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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.  

  

Kennis en beleid 

Het Michanetwerk ondersteunt onder meer 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. Het 

onderzoeksinstrument noemden we Micha Monitor. 

Daarbij gaat het niet alleen om een eenmalige peiling, 

maar ook om de ontwikkeling van een onderzoeks-

instrument 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 

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 Micha thema’s 

en de Micha-activiteiten. De resultaten daarvan vindt u 

in de bijlage bij dit rapport. 

 

Met veel genoegen biedt de stuurgroep Micha Monitor 

alle belangstellenden het rapport 2014 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. Daarnaast is 

dit rapport van betekenis voor het beleid van het 

bestuur van Micha Nederland.  

  

De stuurgroep bedankt de onderzoekers van Blauw 

Research, Marco de Groot, Debbie Lepez en Bram 

Jonkheer, voor de goede samenwerking bij de 

uitvoering van dit onderzoek.  

  

 

De stuurgroep Micha Monitor 

 

Henk Jochemsen, Prisma 

Tjirk van der Ziel, CHE 

Hans Joosse, MWH foundation 

Jacolien Viveen, Micha Nederland 

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.  

 

Voorwoord 
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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 per 

thema uiteengezet hoe houding, motivatie en gedrag 

van christenen op deze terreinen momenteel worden 

getypeerd. In het vierde hoofdstuk wordt stilgestaan bij 

de aandacht die kerken (volgens kerkgangers) aan de 

thema’s gerechtigheid en duurzaamheid besteden. In 

het volgende hoofdstuk komt de bekendheid met de 

Micha-beweging en haar activiteiten daarbij aan de 

orde (hoofdstuk 5). Een verantwoording van het 

onderzoek is te vinden in de bijlagen. 

 

Doelgroepen 

Het onderzoek richtte zich primair op kerkgaande 

christenen van verschillende kerkgenootschappen: 

Rooms-Katholiek, PKN, Orthodox en Bevindelijk 

Gereformeerd en Evangelische stromingen. Ter 

vergelijk heeft ook een representatieve steekproef van 

het (algemeen) Nederlands publiek aan het onderzoek 

deelgenomen. Het Nederlands Publiek wordt in deze 

rapportage verder onderverdeeld naar christelijke 

kerkgangers, met daarin een onderverdeling naar 

denominatie, en alle overige personen die niet tot de 

specifieke doelgroep behoren (overig).  

 

Analyses 

In een aantal grafieken en tabellen zijn statistisch 

significante verschillen tussen doelgroepen 

gemarkeerd door een kader. Veranderingen waarvan 

met 95% zekerheid gesteld kan worden dat ze niet op 

toeval berusten zijn doorlopend omkaderd. Toetsing 

vond steeds plaats tussen de hoofdgroepen 

(christelijke kerkgangers versus overig) of tussen 

kerkgangers van de verschillende 

kerkgenootschappen. 

Leeswijzer Legenda 

Ter verduidelijking van de onderzoeksresul-

taten worden in dit rapport belangrijke of 

opmerkelijke resultaten toegelicht aan de 

hand van pictogrammen.  

 

Betekenis van de pictogrammen: 

Aanvulling Blauw Research 

Verschillen tussen christelijke 

stromingen 

Opvallend resultaat 

Inhoudsopgave 

1 Kort & Krachtig 5 

 1.1  Achtergrond en onderzoeksdoelstelling 6 

 1.2  Conclusies 7 

2 Bewustzijn rechtvaardigheid 10 

 2.1 Ranking misstanden 11 

 2.2 Interesse en belang Micha thema’s 12 

 2.3 Inschatting eigen levensstijl 13 

 2.4 Aspecten rechtvaardige levensstijl 14 

 2.5 Houding rechtvaardigheid 15 

 2.6 Duidelijkheid bijbel 16 

3 Thema’s rechtvaardigheid 17 

 3.0 Inleiding 20 

 3.1 Welvaart  19 

 3.2  Beheer aarde 23 

 3.3  Persoonlijke aandacht  27 

 3.4  Eerste levensbehoeften 31 

 3.5  Gelijke kansen 35 

 3.6 Geef- en vrijwilligersgedrag 39 

4 Aandacht kerken voor Micha thema’s 41 

 4.1 Rol kerk invulling levensstijl 42 

 4.2 Sociale rechtvaardigheid 43 

 4.3 Ecologische rechtvaardigheid 44 

 4.4 Voorbeelden rechtvaardigheid 45 

5 Bekendheid en interesse Micha 46 

 5.1 Bekendheid 47 

 5.2 Deelname activiteiten 48 

 5.3 Interesse activiteiten 49 

 Bijlage: Verantwoording  50 

 Bijlage: Overige stellingen 52 

Lagere score dan gemiddeld 

Hogere score dan gemiddeld 
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1 Kort & Krachtig 

1.1 Achtergrond & 

onderzoeksdoelstelling 

In maart 2014 heeft Blauw Research in opdracht van Micha Nederland een nieuwe meting van de 

Micha Monitor uitgevoerd. Het onderzoek dat aan de Micha Monitor ten grondslag ligt kent een 

drietal doelstellingen: 

 

 Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van) houding en gedrag van kerkgaande 

christenen ten aanzien van sociale en ecologische rechtvaardigheid. 

 

 Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van) beleid van kerken ten aanzien van sociale 

en ecologische rechtvaardigheid. 

 

 Het vaststellen van effecten die Micha-activiteiten (o.a. Micha Zondag / Cursus / Young / 

Basic) hebben op bovengenoemde zaken. 

 

Met de resultaten van het onderzoek wil Micha Nederland: 

 

 Bewustwording rond sociale en ecologische gerechtigheid stimuleren. 

 

 Kerken ondersteunen in hun beleid t.a.v. het thema gerechtigheid. 

 

 Haar activiteiten waar nodig aanscherpen. 

 

In het huidige hoofdstuk worden de resultaten van het kwantitatieve opinieonderzoek op 

hoofdlijnen beschreven. De resultaten zijn gebaseerd op een vragenlijst die voorgelegd is aan een 

steekproef uit het (algemeen) Nederlands publiek (n=785), aangevuld met een specifieke 

steekproef van christelijke kerkgangers (n=522). 

 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten per onderwerp besproken.  

Micha Monitor 2014 
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1 Kort & Krachtig 

1.2 Conclusies 
Rechtvaardigheid laat kerkganger niet koud, maar houding en 

motivatie verschillen.  

Een groot deel van de kerkgaande christenen (80%) denkt regelmatig na over rechtvaardigheid in 

de wereld. Dat aandeel is vergelijkbaar met 2012 en hoger dan overige Nederlanders (66%). Toch 

ervaren beide groepen een zekere mate van urgentie; een meerderheid voorziet dat toenemende 

ongelijkheid in de wereld zal leiden tot ernstige conflicten. Veel kerkgangers brengen 

rechtvaardigheid dan ook in gebed. Daarnaast vindt men het belangrijk om zelf een rechtvaardige 

levensstijl te voeren. Maar wat is een rechtvaardige levensstijl anno 2014?  

