82)	

(n=100)	

 (n=49)	

 (n=65)	


ontwikkelingssamenwerking verdwijnt toch
in de zakken van corrupte leiders.	

Ik ben er niet van overtuigd dat alle
producten met een keurmerk ook
daadwerkelijk op een eerlijke/duurzame
manier geproduceerd zijn.	


51%	


9%	

Omdat ik met mijn koopgedrag in mijn
eentje kinderarbeid niet kan tegengaan, is het
zinloos daar op te letten.	

22%	

Mensen die bewust sober leven doen het

47%	


54%	


52%	


39%	


35%	


48%	


8%	


7%	


8%	


13%	


4%	


6%	


19%	


21%	


14%	


23%	


25%	


20%	


9%	


10%	


5%	


16%	


4%	


9%	


57%	


51%	


50%	


67%	


55%	


66%	


43%	


46%	


41%	


45%	


39%	


45%	


3

	

 Bewustzijn, houding en gedrag	


3.3 	

Barrières	


De belangrijkste barrières voor het hanteren
van een rechtvaardige en duurzame levensstijl
zijn scepsis over de bestemming van het geld
voor ontwikkelingssamenwerking (onder
christenen iets minder dan gemiddeld) en
twijfels over de mate waarin producten met
een keurmerk ook daadwerkelijk eerlijk en
duurzaam geproduceerd zijn. Ook vormt de
prijs van eerlijke/duurzame producten een
drempel. 	


Orthodox gereformeerden zijn het vaakst van
mening dat de aarde straks helemaal wordt
vernieuwd en wij ons niet druk hoeven te
maken om het beheer van de aarde. PKN’ers
hebben er meer vertrouwen in dat de mens
in staat is om problemen op te lossen en zijn
vaker van mening dat de mens invloed heeft
op hoe het met de aarde/het milieu is gesteld. 	


vooral voor zichzelf; niemand anders wordt
daar beter van.	

Hoe het met de aarde/milieu is gesteld, daar 8%	

heeft de mens toch geen invloed op.	

56%	

Ik wil wel eerlijke/duurzame producten
kopen maar ze zijn voor mij te duur.	

43%	

Eerlijke/duurzame producten zijn niet
herkenbaar genoeg.	
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Vraagstelling:	

Kunt u aangeven in welke mate u het eens of
oneens bent met deze stellingen?	
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Christelijke kerkgangers geven in het kader van rechtvaardigheid meer geld, tijd
en aandacht aan mensen die dit nodig hebben.	

Gedrag rechtvaardigheid	

Ik doneer regelmatig geld aan
een organisatie die opkomt
voor armen/verdrukten.	


Gedrag rechtvaardigheid	


16%	

34%	

31%	


Ik ben bewust lid van een
politieke partij die opkomt
voor gerechtigheid in de
Ik ondersteun acties/
protesten tegen onrecht.	


15%	

19%	


Ik ondersteun acties/
protesten tegen onrecht.	


Ik koop regelmatig eerlijke
producten.	


18%	

18%	


Ik koop regelmatig eerlijke
producten.	


Ik zet mij in als vrijwilliger
voor een organisatie die
opkomt voor armen/
Ik let erop of producten
onder eerlijke
omstandigheden zijn

Ik zet mij in als vrijwilliger
voor een organisatie die
opkomt voor armen/
Ik let erop of producten
onder eerlijke
omstandigheden zijn

8%	

16%	

12%	

15%	


Ik koop de Straatkrant / geef
geld aan daklozen.	


10%	

13%	


Ik koop de Straatkrant / geef
geld aan daklozen.	


Ik geef regelmatig eten weg
aan voedselbanken.	


5%	

9%	


Ik geef regelmatig eten weg
aan voedselbanken.	

0%	


20%	


40%	


Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	

Christelijke kerkganger (n=464)	
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28%	


38%	

33%	


22%	

21%	

22%	

16%	


60%	


35%	


18%	


14%	


35%	

35%	


22%	

19%	


22%	


10%	


15%	


17%	

18%	

20%	

16%	


3.4 	

Gedrag rechtvaardigheid	

Drie op de tien christelijke kerkgangers
besteden in hun gebed regelmatig aandacht
aan gerechtigheid. Eén op de drie christelijke
kerkgangers doneert regelmatig geld aan een
organisatie die opkomt voor armen en
verdrukten. Daarnaast zet men zich ook vaker
dan gemiddeld actief in als vrijwilliger voor
een dergelijke organisatie.	