 

Over rechtvaardig leven verschillen de meningen. Voor velen begint een rechtvaardige levensstijl 

met tevreden zijn met wat je hebt. Niet kerkgaande Nederlanders vullen dit vervolgens aan met 

krijgen wat je nodig hebt om tot je recht te komen, rekening houden met toekomstige generaties en 

behoud van voldoende natuur. Kerkgangers associëren een rechtvaardige stijl echter sterker met 

betrokken zijn bij je direct omgeving, je talenten gebruiken en willen delen van je eigen rijkdom (het 

laatste met name onder bevindelijk gereformeerden en evangelischen). Ook in de aanpak van 

problemen is dit verschil zichtbaar: kerkgangers geven de kloof tussen arm en rijk en het tegengaan 

van de vervolging van geloofsgenoten relatief meer prioriteit dan andere Nederlanders die vaker 

zaken als corruptie of onrecht tegen andersgeaarden of dieren willen aanpakken.  

 

Men maakt zich geen grote illusies: bijna de helft van de kerkgangers vindt dat niemand in staat is 

om echt rechtvaardig te leven. Desondanks voelen de meeste kerkgangers zich gemotiveerd om 

iets aan armoede en onrecht te doen. Drie op de tien zien dat vooral als Bijbelse opdracht (vaker 

orthodox/bevindelijk gereformeerden), terwijl 54% (vaker PKN en RK) tenminste alles binnen de 

eigen mogelijkheden wil doen, al lijkt dat soms een druppel op een gloeiende plaat. De rest maakt 

zich er niet druk om, omdat een mens nou eenmaal zondig is (8%) en/of alleen geloof in Jezus tot 

behoud kan leiden (8%).  

 

Om meer gevoel te krijgen bij achterliggende houdingen & motivaties is rechtvaardigheid in deze 

meting van de Micha Monitor bekeken vanuit een 5-tal invalshoeken. Wat blijkt, is dat kerkgangers 

zich weliswaar positief onderscheiden op tal van gedragingen, o.a. als het gaat om geefgedrag of 

de inzet als vrijwilliger, maar ‘recht doen’ daarvoor niet altijd de belangrijkste motivatie is. 
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1 Kort & Krachtig 

1.2 Conclusies 
Intrinsieke motivatie rond sociale rechtvaardigheid zet het sterkst 

aan tot actie, ecologische rechtvaardigheid is vooral plicht.  

Van de vijf voorgelegde thema’s vinden kerkgangers de materiële welvaart (60%) en het voorzien 

zijn in eerste levensbehoeften (56%) het vaakst onrechtvaardig verdeeld in de wereld, gevolgd door 

een (ongelijke) verdeling van natuurlijke grondstoffen (48%). Vier op de tien zien 

onrechtvaardigheid in de kansen om je als mens te ontwikkelen en in de mate waarin naar elkaar 

wordt omgezien. Wat opvalt is dat kerkgangers bij de laatste drie thema’s (iets) vaker dan niet 

kerkgaande Nederlanders spreken van een rechtvaardige verdeling. 

 

De basishouding ten aanzien van de voorgelegde thema’s verschilt. Opvallend is dat waar sprake is 

van sociale onrechtvaardigheid (welvaart, eerste levensbehoeften, persoonlijke aandacht) een 

duidelijk actievere houding te bespeuren valt onder christenen: men vindt dat men zelf een bijdrage 

kán leveren om de wereld op deze punten te verbeteren. Het zijn ook thema’s waar het geloof, 

zeker voor gereformeerden en evangelischen, een relatief belangrijke rol speelt in het gedrag (in 

voorbeeldsituaties). Als motivatie voor gedrag wordt vaak recht willen doen genoemd, of men vindt 

het gedrag passen bij hoe mensen met elkaar behoren om te gaan. Kerkgangers blijken o.a. 

gevoeliger voor eerlijke producten, geven en doneren vaker, en zijn actief in de buurt.  

 

Over het zorgen voor gelijke kansen voor iedereen reageert men bovenal realistisch (‘er zullen altijd 

verschillen blijven’). Toch vallen kerkgangers ook hier positief op door vaker te ageren tegen 

onderdrukking, vervolging of gelijke rechten. 

 

Ten aanzien van het beheer van de aarde lijkt onder kerkgangers eerder sprake van plichtsbesef 

dan van intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. Onder katholieken en onder niet 

christenen kan het thema juist wel op een actievere houding rekenen. Desondanks valt er, ook 

onder kerkgangers, nauwelijks cynisme te bespeuren. Kerkgangers onderscheiden zich op dit 

terrein echter niet van anderen, ook niet als het gaat om donaties aan natuurorganisaties. 
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1 Kort & Krachtig 

1.2 Conclusies 
Kerken kunnen roep om ‘recht te doen’ versterken; Micha heeft 

onder delen van haar doelgroep groeipotentieel. 

Voor tweederde van de kerkgangers speelt de kerk een belangrijke rol bij de invulling van hun 

levensstijl. De Bijbel is voor velen zeer duidelijk als het gaat om rechtvaardigheid. Slechts 4% 

meent dat de Bijbel op dat punt onduidelijk is! (onder niet kerkgaande christenen is dat aanzienlijk 

hoger). 

 

Evenals twee jaar geleden blijkt dat sociale rechtvaardigheid in de beleving van kerkgangers vaker 

in kerken aan de orde wordt gesteld dan ecologische rechtvaardigheid. Zowel als onderwerp van de 

prediking (57%, resp. 27%) als bij kerkelijke activiteiten (51% , resp. 25%).  

 

Gevraagd naar voorbeelden van initiatieven die op dit terrein worden ontwikkeld geeft men aan dat 

er in de eigen kerk verschillende projecten, acties en activiteiten ontplooid worden waarmee minder 

bedeelden geholpen worden. Dat kan variëren van inzameling voor de voedselbank of van kleding, 

tot het bezoeken van ouderen of extra collectes na een ramp. 

 

Vanuit de resultaten van de Micha Monitor lijkt er vooral behoefte aan meer motivationele 

ondersteuning. Als plichtsgevoel plaats maakt voor intrinsieke motivatie zal de grootste winst 

behaald kunnen worden. Intrinsieke motivatie heeft immers de sterkste invloed op gedrag. 

 

Micha NL wil de bewustwording van gerechtigheid verhogen en roept op om goed en recht te doen 

aan medemensen en de schepping. Hoewel zij vele activiteiten ontplooit, blijkt de gemiddelde 

kerkganger lastig met haar boodschap te bereiken. In de volle kerkbreedte is (net als in 2012) een 

kwart bekend met de Micha beweging, waarvan het merendeel ‘enigszins’ of ‘alleen van naam’. Met 

name in orthodox gereformeerde kringen is de (inhoudelijke) bekendheid groter. In schril contrast 

met de relatief lage bekendheid van Micha, staat echter het enorme potentieel dat onder 

kerkgangers bestaat. Zeker één op de tien geeft aan geïnteresseerd te zijn in een Micha Cursus of 

Micha Young. Wat opvalt is dat deze interesse, behalve bij orthodox gereformeerden, ook vaak bij 

evangelische kerkgangers aanwezig is. Inspanningen van Micha NL zouden bij deze doelgroepen 

dus het sterkst effect kunnen sorteren. 
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Hoofdstuk 2: Bewustzijn rechtvaardigheid 
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2 Bewustzijn  

2.1 Ranking misstanden 

Net als in 2012 wordt kindermisbruik als meest urgent aan te 

pakken misstand gezien, gevolgd door vrouwenhandel en 

kinderarbeid. 