Rooms-Katholieken blijken iets minder
vrijgevig als het gaat om donaties aan
organisaties die opkomen voor armen en
verdrukten. Met name or thodox en
bevindelijk gereformeerden kiezen bewust
voor een politieke partij die opkomt voor
gerechtigheid in de wereld.	


17%	


12%	

14%	

18%	

18%	

12%	


24%	


14%	


8%	


14%	


22%	


10%	


11%	

12%	


22%	


8%	


11%	


5%	


8%	


19%	


3%	


0%	

 10%	

 20%	

 30%	

 40%	

 50%	

Rooms-katholiek (n=82)	

PKN (excl. GB) (n=155)	

Orthodox Gereformeerd (n=100)	

Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	
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 Bewustzijn, houding en gedrag	


28%	


13%	


Ik ben bewust lid van een
politieke partij die opkomt
voor gerechtigheid in de

14%	

22%	


37%	


22%	


Ik bezoek mensen waarvan
ik weet dat ze eenzaam zijn.	


18%	

22%	


Ik bezoek mensen waarvan ik
weet dat ze eenzaam zijn.	


36%	


40%	

43%	


Ik besteed in mijn gebed vaak
aandacht aan gerechtigheid.	


10%	


Ik besteed in mijn gebed vaak
aandacht aan gerechtigheid.	


22%	


Ik doneer regelmatig geld aan
een organisatie die opkomt
voor armen/verdrukten.	


3

Vraagstelling:	

Kunt u aangeven in welke mate onderstaand gedrag
bij u past?	
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Verschillen in doen en laten op het gebied van duurzaamheid minder groot.
Kerkgangers scheiden afval vaker en zijn iets bewuster m.b.t. grondstoffen.	

Gedrag duurzaamheid (1)	

Ik laat mijn afval niet achter
voor anderen maar ruim het
zelf op.	


Ik gooi zo min mogelijk
voedsel weg.	


58%	

61%	


Ik zet de thermostaat
bewust niet hoger dan
noodzakelijk.	


55%	

60%	


Ik koop regelmatig duurzame
producten.	


16%	

20%	


Ik eet bewust minder (of
geen) vlees.	


18%	

16%	


Ik ga heel bewust met
elektriciteit/gas om.	

Als het even kan, pak ik de
T5DC?685D&, 	

Tijdens het computergebruik
probeer ik zo min mogelijk
te printen.	

Ik koop niet méér
voedingsmiddelen in dan
noodzakelijk.	

Ik gebruik geen
milieuverontreinigende
middelen in de tuin.	


50%	

57%	

45%	

54%	

43%	

48%	

39%	

45%	

37%	

41%	

35%	

36%	

0%	

 20%	

 40%	

 60%	

 80%	

 100%	
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32%	

39%	


Ik douche bewust kort.	

Bij de aanschaf van grotere
producten let ik op het
milieukeurmerk.	

Ik doneer regelmatig geld
aan een organisatie die
opkomt voor natuur en

58%	

70%	


Ik vervang producten pas als
het echt nodig is.	


	

 Bewustzijn, houding en gedrag	


3.5 	

Gedrag duurzaamheid (1)	


Gedrag duurzaamheid (2)	

79%	

81%	


Thuis scheid ik het afval.	


3

24%	

31%	

15%	

22%	


Ik wens geen
reclamemateriaal in mijn
brievenbus (NEE/…-sticker).	


Nederlanders ruimen in het algemeen hun
De meeste
Nederlanders
ruimen zelf
rommel
op; bijna
zes op de(79%)
tien scheiden
het
hun Behalve
eigen afval
op. Zeskerkgangers
op de tien
afval.
dat christelijke
iets
Nederlanders
scheidenen het
afval; onder
vaker
hun afval scheiden
iets bewuster
met
christelijke
kerkgangers
is dit
zevenwijkt
op het
de
energie
en water
lijken om
te gaan,
tien. 	

duurzame
gedrag van christenen nauwelijks af
van dat van algemeen publiek. 	

	

Opvallend is dat kerkgangers minder vaak dan
gemiddeld een sticker tegen ongewenste post
op de brievenbus plakken. Wel lijken ze iets
vaker hun eigen groenten te kweken.	


17%	

12%	

8%	

12%	


Ik kweek mijn eigen
groenten.	

Ik zet mij in als vrijwilliger
voor een organisatie die
opkomt voor natuur en
Ik gooi wel eens spullen weg,
die eigenlijk nog bruikbaar
zijn.	