Top 3 Bevindelijk 

Gereformeerd (n=60) 

  

kindermisbruik 67% 

vervolging vanwege levens- of 

geloofsovertuiging 

62% 

kinderarbeid 38% 

    

Top 3 Orthodox Gereformeerd 

(n=109) 

  

kindermisbruik 70% 

vervolging vanwege levens- of 

geloofsovertuiging 

46% 

vrouwenhandel 43% 

Top 3 PKN (n=163)   

kindermisbruik 69% 

vervolging vanwege levens- of 

geloofsovertuiging 

42% 

vrouwenhandel  36% 

kinderarbeid 36% 

Top 3 Rooms Katholiek (n=91)   

kindermisbruik 80% 

vrouwenhandel 38% 

corruptie bij overheden 32% 

Top 3 Evangelisch (n=79)   

kindermisbruik 76% 

vervolging vanwege levens- of 

geloofsovertuiging 

49% 

vrouwenhandel 49% 

Christelijke stromingen 
76% 

19% 

35% 

35% 

24% 

33% 

17% 

22% 

17% 

22% 

75% 

14% 

34% 

34% 

24% 

34% 

17% 

25% 

19% 

24% 

72% 

42% 

40% 

32% 

32% 

27% 

16% 

16% 

12% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

kindermisbruik 

vervolging vanwege levens-  
of geloofsovertuiging 

vrouwenhandel 

kinderarbeid 

kloof tussen rijk en arm in 
deze wereld 

corruptie bij overheden 

milieuvervuiling 

vervolging vanwege anders-
geaardheid 

machtsmisbruik door 
multinationals 

dierenleed 

Ranking misstanden 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 
Overig (n=644) 
Christelijke kerkgangers (n=522) 

Vervolging vanwege levens- of 

geloofsovertuiging en de kloof tussen arm 

en rijk zijn met name onder kerkgangers 

een misstand die met voorrang besteden 

moet worden. 

Onder het Algemeen Nederlands Publiek 

wordt vervolging vanwege anders-

geaardheid, machtsmisbruik en dierenleed 

vaker als misstand gezien dan onder 

christelijke kerkgangers. 

Vraagstelling: 

Welke drie misstanden moeten in uw ogen de 

meeste voorrang krijgen om bestreden te 

worden? 
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2 Bewustzijn  

2.2 Interesse en belang Micha 

thema’s 

Het belang van rechtvaardig leven wordt onder alle doelgroepen 

onderkend. Kerkgangers denken er vaker over na, maar menen ook 

vaker dat niemand daar echt toe in staat is. 

Vraagstelling: 

Dit onderzoek spreekt regelmatig over het 

begrip ‘rechtvaardigheid’. Rechtvaardigheid 

staat voor een situatie waarin aan mensen, 

volken en de natuur in hun onderlinge 

verhoudingen recht wordt gedaan. Het betekent 

dat armoede, onrecht en uitbuiting wordt 

tegengegaan.  

U ziet hieronder enkele stellingen. Bent u het 

eens of oneens met deze stellingen? 

Kerkgangers besteden in hun gebed vaak 

aandacht aan rechtvaardigheid. 

Kerkgangers denken vaker dan anderen 

na over rechtvaardigheid in de wereld.  

Dat de toenemende ongelijkheid in de 

wereld tot grote conflicten zal leiden is een 

overtuiging waar veel Nederlanders het 

over eens zijn: 75% deelt die verwachting.  

34% 

33% 

43% 

14% 

11% 

21% 

16% 

16% 

19% 

15% 

12% 

56% 

57% 

50% 

54% 

54% 

59% 

60% 

60% 

60% 

54% 

26% 

26% 

35% 

16% 

14% 

18% 

8% 

9% 

6% 

26% 

28% 

17% 

19% 

19% 

17% 

25% 

43% 

44% 

35% 

30% 

30% 

31% 

6% 

22% 

23% 

16% 

44% 

45% 

41% 

8% 

8% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Algemeen Nederlands  
Publiek(n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek(n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek(n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek(n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek(n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

  
  

  
  

  
  

Stellingen interesse en belang 

zeer mee eens mee eens niet mee eens, niet mee oneens mee oneens zeer mee oneens 

Ik vind het belangrijk 

dat mensen op een 

rechtvaardige manier 

leven. 

Ik denk regelmatig na 

over rechtvaardigheid 

in de wereld. 

Ik verwacht dat toene-

mende ongelijkheid in de 

wereld tot grote 

conflicten zal leiden. 

Ik besteed in mijn gebed vaak 

aandacht aan rechtvaardigheid. 

Niemand is in staat 

echt rechtvaardig 

te leven. 

Ik verwacht dat ongelijke 

verhoudingen in de 

wereld in de toekomst 

zullen afnemen. 



Naam onderzoek Bxxxxx / maand 2014 

Pag. 13 

Micha Monitor 2014 

2 Bewustzijn  

2.3 Inschatting eigen levensstijl 

Hoewel mensen nog steeds optimistisch zijn over de 

rechtvaardigheid van hun eigen levensstijl, schat men deze lager in 

dan in 2012. 

Inschatting eigen rechtvaardige levensstijl 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 8,1  

Overig (n=644)   8,1  

Christelijke kerkgangers (n=522)  8,1 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60)  7,7 

Orthodox Gereformeerd (n=109)  7,9  

PKN (n=163)   8,1 

Rooms Katholiek (n=91)  8,5 

Evangelisch (n=79)   8,1 

1: helemaal 

niet 
11: zeer 

goed 

Overig 

Algemeen 

Nederlands 

Publiek 
Christelijke 

kerkgangers 

BG OG PKN RK Evan 

… … 

7 9 

Vraagstelling: 

In welke mate vindt u dat uw eigen levensstijl 

kan worden getypeerd als een rechtvaardige 

levensstijl? 

(schaal 1: helemaal niet – 11: zeer goed) 

Beide groepen binnen het Algemeen 

Nederlands Publiek (christelijke 

kerkgangers en overig) schatten hun 

levensstijl even rechtvaardig in. Men ziet 

de eigen levensstijl als minder 

rechtvaardig dan bij de monitor in 2012 

(2014: 8.1 vs 2012: 8.4).  