6%	

8%	


Ik vraag waar de kleding die
ik koop vandaan komt.	


4%	

5%	


6%	

6%	


0%	

 20%	

 40%	

 60%	

 80%	

 100%	


Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	


Algemeen Nederlands Publiek (n=509)	


Christelijke kerkganger (n=464)	


Christelijke kerkganger (n=464)	
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Vraagstelling:	

Kunt u nogmaals aangeven in welke mate
onderstaand gedrag bij u past?	
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Rooms-Katholieken en PKN-ers vallen binnen de christelijke stromingen
het vaakst op door een duurzame levensstijl.	


Thuis scheid ik het afval.	


Ik gooi zo min mogelijk voedsel
weg.	

Ik zet de thermostaat bewust niet
hoger dan noodzakelijk.	

Ik vervang producten pas als het
echt nodig is.	

Ik ga heel bewust met elektriciteit/
gas om.	

<C85D5F5>;1>@1;9;45T5DC?6
het OV.	

Tijdens het computergebruik
probeer ik zo min mogelijk te
printen.	

Ik koop niet méér
voedingsmiddelen in dan
noodzakelijk.	

Ik gebruik geen
milieuverontreinigende middelen
in de tuin.	

0%	


79%	

86%	

76%	

76%	

81%	

79%	

76%	
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60%	

61%	

63%	

65%	

70%	

50%	

51%	

63%	

60%	

66%	

48%	

63%	

66%	

67%	

59%	

48%	

49%	

58%	

58%	

67%	

41%	

45%	

43%	

54%	

48%	

54%	

37%	

37%	

51%	

42%	

44%	

51%	

42%	

45%	

42%	

45%	

35%	

31%	

34%	

39%	

37%	

29%	

35%	

50%	


39%	

47%	

33%	

26%	

40%	

31%	

33%	

29%	

31%	

28%	

28%	

24%	

25%	


Ik douche bewust kort.	

Bij de aanschaf van grotere
producten let ik op het
milieukeurmerk.	

Ik doneer regelmatig geld aan een
organisatie die opkomt voor natuur
en milieu.	


3.6 	

Gedrag duurzaamheid (2)	


Ik koop regelmatig duurzame
producten.	

Ik eet bewust minder (of geen)
vlees.	

Ik wens geen reclamemateriaal in
mijn brievenbus (NEE/…-sticker).	


Ik kweek mijn eigen groenten.	

Ik zet mij in als vrijwilliger voor een
organisatie die opkomt voor natuur
en milieu.	

Ik gooi wel eens spullen weg, die
eigenlijk nog bruikbaar zijn.	

Ik vraag waar de kleding die ik
koop vandaan komt.	

0%	


100%	


Binnen de christelijke stromingen vallen
Rooms-Katholieken en PKN-ers op door een
relatief duurzame levensstlijl. Dit uit zich
onder andere in een bewustere omgang met
energie, vaker afval scheiden minder voedsel
weggooien en producten niet te snel
vervangen. PKN-ers douchen het kortst.	

	

Orthodox gereformeerden hebben het vaakst
bezwaar tegen reclamemateriaal.
Evangelischen eten het vaakst bewust minder
vlees. 	

	

Binnen de christelijke stromingen geven
Rooms-Katholieken het vaakst geld aan
doelen die opkomen voor natuur en milieu.	

	


10%	

17%	

19%	

21%	

20%	

20%	

12%	

18%	

13%	

15%	

14%	

22%	

16%	

6%	

21%	

8%	

9%	

12%	

14%	

14%	

12%	

5%	

7%	

8%	

13%	

6%	

5%	

6%	

3%	

14%	

10%	

3%	

7%	

3%	

8%	

4%	

3%	


Rooms-katholiek (n=82)	


PKN (excl. GB) (n=155)	


Rooms-katholiek (n=82)	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


Evangelisch (n=65)	


	

 Bewustzijn, houding en gedrag	


Gedrag duurzaamheid (2)	


Gedrag duurzaamheid (1)	

Ik laat mijn afval niet achter voor
anderen maar ruim het zelf op.	


3
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80%	

 100%	


PKN (excl. GB) (n=155)	

Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


Vraagstelling:	

Kunt u voor de derde en laatste maal aangeven in
welke mate onderstaand gedrag bij u past?	


Evangelisch (n=65)	
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Hoofdstuk IV:
Aandacht kerken
voor rechtvaardigheid en duurzaamheid	
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De kerk speelt voor tweederde van de kerkgangers een belangrijke rol bij de
invulling van hun levensstijl.	

Belangrijke rol kerk bij invulling levensstijl	

Christelijke kerkganger 	

(n=464)	


48%	


Rooms-katholiek 	

(n=82)	


26%	


34%	


50%	


PKN (excl. GB) 	

(n=155)	


23%	


53%	


Bevindelijk 	

Gereformeerd (n=49)	


47%	


Evangelisch 	

(n=65)	

0%	
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mee eens	


20%	


30%	


40%	


50%	


niet mee eens, niet mee oneens	


5%	


10%	


52%	


10%	


8%	


21%	


	

Aandacht kerken	


4.1 	

Rol kerk bij invulling
levensstijl	

Kerkbezoek >95D9>7B1T5; 5D11>455<
regelmatige kerkgangers is het hoogst bij
leden van evangelische stromingen (85%).
Ook een groot deel van bevindelijk (80%) en
orthodox gereformeerden (75%) bezoekt
met enige regelmaat een kerkdienst. Bij
PKN-ers (62%) en Rooms-Katholieken ligt
dat aandeel lager (33%). 	

Voor het merendeel (65%) van de christelijke
kerkgangers speelt de kerk een belangrijke rol
bij de invulling van de levensstijl. 	


13%	


54%	


Orthodox 	

Gereformeerd (n=100)	


zeer mee eens	


8%	


4

Voor bevindelijk gereformeerden is de kerk
het belangrijkst bij de invulling van hun
levensstijl (84%). De kerk speelt in de
levensstijl van Rooms-Katholieken relatief de
minst belangrijke rol (35%). 	


6%	


22%	


60%	


70%	


mee oneens	
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80%	


90%	


zeer mee oneens	


100%	


Vraagstelling:	

Mijn kerkgemeenschap speelt een belangrijke rol als
het gaat om de invulling van mijn levensstijl. 	
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Kerken besteden redelijk wat aandacht aan rechtvaardigheid volgens
kerkgangers; evangelischen en Rooms-Katholieken het minst overtuigd.	


4

	

 Aandacht kerken	


4.2 	

Aandacht kerken voor
thema rechtvaardigheid	


Aandacht kerk voor thema gerechtigheid	

Christelijke kerkganger (n=464)	


als onderwerp voor
preek/dienst

Rooms-katholiek (n=82)	

PKN (excl. GB) (n=155)	


55%	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


38%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	
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niet veel, niet weinig aandacht	


40%	

weinig aandacht	


60%	


8%	


6%	

15%	

80%	


zeer weinig aandacht	


B14408-2 / september 2012

PKN’ers en gereformeerden zijn het vaakst
van mening dat kerken in Nederland aandacht
besteden aan het thema rechtvaardigheid.
Binnen evangelische stromingen en de
Rooms-Katholieke kerk lijkt men kritischer
over de mate waarin er aandacht wordt
besteed aan rechtvaardigheid als onderwerp
van kerkdiensten of andere activiteiten.	


11%	


43%	


32%	

20%	


8%	


41%	


41%	


9%	


De helft van de christelijke kerkgangers schat
in dat er door kerken in Nederland (zeer)
veel aandacht wordt besteed aan
rechtvaardigheid tijdens een preek of dienst.
Bijna vier op de tien (39%) menen dat er
tijdens andere activiteiten aandacht wordt
besteed aan dit thema.	


22%	


41%	


34%	


0%	

veel aandacht	


12%	

38%	


43%	


Evangelisch (n=65)	


10%	


40%	


40%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


9%	


49%	


20%	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


zeer veel aandacht	


37%	


34%	


PKN (excl. GB) (n=155)	


9%	


37%	


28%	


Rooms-katholiek (n=82)	


6%	


31%	


45%	


Christelijke kerkganger (n=464)	


tijdens andere
activiteiten, bv.
gemeenteavond

10%	

 7%	

 6%	


39%	


33%	


Evangelisch (n=65)	


7%	


37%	


43%	


100%	

weet niet	


Vraagstelling:	

In hoeverre wordt er volgens u aandacht besteed
aan het thema gerechtigheid door kerken in
Nederland?	
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Weinig aandacht voor duurzaamheid in kerken. Evangelischen en RoomsKatholieken uiten dat het stelligst.	