Met name Rooms Katholieken zien hun 

levensstijl als bovengemiddeld 

rechtvaardig. Bevindelijk en Orthodox 

Gereformeerden beschouwen hun 

levensstijl minder rechtvaardig dan 

gemiddeld.  
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2.4 Aspecten rechtvaardige 

levensstijl 

Tevreden zijn met wat je hebt wordt als belangrijkste aspect van 

een rechtvaardige levensstijl gezien. 

53% 

32% 

38% 

38% 

20% 

24% 

30% 

19% 

23% 

8% 

2% 

54% 

28% 

37% 

39% 

18% 

23% 

31% 

19% 

26% 

8% 

2% 

46% 

45% 

45% 

31% 

29% 

27% 

25% 

18% 

13% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

tevreden zijn met wat je hebt; 
genieten van genoeg 

je talenten gebruiken en zo 
jezelf voor anderen inzetten 

betrokken zijn bij je directe 
omgeving 

dat ieder mens krijgt wat hij of 
zij nodig heeft om tot zijn of 

haar recht te komen 

willen delen van wat je zelf 
aan rijkdom hebt 

geraakt zijn door onrecht dat 
je in de wereld signaleert 

dat er rekening gehouden 
wordt met toekomstige 

generaties 

dat er zuinig omgegaan wordt 
met (schaarse) hulpbronnen 

ervoor zorgen dat er genoeg 
natuur op de wereld blijft 

jezelf afvragen of een product 
op een eerlijke manier 

gemaakt is 

geen van bovenstaande 

Belangrijkste aspecten 
rechtvaardige levensstijl 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

Top 3 Bevindelijk Gereformeerd (n=60)   

betrokken zijn bij je directe omgeving 53% 

je talenten gebruiken en zo jezelf voor anderen inzetten 45% 

willen delen van wat je zelf aan rijkdom hebt 43% 

Top 3 Orthodox Gereformeerd (n=109)   

je talenten gebruiken en zo jezelf voor anderen inzetten 49% 

betrokken zijn bij je directe omgeving 41% 

tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg 39% 

Top 3 PKN (n=163)   

tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg 55% 

betrokken zijn bij je directe omgeving 50% 

je talenten gebruiken en zo jezelf voor anderen inzetten 48% 

Top 3 Rooms Katholiek (n=91)   

tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg 49% 

betrokken zijn bij je directe omgeving 48% 

je talenten gebruiken en zo jezelf voor anderen inzetten 36% 

Top 3 Evangelisch (n=79)   

je talenten gebruiken en zo jezelf voor anderen inzetten 49% 

tevreden zijn met wat je hebt; genieten van genoeg 43% 

willen delen van wat je zelf aan rijkdom hebt 39% 

Christelijke stromingen 

Vraagstelling: 

Welke drie van onderstaande omschrijvingen 

spreken u het meest aan als het gaat om een 

rechtvaardige levensstijl? 

Kerkgangers geven een andere invulling 

aan een rechtvaardige levensstijl dan niet 

kerkgaande Nederlanders. Voor hen is het 

gebruik van je talenten en die inzetten 

voor anderen, betrokken zijn bij je 

omgeving en het willen delen van eigen 

rijkdom vaker een belangrijke aspect van 

een rechtvaardige levensstijl. 

Niet kerkgaande Nederlanders vinden juist 

vaker dan kerkgangers dat rekening 

houden met toekomstige generaties en 

ervoor zorgen dat er genoeg natuur op de 

wereld blijft een belangrijk aspect is van 

een rechtvaardige levensstijl. 
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2.5 Houding rechtvaardigheid 

Het verbeteren van de wereld voor zover dat binnen de 

mogelijkheden ligt, is voor kerkgangers belangrijk in hun houding 

ten aanzien van rechtvaardigheid. 

Vraagstelling: 

 

Met welke stelling bent u het het meest eens? 

De meerderheid van de kerkgangers wil er 

alles aan doen om de wereld te 

verbeteren, ondanks dat het een druppel 

op een gloeiende plaat lijkt. Voor PKN’ers 

en Rooms Katholieken komt dat sterker 

dan gemiddeld terug in hun houding ten 

opzichte van rechtvaardigheid.  

53,7% 

30,4% 

8,0% 

8,0% 

De wereld verbeteren lijkt druppel op gloeiende plaat, als christen 
gevoel hebben alles aan doe binnen mogelijkheden. 

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

De mens is nu eenmaal zondig en niet in staat om het onrecht in 
de wereld tegen te gaan. 

Een rechtvaardige levensstijl is voor mij niet relevant, want 
behoud is er alleen door het geloof in Jezus Christus. 

53,7% 

30,4% 

8,0% 

8,0% 

Houding rechtvaardigheid 
christelijke kerkgangers 

n=522 

45% 

45% 

2% 

8% 

39% 

43% 

13% 

5% 

63% 

25% 

6% 

7% 

68% 

18% 

9% 

5% 

48% 

33% 

5% 

14% 

0% 20% 40% 60% 80% 

De wereld verbeteren lijkt 
druppel op gloeiende plaat, als 
christen gevoel hebben alles 

aan doe binnen 
mogelijkheden. 

Het is een Bijbelse opdracht 
om met armoede en onrecht 

bezig te zijn. 

De mens is nu eenmaal 
zondig en niet in staat om het 
onrecht in de wereld tegen te 

gaan. 

Een rechtvaardige levensstijl 
is voor mij niet relevant, want 
behoud is er alleen door het 

geloof in Jezus Christus. 

Houding rechtvaardigheid 
christelijke stromingen 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 
Orthodox Gereformeerd (n=109) 
PKN (n=163) 
Rooms Katholiek (n=91) 
Evangelisch (n=79) 

Voor Bevindelijk en Orthodox 

Gereformeerden speelt de Bijbelse 

opdracht om met armoede en onrecht 

bezig te zijn vaker mee, terwijl 

Evangelische christenen vaker van 

mening zijn dat een rechtvaardige 

levensstijl niet relevant is en er alleen 

behoud is door het geloof. 
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2.6 Duidelijkheid bijbel 
Driekwart van de kerkgangers vindt dat de Bijbel duidelijke 

richtlijnen geeft voor rechtvaardigheid. 

Vraagstelling: 

Vindt u dat de Bijbel duidelijke richtlijnen biedt 

als het gaat om rechtvaardigheid? 

35% 

61% 

44% 

24% 

11% 

57% 

43% 

32% 

42% 

57% 

40% 

33% 

18% 

5% 

12% 

17% 

43% 

4% 

5% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Christelijke kerkgangers (n=507) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=59) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=161) 

Rooms Katholiek (n=81) 

Evangelisch (n=79) 

Duidelijkheid Bijbel 

zeer duidelijk duidelijk niet duidelijk, maar ook niet onduidelijk onduidelijk zeer onduidelijk 

Voor meer dan de helft van de Bevindelijk 

Gereformeerden zijn de richtlijnen die de 

Bijbel geeft over rechtvaardigheid, zeer 

duidelijk. Voor Rooms Katholieken biedt 

de Bijbel juist geen duidelijke richtlijnen, 

11% van hen vindt de richtlijnen duidelijk. 
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3.0 Inleiding 
Materiële welvaart vindt men het meest onrechtvaardig verdeeld in 

de wereld. 