4

	

 Aandacht kerken	


4.3 	

Aandacht kerken voor
thema duurzaamheid	


Aandacht kerk voor thema duurzaamheid	

Christelijke kerkganger (n=464)	


Rooms-katholiek (n=82)	


als onderwerp voor
preek/dienst

PKN (excl. GB) (n=155)	


23%	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


20%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	

Evangelisch (n=65)	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	

Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


zeer veel aandacht	
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veel aandacht	


9%	


niet veel, niet weinig aandacht	


11%	


18%	


18%	


14%	


43%	

20%	


40%	

weinig aandacht	


60%	


6%	


6%	

 8%	

17%	


80%	


zeer weinig aandacht	
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Met name evangelischen en RoomsKatholieken zijn van mening dat kerken (zeer)
weinig aandacht besteden aan het thema
duurzaamheid in diensten of tijdens
activiteiten. 	


10%	


17%	


48%	

20%	


15%	

6%	

 9%	


47%	


21%	

12%	


6%	


16%	


42%	


24%	


0%	


22%	

25%	


27%	


Evangelisch (n=65)	


17%	


46%	


15%	


PKN (excl. GB) (n=155)	


50%	


45%	


21%	


Rooms-katholiek (n=82)	


tijdens andere
activiteiten, bv.
gemeenteavond

21%	


46%	


11%	


Christelijke kerkganger (n=464)	


48%	


43%	


20%	


11%	


18%	


52%	


12%	


Nederlandse kerken besteden beduidend
minder aandacht aan het thema duurzaamheid
dan aan het thema rechtvaardigheid. Slechts
twee op de tien christelijke kerkgangers
menen dat kerken veel aandacht hebben voor
dit onderwerp in een dienst of tijdens andere
activiteiten. Ruim een kwart (25%) is van
mening dat kerken in Nederland (zeer) weinig
aandacht besteden aan dit thema.	


7%	


20%	


48%	


19%	


100%	


Vraagstelling:	

In hoeverre wordt er volgens u aandacht besteed
aan het thema duurzaamheid door kerken in
Nederland?	


weet niet	
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Vier op de tien kerkgangers vinden het beleid van hun eigen kerk of
gemeente gericht op rechtvaardigheid en duurzaamheid.	


4

	

 Aandacht kerken	


4.4 	

Mate waarin eigen kerk
verantwoordelijkheid neemt	


Kerk neemt verantwoordelijkheid	

36%	


Christelijke kerkganger (n=464)	


28%	


Rooms-katholiek (n=82)	


beleid gericht op
gerechtigheid en
duurzaamheid

45%	


Orthodox Gereformeerd (n=100)	


31%	


Evangelisch (n=65)	


37%	


42%	


Christelijke kerkganger (n=464)	


38%	


40%	


37%	


zeer mee eens	


mee eens	


8%	


20%	


niet mee eens, niet mee oneens	


40%	


7%	


mee oneens	


12%	


8%	

80%	


zeer mee oneens	
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9%	


8%	

 6%	


45%	

60%	


PKN’ers lijken relatief het vaakst van mening
dat hun eigen kerk/gemeente voldoende
verantwoordelijkheid neemt op het gebied
van duurzaamheid en rechtvaardigheid. 	

	

Rooms-Katholieken zijn kritischer op de
eigen kerk/gemeente.	


6%	

 6%	


41%	


40%	


Vier op de tien christelijke kerkgangers zijn
van mening dat het beleid van hun eigen kerk/
gemeente gericht is op rechtvaardigheid en
duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor de
praktische invulling in de kerk zelf.	


15%	


36%	


33%	


6%	


9%	


13%	


48%	


Evangelisch (n=65)	


10%	

8%	


43%	


35%	


6%	

 6%	


43%	

43%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


15%	


38%	


35%	


23%	


9%	


12%	


Bevindelijk Gereformeerd (n=49)	


0%	


7%	


40%	


PKN (excl. GB) (n=155)	


Rooms-katholiek (n=82)	

praktische invulling
van duurzame en
PKN (excl. GB) (n=155)	

rechtvaardige stijl in
kerk
Orthodox Gereformeerd (n=100)	
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40%	


100%	


Vraagstelling:	

Mijn eigen kerk/gemeente neemt zelf duidelijk haar
verantwoordelijkheid als het gaat om … 	


weet niet	
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Kerken nemen verantwoordelijkheid o.a. door C@539T5;5 acties gericht op
hulpbehoevende medemens en duurzame initiatieven.	


Collecte voor ontwikkelingslanden.	


Duurzaam beleggen.	


Aandacht voor minderheden.	


Acties voor onderdrukte christenen.	


De kerk is spaarzaam verlicht.	


Collecte voor armen.	


4

	

 Aandacht kerken	


4.5 Voorbeelden
rechtvaardigheid en
duurzaamheid in eigen kerk	

Er zijn verschillende voorbeelden genoemd
van hoe kerken zich momenteel inzetten
voor rechtvaardigheid en duurzaamheid. Zo
worden er collectes gehouden voor goede
doelen en worden ouderen, zieken en
gevangenen bezocht. Ook trachten kerken
bewust duurzaam te opereren door Fair
Trade ;?6T5 D5 C385>;5> 8E> <9DEB795 D5
vervangen voor een beamer en de kerk
spaarzaam te verlichten. 	


Bezoek eenzamen.	

Groenproject jeugd.	


Omkijken naar medemens.	

Contacten met gemeenteleden.	

Diaconale collecte.	


Inzet voor zieken, ouderen, gevangenen.	

Geven aan goede doelen.	


Diaconale zorg in de buurt.	

19BDB145;?6T5 	

Bloemen worden met meerdere diensten gebruikt.	

Geen liturgie maar een beamer.	

De kerk is spaarzaam verlicht.	
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Vraagstelling:	

Kunt u positieve voorbeelden geven waaruit blijkt
dat uw kerk haar verantwoordelijkheid neemt op
het gebied van gerechtigheid en/of duurzaamheid?	
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Een kwart van de kerkgangers is bekend met Micha. De mate waarin men	

zelf ervaring heeft met Micha-activiteiten is beperkt.	

Bekendheid Micha cursus	


Micha beweging	

Micha Zondag	

Micha Cursus	

Micha Basic	

Micha Young	


Christelijke
kerkgangers	

(n=464)	

27%	


Roomskatholiek
(n=82)	


Bevindelijk
EvanPKN
Orthodox
(excl. GB) Gereformeerd Gereformeerd gelisch
(n=49)	

(n=65)	

(n=155)	

 (n=100)	


18%	


20%	


56%	


10%	


25%	


23%	


17%	


19%	


49%	


6%	


19%	


21%	


15%	


17%	


45%	


6%	


14%	


13%	


13%	


9%	


25%	


4%	


9%	


12%	


13%	


10%	


23%	


4%	


8%	


Bekend met deelnemers
Micha-activiteiten	

nee, ken niemand	


zelf Micha Cursus
deelnemer (geweest)	

weet niet	

n=136

4.6 	

Bekendheid Michaactiviteiten	

Een kwart van de christelijke kerkgangers is
bekend met de Micha-beweging. Micha Zondag
en Micha Cursus zijn de bekendste activiteiten.
Het aandeel kerkgangers dat heeft deelgenomen
aan Micha-activiteiten is vooralsnog beperkt.	

	

De belangrijkste bron van bekendheid met
Micha vormen medekerkgenoten (38%). Twee op
de tien zijn bekend met Micha via een krant of
tijdschrift. Micha is minder vaak bekend via
internet (8%) of een Micha Zondag (3%) (niet in
7B1T5; 	


Orthodox gereformeerden zijn relatief het
vaakst bekend met Micha.	


17%	

15%	

8%	

4%	

Vraagstelling:	

In hoeverre bent u bekend met Micha …?	


0%	

9%	

0%	

 10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	


(basis: bekend met Micha)	

Micha Monitor 2012

	

 Aandacht kerken	


52%	


kent mensen die deelnamen
aan Micha Cursus	

kerk heeft Micha Zondag
georganiseerd	

heeft wel eens Micha
Zondag bezocht	

heeft Micha Basic gebruikt	


4
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Vraagstelling:	

Heeft u of iemand die u kent wel eens deelgenomen
aan een Micha-activiteit? (basis: bekend met
Micha)	
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Bijlage Verantwoording (1)
Doelstelling	

De Micha Monitor kent 3 hoofddoelstellingen:	

	

1.
Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van)
kennis, houding en gedrag van christenen ten aanzien
van de thema’s gerechtigheid en duurzaamheid.	

2.

Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van)
beleid van kerken ten aanzien van de thema’s
gerechtigheid en duurzaamheid.	


3.

Het vaststellen van effecten die Micha-activiteiten
hebben op de bovengenoemde gewenste
ontwikkelingen.	


	

Ten aanzien van de tweede doelstelling is afgesproken dat
Blauw Research alleen op indirecte wijze gegevens verzamelt
via christelijke kerkgangers (Wisdom of the Crowd principe).
Een directe benadering van kerkver-tegenwoordigers zal
Micha langs andere weg uitzetten.	