Vraagstelling: 

In hoeverre vindt u dat er sprake is van een 

rechtvaardige verdeling in de wereld, als het 

gaat om… (% onrechtvaardigheid is getoond in 

de grafiek. 

In de volgende paragrafen wordt er dieper 

ingegaan op de houding, motivatie en het 

gedrag omtrent vijf thema’s waarop 

onrecht zich manifesteert.  
61% 

52% 

40% 

58% 

45% 

60% 

52% 

41% 

58% 

47% 

60% 

48% 

40% 

56% 

41% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Beoordeling van 
onrechtvaardigheid  

per thema 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

65% 

48% 

40% 

53% 

38% 

52% 

46% 

41% 

51% 

39% 

67% 

53% 

42% 

64% 

52% 

48% 

38% 

35% 

52% 

34% 

63% 

54% 

46% 

61% 

47% 

0% 20% 40% 60% 80% 

materiële welvaart 

natuurlijke grondstoffen (o.a. olie, 
gas, water, hout) 

persoonlijke aandacht (mate waarin 
naar anderen wordt omgezien) 

eerste levensbehoeften (o.a. voedsel, 
kleding, huisvesting) 

kansen om je als mens te 
ontwikkelen 

Christelijke stromingen 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 
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3.1.1 Welvaart - houding 
Iedereen moet in gelijke mate van welvaart kunnen profiteren. 

Kerkgangers willen vaker delen van hun rijkdom. 

26% 

48% 

20% 

6% 

24% 

50% 

22% 

4% 

43% 

41% 

10% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Houding - welvaart 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

50% 

40% 

8% 

2% 

54% 

28% 

11% 

6% 

42% 

48% 

8% 

2% 

27% 

49% 

18% 

5% 

47% 

41% 

5% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80% 

dat je zelf een rechtvaardiger 
verdeling kunt bevorderen, door te 

delen van je eigen rijkdom 

dat iedereen in gelijke mate zou 
moeten profiteren van de welvaart in 

de wereld 

dat de wereld nu eenmaal ongelijk 
verdeeld is; je kunt daar als individu 

niets aan doen 

dat het niet nodig is om je druk te 
maken over ongelijkheid: ieder krijgt 

wat hij/zij verdient 

Christelijke stromingen 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Vraagstelling: 

Met welke stelling bent u het het meest eens? 

 

Bij de verdeling van materiële welvaart dienen 

we ons te realiseren …. 

Orthodox Gereformeerden zien zichzelf 

vaker in een actieve rol om 

rechtvaardigheid te bevorderen. Rooms 

Katholieken zien het delen van eigen 

rijkdom als minder belangrijk aspect om 

rechtvaardigheid te bevorderen. 
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3.1.2 Welvaart – motivatie 
Recht doen aan mensen die het minder hebben is de belangrijkste 

motivatie om geld aan anderen te geven. 

37% 

24% 

6% 

10% 

12% 

12% 

36% 

24% 

5% 

9% 

13% 

13% 

41% 

30% 

9% 

11% 

4% 

5% 

43% 

32% 

8% 

7% 

8% 

2% 

39% 

33% 

10% 

10% 

5% 

4% 

47% 

33% 

8% 

8% 

1% 

4% 

27% 

31% 

10% 

18% 

5% 

9% 

49% 

24% 

10% 

13% 

1% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

omdat ik daarmee recht doe aan  
mensen die het minder  

hebben dan ik 

omdat dat past bij hoe we als  
mensen met elkaar om  

moeten gaan 

omdat dat niet meer dan 
normaal 

 is in mijn omgeving 

omdat ik zo opgevoed ben 

als het mij iets oplevert  
(bv. voordeel, goed gevoel) 

als het verplicht zou zijn/ 
ik anders een boete zou krijgen 

Motivatie - welvaart 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) Evangelisch (n=79) 

Vraagstelling: 

Er zijn mensen die maandelijks een zeker deel 

van hun inkomen geven aan anderen (bv. goede 

doelen, organisaties voor 

ontwikkelingssamenwerking). Stel u besluit 

hetzelfde te doen. Welke uitspraak past het 

meest bij u? 

 

Hoeveel invloed heeft uw levensbeschouwing op 

uw besluit? 

Bij Rooms Katholieken speelt opvoeding 

vaker dan bij andere christelijke 

stromingen een belangrijke rol in hun 

motivatie om inkomsten te delen. 

Recht doen aan anderen en het passend 

vinden bij hoe wij als mensen met elkaar 

om horen te gaan, zijn voor kerkgangers 

vaker een belangrijke drijfveer in de 

beslissing om een deel van hun inkomen 

aan anderen te geven. 
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3.1.3 Welvaart – gedrag 
Kerkgaande christenen doneren vaker een deel van hun inkomen 

aan goede doelen.  

32% 

23% 

23% 

27% 

27% 

28% 

27% 

17% 

45% 

43% 

53% 

56% 

55% 

59% 

47% 

45% 

48% 

58% 

58% 

64% 

44% 

43% 

39% 

42% 

47% 

15% 

21% 

22% 

27% 

26% 

25% 

27% 

29% 

19% 

48% 

50% 

53% 

0% 50% 100% 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

  
  

  
  

  

Gedrag - welvaart 

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Ik geef bewust een deel 

van mijn inkomen weg  

aan goede doelen. 

Ik leef bewust sober; ik 

koop niet meer dan ik 

nodig heb. 

Ik koop tweedehands 

producten. 

Bij de aankoop van 

producten let ik erop  

of deze onder eerlijke 

omstandigheden  

gemaakt zijn. 

Ik gooi wel eens  

spullen weg, die eigenlijk 

nog bruikbaar zijn. 

40% 

36% 

36% 

42% 

25% 

24% 

25% 

30% 

35% 

38% 

27% 

24% 

23% 

32% 

20% 

22% 

19% 

20% 

45% 

51% 

50% 

68% 

47% 

65% 

62% 

60% 

60% 

49% 

40% 

50% 

48% 

47% 

47% 

58% 

56% 

71% 

59% 

70% 

37% 

44% 

42% 

36% 

27% 

15% 

20% 

15% 

15% 

22% 

23% 

28% 

30% 

22% 

22% 

22% 

19% 

22% 

60% 

45% 

55% 

52% 

62% 

0% 50% 100% 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

  
  

  
  

  

Christelijke stromingen 

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Vraagstelling: 

Welk gedrag past bij u? 

Ga daarbij uit van wat u normaal gesproken 

doet.  

Nederlanders letten bij de aanschaf van 

producten nauwelijks op of deze ook 

onder eerlijke omstandigheden zijn 

gemaakt. 

Onder de christelijke doelgroepen valt op 

dat Rooms Katholieken het weggeven van 

een deel van het inkomen niet sterk bij 

zichzelf vinden passen, terwijl dat bij alle 

andere stromingen vaker het geval is. 

 

Voor PKN’ers geldt dat zij bij de aankoop 

van producten minder dan andere 

stromingen opletten of het product onder 

eerlijke omstandigheden gemaakt is. 
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3 Thema’s rechtvaardigheid  

3.2.1 Beheer aarde - houding 

Kerkgangers zien de zorg voor de aarde vooral als gezamenlijke 

plicht, niet kerkgaande Nederlanders vinden vaker dat je daar zelf 

verantwoordelijk voor bent. 

Vraagstelling: 

Met welke stelling bent u het het meest eens? 

 

Bij het beheer van de aarde (natuur, 

grondstoffen, klimaat) dienen we ons te 

realiseren …. 

44% 

46% 

5% 

4% 

44% 

45% 

6% 

5% 

37% 

55% 

4% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Houding - beheer aarde 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

27% 

63% 

5% 

5% 

28% 

63% 

5% 

4% 

42% 

55% 

2% 

1% 

49% 

44% 

3% 

3% 

37% 

52% 

6% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 

dat het zorgen voor een leefbare 
aarde bij jezelf begint 

dat het onze plicht is om goed voor de 
aarde te zorgen 

dat we als mensen nauwelijks invloed 
hebben op de conditie van de aarde 

de natuur gaat haar eigen gang, daar 
hoeven we ons niet druk over te 

maken 

Christelijke stromingen 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Rooms Katholieken zien het beheer van 

de aarde minder vaak dan andere 

christelijke stromingen als een plicht. Zij 

vinden vaker dat de zorg voor een 

leefbare aarde bij jezelf begint. 

 

Bij Bevindelijk en Orthodox 

Gereformeerden speelt de plicht om goed 

voor de aarde te zorgen, een belangrijkere 

rol dan bij andere stromingen. 
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3.2.2 Beheer aarde - motivatie 

Men vindt het beperken van gebruik van natuurlijke grondstoffen 

passen bij hoe we met de aarde horen om te gaan. Die motivatie 

speelt sterker mee bij christelijke kerkgangers. 

Vraagstelling: 

Er zijn mensen die bewust het gebruik van 

natuurlijke grondstoffen (energiebronnen, water, 

tropisch hout, etc.) zoveel mogelijk beperken. 

Stel u besluit hetzelfde te doen. Welke uitspraak 

past het meest bij u? 

 

Hoeveel invloed heeft uw levensbeschouwing op 

uw besluit? 

36% 

37% 

8% 

10% 

7% 

3% 

36% 

36% 

8% 

10% 

7% 

3% 

33% 

44% 

8% 

9% 

5% 

2% 

32% 

53% 

2% 

7% 

3% 

3% 

27% 

49% 

8% 

9% 

6% 

2% 

36% 

45% 

11% 

3% 

3% 

2% 

37% 

30% 

9% 

20% 

4% 

35% 

47% 

5% 

6% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

omdat ik daarmee recht doe aan 
generaties die na ons de aarde 

gebruiken 

omdat dat past bij hoe we als 
mensen met de aarde om 

moeten gaan 

omdat dat niet meer dan 
normaal is in mijn omgeving 

omdat ik zo opgevoed ben 

als het mij iets oplevert (bv. 
voordeel, goed gevoel) 

als het verplicht zou zijn/ik 
anders een boete zou krijgen 

Motivatie - beheer aarde 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) Evangelisch (n=79) 

Voor Rooms Katholieken speelt ook bij het 

beheer van de aarde de opvoeding een 

belangrijkere rol dan bij andere 

stromingen. 

Recht doen aan generaties na ons speelt 

voor niet kerkgaande Nederlanders vaker 

ook een rol van betekenis in hun 

motivatie. 

Recht doen aan generaties na de huidige, 

is voor Orthodox Gereformeerden minder 

vaak een drijfveer voor bewust gebruik 

van natuurlijke grondstoffen. Voor hen, en 

ook voor Bevindelijk Gereformeerden, is 

het belangrijker dat het past in de manier 

waarop we met de aarde moeten omgaan. 
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3.2.3 Beheer aarde – gedrag 
In het omgaan met de aarde is er nauwelijks verschil in het concrete 

gedrag van de verschillende doelgroepen. 
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Gedrag - beheer aarde 

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Thuis scheid ik 

mijn afval. 

Ik zet de thermostaat 

bewust niet hoger dan 

noodzakelijk. 

Als het even kan, 

pak ik de fiets of 

het OV in plaats 

van de auto. 

Bij de aankoop 

van dierlijke 

producten (vlees, 

eieren) let ik erop 

dat deze 

diervriendelijk 

geproduceerd 

zijn. 

Bij de aankoop van 

producten let ik erop 

dat deze duurzaam 

geproduceerd zijn. 
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Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

  
  

  
  

  

Christelijke stromingen 

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Vraagstelling: 

Welk gedrag past bij u? 

Ga daarbij uit van wat u normaal gesproken 

doet.  

Niet kerkgaande Nederlanders gebruiken 

minder vaak de fiets of het OV als 

alternatief voor de auto.  

 

Bij de aankoop van een product letten niet 

kerkgaande Nederlanders er minder vaak 

dan anderen op of het product duurzaam 

geproduceerd is. 

Tussen de christelijke stromingen zijn er 

weinig verschillen in gedrag als het gaat 

om het beheer van de aarde. Alleen als 

het gaat om opmerkzaamheid bij de 

aankoop van een product, specifiek met 

betrekking tot diervriendelijke productie, 

dan letten evangelischen daar vaker dan 

andere stromingen op. 
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3.3.1 Persoonlijke aandacht - 

houding 

Kerkgangers zijn er vaker van overtuigd dat je anderen kunt helpen 

door het geven van aandacht.  

Vraagstelling: 

Met welke stelling bent u het het meest eens? 

 

Bij aandacht aan anderen dienen we ons te 

realiseren …. 

37% 

28% 

28% 

7% 
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46% 

33% 

16% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

Houding - persoonlijke 

aandacht 

27% 

53% 

13% 

7% 

44% 

36% 

16% 

5% 

51% 

37% 

10% 

2% 

32% 

24% 

37% 

7% 

62% 

24% 

9% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 

dat je zelf anderen kunt helpen door 
hen aandacht te geven 

dat je als mens onderdeel bent van een 
gemeenschap; dat schept 

verplichtingen 

dat er altijd mensen zullen blijven die 
hulp nodig hebben; je kunt niet 

iedereen aandacht geven 

dat iedereen verantwoordelijk is voor 
zijn eigen geluk; daar hoeft een ander 

niet bij te helpen 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Christelijke stromingen 

Voor kerkgangers speelt daarnaast het 

onderdeel zijn van een gemeenschap en 

de verplichtingen die dat schept, ook een 

belangrijke rol in hun houding. 

Voor Evangelischen en PKN’ers is een 

‘activistische’ houding vaker belangrijk in 

het geven van persoonlijke aandacht. Bij 

Bevindelijk Gereformeerden en Rooms 

Katholieken speelt dat minder vaak een 

rol van betekenis. 

 

Bevindelijk Gereformeerden zien 

persoonlijke aandacht vaker als hun plicht, 

die hoort bij het onderdeel zijn van een 

gemeenschap. 