	

Doelgroepen	

Het onderzoek richtte zich primair op (kerkgaande)
christenen van verschillende kerkgenootschappen. Om (bij
vervolgmetingen) effecten van Micha te kunnen isoleren van
algemene veranderingen in houding en gedrag, is ter vergelijk
ook een steekproef van de Nederlandse bevolking in het
algemeen (18 jaar en ouder) ondervraagd. Daarnaast hebben
Micha-cursisten aan het onderzoek deelgenomen (resultaten
hiervan zijn exclusief aan de opdrachtgever gerapporteerd).	

	

Opzet onderzoek	

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van online
dataverzameling.Voorafgaand aan het opstellen van de
vragenlijst heeft een kick-off sessie plaatsgevonden met
opdrachtgever en enkele andere betrokkenen (o.a. CHE).	
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Doel van deze sessie was enerzijds om heldere
projectafspraken te maken en anderzijds om gevoel te krijgen
bij welke veranderingen (in termen van kennis, houding en
gedrag) Micha teweeg wil brengen. Daarbij is steeds
ingezoomd op de Micha-thema’s rechtvaardigheid en
duurzaamheid. 	

	

Ontwerp vragenlijst	

Blauw Research heeft op basis van de doelstellingen van het
onderzoek en de resultaten van de kick-off sessie een
conceptvragenlijst opgesteld. In overleg met de
?@4B138D75F5B9C45J5E9D75G5B;DD?D55>45T>9D95F5F5BC95 
Vervolgens is de vragenlijst geprogrammeerd en beschikbaar
gesteld in het online vragenlijstsysteem van Blauw Research.	

	

Steekproefkader	

Als steekproefkader diende het online access panel van
PanelClix, een van de vaste partners van Blauw. Binnen dit
panel konden, behalve respondenten van algemeen publiek,
voldoende respondenten worden geworven binnen de
C@539T5;75G5>CD538B9CD5<9:;5;5B;75>??DC381@@5> &?;
voor herhalingsmetingen biedt het panel voldoende omvang.
Benadering van respondenten vond plaats door Blauw
Research.	

	

Ten aanzien van de doelgroep Micha-cursisten heeft Micha
zelf een uitnodigingsmail doorgestuurd naar cursusleiders,
met het verzoek deze te verspreiden onder (oud)
deelnemers. 	

	

Veldwerk	

Het online veldwerk vond plaats van dinsdag 19 juni t/m
maandag 9 juli 2012. Alle geselecteerde panel-respondenten
ontvingen een e-mail met daarin een link en een unieke code
en wachtwoord.Via deze link kon de vragenlijst op (een
afgeschermd deel van) de website van Blauw Research
worden ingevuld. 	
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Bij aanvang van het onderzoek is eerst 5% van de bruto
steekproef uitgenodigd. Op basis van de eerste response zijn
tussentijds resultaten opgevraagd om te controleren of zich
geen problemen hadden voorgedaan in de vragenlijst. Na een
enkele aanpassing is de overige 95% uitgenodigd voor het
onderzoek. 	

	

De basisvragenlijstduur bedroeg gemiddeld 10 minuten. De
invultijd voor christenen was gemiddeld iets langer, omdat
deze enkele aanvullende vragen kregen voorgelegd.	

	

Response	

De samenstelling van de netto gerealiseerde steekproef is
vermeld in de tabel op de volgende pagina. Om zuivere
effecten van Micha te kunnen vaststellen, is het belangrijk de
steekproefsamenstelling (met name voor wat betreft
kerkgangers) in effectmetingen identiek te houden.	

	

Dataverwerking	

%11U??@F1>85DF5<4G5B;9C85D?@752?EG4541D125CD1>4
gecontroleerd. Op basis van deze standaard
kwaliteitscontrole is een aantal cases verwijderd. Dit betrof
te snel en/of te vlak ingevulde cases. Gaandeweg het
veldwerk bleek één stelling door een misverstand foutief
geformuleerd; deze is verwijderd uit de dataset.	

	

De uiteindelijke steekproef bestaat na controle uit n=1.143
cases. Het databestand is vervolgens geschikt gemaakt voor
statistische analyses. 	

	

Representativiteit	

Om ervoor te zorgen dat de steekproef voor algemeen
publiek een juiste afspiegeling vormt van de Nederlandse
bevolking is een lichte (propensity) weging toegepast. Als
referentie diende de Gouden Standaard. Na weging is dit deel
van de steekproef representatief voor de bevolking op de
kenmerken geslacht, leeftijd en opleiding.	
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Bijlage Verantwoording (2)	

Ten aanzien van de overige doelgroepen is geen weging
toegepast. Gezien de blijvend gehanteerde aselecte wijze van
steekproeftrekken mag verondersteld worden dat de
steekproef voor christenen voldoende representatief naar de
christelijke kerkgenootschappen is.	

	

Een beperkt deel van de christelijke kerkgangers is geworven
uit de steekproef algemeen publiek. Dit zou een dempend
effect op verschillen tussen deze groepen kunnen hebben. De
steekproef algemeen publiek dient in dit onderzoek echter
louter als benchmark, om de resultaten in breder perspectief
te zetten en ontwikkelingen onder christenen te kunnen
scheiden van landelijke trends.	

	

Validiteit	

Een andere bepalende factor in de algehele kwaliteit van
onderzoek is de validiteit. Een goede validiteit duidt erop dat
meetfouten binnen het onderzoeksproces worden
geminimaliseerd. Bij dit onderzoek is hieraan ruime aandacht
besteed. Bij de opzet en het ontwerp van de vragenlijst is
veel aandacht geschonken aan de wijze van vraagstelling en
aan het opstellen van antwoord- categorieën en
antwoordschalen.	

	

Analyse en rapportage	

Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest
gangbare statistische toetsen en testen. Het gehanteerde
C97>9T31D95>9F51E 9C    &6G5< 411B G11B 9> 45 B1@@?BD175
gesproken wordt van verschil in uitkomsten tussen twee
(sub)doelgroepen is de kans 95% dat daadwerkelijk sprake is
F1> 55> C97>9T31>D F5BC389<  11B G11B 55> <175B
C97>9T31>D95>9F51E 9C 7581>D55B4    ?6G5<   J9:>
resultaten indicatief.	
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Doelgroep
Geloofs- of levensovertuiging

Nederlands
Publiek
(n=)

Aanvulling
christenen
(n=)

Waarvan
aantal
kerkgangers
(n=)

Rooms-Katholiek

68

183 (Q)

82

PKN (ex. GB)

34

217 (Q)

155

Orthodox Gereformeerd
= GK(V), CGK, NGK

15

117

100

8

53

49

Evangelisch = Pinkster/
VolEG, EG, Baptist,
VEG, Verg.v.G

14

62

65

Overig protestants /
christelijk / niet-kerkelijk

78

geen of niet-christelijke
(levens)beschouwing

292

Totaal unieke cases
(vanuit ongeveer 4.000
start-ups PanelClix)

509 (Q)

Bevindelijk
Gereformeerd =
(O)GG(N), HH, GB

De onderhavige rapportage bestaat uit een korte
samenvatting en een beschrijving van de belangrijkste
bevindingen. Tevens zijn enkele tabellenboeken in
Excel opgeleverd. Deze tabellenboeken bevatten (1)
de resultaten uitgesplitst naar achtergrondvariabelen
en (2) een uitlijsting van antwoorden op open vragen
die in het onderzoek zijn voorgelegd.	

	

	

	

	

 Geslacht

man
vrouw
totaal
Leeftijd

2 (Q)

634

13

464

Responsoverzicht Micha Monitor; voor de cellen waar een (Q) vermeld is,	

gold een maximum te verwerven aantal waarnemingen (quotum).	


	

In de rapportage wordt de focus gelegd op de doelgroep christelijke
kerkgangers, aangezien dit de belangrijkste Micha doelgroep vormt.
Het betreft een deelverzameling van de groep ‘christenen in het
1<75=55>S  &= 495 B545> 9C 85D D?D11< F1> 45 9> 45 7B1T5;5>
weergegeven respondentbasis lager dan het totaal aantal
respondenten. 	
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18-30
30 t/m 44
> 44
totaal

Christelijke
Algemeen
kerkgangers
Nederlands
Publiek (n=509)
(n=464)
57%
49%
43%
51%
100%
100%

Christelijke
Algemeen
kerkgangers
Nederlands
Publiek (n=509)
(n=464)
16%
18%
20%
28%
65%
54%
100%
100%

Hoogst voltooide opleiding
Christelijke
kerkgangers
(n=464)
laag
29%
midden
38%
hoog
33%
100%
totaal

Algemeen
Nederlands
Publiek (n=509)
32%
42%
27%
100%
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