 

Rooms Katholieken hebben vaker een 

‘realistische’ houding; mensen die hulp 

nodig hebben zullen er altijd blijven, je 

kunt niet iedereen aandacht geven. 
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3.3.2 Persoonlijke aandacht - 

motivatie 

Het passend met elkaar omgaan is, ook onder kerkgangers, de 

belangrijkste motivatie om aandacht aan eenzame mensen te geven. 

Vraagstelling: 

Er zijn mensen die veel tijd opofferen om 

eenzame mensen te bezoeken en eventueel iets 

met hen te ondernemen. Stel u besluit hetzelfde 

te doen. Welke uitspraak past het meest bij u? 

 

Hoeveel invloed heeft uw levensbeschouwing op 

uw besluit? 

21% 

44% 

11% 

11% 

9% 

4% 

22% 

45% 

9% 

12% 

9% 

4% 

19% 

50% 

14% 

10% 

4% 

3% 

20% 

52% 

10% 

15% 

3% 

27% 

45% 

15% 

4% 

6% 

5% 
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54% 

12% 

12% 

4% 
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43% 

24% 

14% 

1% 

2% 

20% 

58% 

9% 

8% 

4% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

omdat ik daarmee recht doe aan 
de ander 

omdat dat past bij hoe we als 
mensen met elkaar om moeten 

gaan 

omdat dat niet meer dan 
normaal is in mijn omgeving 

omdat ik zo opgevoed ben 

als het mij iets oplevert (bv. 
voordeel, goed gevoel) 

als het verplicht zou zijn/ik 
anders een boete zou krijgen 

Motivatie - persoonlijke aandacht 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) Evangelisch (n=79) 

Recht doen aan de ander is voor 

kerkgangers een iets minder sterke 

motivatie om eenzame mensen te 

bezoeken, dan voor niet kerkgaande 

Nederlanders. 

Recht doen aan de ander is voor 

Orthodox Gereformeerden vaker een 

belangrijke motivatie om eenzame 

mensen te bezoeken, dan voor andere 

stromingen. Evangelischen en PKN’ers 

laten zich vooral motiveren door de 

opvatting dat dat past bij hoe we als 

mensen met elkaar moeten omgaan. Daar 

speelt een normatieve motivatie een 

belangrijkere rol. 

Invloed levensbeschouwing - pers. aandacht 

zeer weinig (1) vs. zeer veel (7) 

ALG 4,3 OG 5,4 

OV 4,1 PKN 5,3 

KERK 5,3 RK 4,9 

BG 5,6 EVA 5,5 
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3 Thema’s rechtvaardigheid  

3.3.3 Persoonlijke aandacht – 

gedrag 

In hun gedrag zijn kerkgangers hulpvaardiger dan niet kerkgaande 

Nederlanders. 
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past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Ik ben vriendelijk naar 

anderen, ook al ken ik ze 

niet. 

Wanneer mijn buren ziek 

zijn of iets nodig hebben, 

help ik hen (door bv. 

boodschappen te doen).  

Ik help anderen met 

klussen waar ik goed in 

ben.  

Ik probeer actief mee te 

leven met de mensen in 

mijn buurt.  

Ik doe vrijwilligerswerk om 

te voorzien in sociale nood 

in mijn omgeving. 

Gedrag - persoonlijke aandacht 
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Evangelisch (n=79) 
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PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 
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PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

  
  

  
  

  

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Christelijke stromingen 

Vraagstelling: 

Welk gedrag past bij u? 

Ga daarbij uit van wat u normaal gesproken 

doet.  

Kerkgangers helpen anderen vaker, 

bijvoorbeeld als buren iets nodig hebben 

of ziek zijn, met klussen en ze leven actief 

mee met mensen in hun buurt. Daarnaast 

doen ze ook vaker vrijwilligerswerk in hun 

sociale omgeving. 

Bevindelijk Gereformeerden vallen in 

positieve zin op doordat ze vaker dan 

andere stromingen actief proberen mee te 

leven met de mensen in hun buurt. 
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3 Thema’s rechtvaardigheid  

3.4.1 1e levensbehoeften – houding 
Het voorzien in eerste levensbehoeften wordt door de meerderheid 

als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien. 
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Houding 

eerste levensbehoeften 
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19% 

52% 
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5% 

33% 
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5% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80% 

dat je er zelf aan kunt bijdragen dat 
iedereen in je directe omgeving 

voorzien is in de eerste 
levensbehoeften 

dat we er met zijn allen 
verantwoordelijk voor zijn dat iedereen 

voorzien is in de eerste 
levensbehoeften 

dat mensen in principe zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun eerste 
levensbehoeften; je kunt niet ieders 

nood oplossen 

dat het een illusie is te denken dat alle 
mensen voorzien kunnen worden in 1e 
levensbehoeften, maak ik me niet druk 

om 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Christelijke 

stromingen 

Vraagstelling: 

Met welke stelling bent u het het meest eens? 

 

Bij eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, 

een dak boven je hoofd) dienen we ons te 

realiseren …. 

Kerkgangers hebben vaker een 

‘activistische’ houding als het om eerste 

levensbehoeften gaat. Zij vinden vaker 

dan anderen dat je daar in je directe 

omgeving zelf een bijdrage aan kunt 

leveren. 

 

Niet kerkgaande Nederlanders vinden 

vaker dat mensen zelf verantwoordelijk 

zijn voor hun eerste levensbehoeften en 

dat het niet mogelijk is om de nood van 

iedereen op te lossen. 

Rooms Katholieken vinden vaker dan 

andere christelijke stromingen dat mensen 

zelf verantwoordelijk zijn voor hun eerste 

levensbehoeften. 
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3.4.2 1e levensbehoeften – motivatie 

Aansluiten bij hoe we als mensen met elkaar omgaan is de 

belangrijkste motivatie voor mensen om zich in te zetten na een 

(natuur)ramp. 

Vraagstelling: 

Er zijn mensen die zich na een (natuur)ramp 

inzetten voor hun medemens ver weg of dichtbij 

(bv. door geld te doneren, zich als vrijwilliger in 

te zetten of daadwerkelijk noodhulp te verlenen). 

Stel u besluit hetzelfde te doen. Welke uitspraak 

past het meest bij u? 

 

Hoeveel invloed heeft uw levensbeschouwing op 

uw besluit? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

omdat ik daarmee recht doe aan 
mensen die getroffen zijn door 

een (natuur)ramp 

omdat dat past bij hoe we als 
mensen met elkaar om moeten 

gaan 

omdat dat niet meer dan 
normaal is in mijn omgeving 

omdat ik zo opgevoed ben 

als het mij iets oplevert (bv. 
voordeel, goed gevoel) 

als het verplicht zou zijn/ik 
anders een boete zou krijgen 

Motivatie - eerste levensbehoeften 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) Evangelisch (n=79) 

Onder Rooms Katholieken speelt bij het 

verlenen van noodhulp vaker de motivatie 

mee dat het niet meer dan normaal is in 

de eigen omgeving om dat te doen, en 

omdat men zo opgevoed is. 

Invloed levensbeschouwing - 1e levensbeh. 

zeer weinig (1) vs. zeer veel (7) 

ALG 4,3 OG 5,5 

OV 4,1 PKN 5,2 

KERK 5,2 RK 4,7 

BG 5,6 EVA 5,4 
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3.4.3 1e levensbehoeften - gedrag 
Kerkgangers zetten zich vaker dan anderen in om in de eerste 

levensbehoeften van anderen te voorzien.  
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past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Gedrag - eerste levensbehoeften 

Ik geef 

regelmatig 

voedsel of 

spullen weg (bv. 

voedselbank, 

kledinginzameling

, kringloop). 

Na een (natuur)ramp 

doneer ik geld aan 

(samenwerkende) 

hulporganisaties. 

Ik ondersteun 

actief mensen die 

in ontwikkelings-

landen werken 

aan verbetering 

van de eerste 

levensbehoeften. 

Ik nodig mensen 

die dat nodig 

hebben bij ons 

thuis uit om te 

komen eten of 

slapen. 

Wanneer een dakloze 

mij daarom vraagt, 

geef ik een bijdrage óf 

koop een straatkrant. 
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past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Christelijke stromingen 

Vraagstelling: 

Welk gedrag past bij u? 

Ga daarbij uit van wat u normaal gesproken 

doet.  

Het weggeven van voedsel en spullen, het 

doneren van geld na een (natuur)ramp en 

het ondersteunen van mensen die in 

ontwikkelingslanden werken, vindt onder 

kerkgangers vaker plaats dan bij anderen. 

Ook het uitnodigen van anderen om bij je 

thuis te komen eten, komt vaker voor 

onder kerkgangers. 

Evangelischen ondersteunen vaker dan 

andere stromingen mensen die in 

ontwikkelingslanden werken aan de 

verbetering van eerste levensbehoeften. 

Ook nodigen zij vaker mensen die dat 

nodig hebben bij hen thuis uit. 

 

Rooms Katholieken zijn minder dan 

andere stromingen geneigd na een 

(natuur)ramp geld te doneren, maar geven 

vaker een bijdrage aan een dakloze of 

straatkrantverkoper. 
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Gelijke kansen 
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3.5.1 Gelijke kansen – houding 
De meerderheid vindt dat gelijke kansen voor iedereen een goed 

streven is, ook al verwacht men dat er altijd verschillen blijven. 

Vraagstelling: 

Met welke stelling bent u het het meest eens? 

 

Bij gelijke kansen voor iedereen dienen we ons 

te realiseren …. 

14% 

16% 

61% 

9% 

12% 

16% 

63% 

8% 

20% 

16% 

56% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

Houding - gelijke kansen 

13% 

13% 

67% 

7% 

26% 

14% 

56% 

5% 

16% 

13% 

65% 

6% 

21% 

13% 

52% 

14% 

24% 

27% 

44% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 

dat je zelf iedereen in jouw directe 
omgeving gelijke kansen geeft 

dat gelijke kansen voor alle mensen bij 
wet vastgelegd zou moeten zijn 

dat gelijke kansen voor alle mensen een 
goed streven is, al zullen er altijd 

verschillen blijven bestaan 

dat iedereen zelf zijn eigen kansen moet 
creëren en moet pakken, daar hoef je 

geen bijdrage aan te leveren 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Christelijke stromingen 

Kerkgangers vinden relatief iets vaker dan 

anderen dat je zelf iedereen in jouw 

directe omgeving gelijke kansen moet 

geven. 

Evangelischen vinden vaker dan andere 

stromingen dat gelijke kansen bij wet 

vastgelegd zouden moeten zijn.  
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3.5.2 Gelijke kansen - motivatie 

Recht doen aan anderen en op een passende manier met elkaar 

omgaan, zijn de belangrijkste motivatie om in actie te komen tegen 

onderbetaalde arbeid. 

Vraagstelling: 

Er zijn mensen die bewust actie ondernemen 

tegen bedrijven die producten verkopen die via 

zwaar onderbetaalde arbeid zijn geproduceerd 

(bv. brieven of e-mails sturen, handtekeningen 

verzamelen). Stel u besluit hetzelfde te doen. 

Welke uitspraak past het meest bij u? 

 

Hoeveel invloed heeft uw levensbeschouwing op 

uw besluit? 

34% 

36% 

8% 

9% 

7% 

6% 

33% 

38% 

7% 

8% 

7% 

6% 

40% 

36% 

8% 

9% 

3% 

4% 

52% 

27% 

7% 

10% 

5% 

47% 

31% 

7% 

6% 

7% 

1% 

39% 

37% 

8% 

9% 

3% 

4% 

32% 

36% 

12% 

11% 

4% 

4% 

39% 

47% 

6% 

4% 

1% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

omdat ik daarmee recht doe aan 
mensen die het minder hebben 

dan ik 

omdat dat past bij hoe we als 
mensen met elkaar om moeten 

gaan 

omdat dat niet meer dan 
normaal is in mijn omgeving 

omdat ik zo opgevoed ben 

als het mij iets oplevert (bv. 
voordeel, goed gevoel) 

als het verplicht zou zijn/ik 
anders een boete zou krijgen 

Motivatie - gelijke kansen 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) Evangelisch (n=79) 

Tussen de doelgroepen, zowel 

kerkgangers als niet kerkgaande 

Nederlanders, als specifiek tussen de 

christelijke stromingen, zijn er geen 

significante verschillen in motivatie om 

zich in te zetten voor gelijke kansen. 
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3.5.3 Gelijke kansen – gedrag 
In hun gedrag komen kerkgangers vaker dan anderen op voor 

gelijke kansen. 

15% 

28% 

17% 

16% 

23% 

16% 

15% 

21% 

21% 

15% 

19% 

49% 

46% 

55% 

52% 

49% 

55% 

44% 

42% 

54% 

37% 

34% 

49% 

53% 

52% 

59% 

37% 

41% 

17% 

31% 

35% 

21% 

40% 

43% 

25% 

55% 

60% 

30% 

32% 

34% 

22% 

0% 50% 100% 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

Algemeen Nederlands  
Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke  
kerkgangers (n=522) 

  
  

  
  

  

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Gedrag - gelijke kansen 

Ik zet mij in voor 

goed onderwijs 

aan kinderen in 

ontwikkelings-

landen. 

Ik ondersteun 

acties en/of 

protesten tegen 

onrecht. 

Ik zet mij in om 

onderdrukking 

van vrouwen 

tegen te gaan. 

Ik kom actief op 

voor politiek 

vervolgden en/of 

geloofsvervolgden. 

Ik koop geen 

kleding die 

onder oneerlijke 

omstandigheden 

zijn gemaakt. 

35% 

23% 

30% 

29% 

30% 

20% 

28% 

25% 

23% 

20% 

23% 

21% 

20% 

24% 

20% 

28% 

23% 

17% 

15% 

33% 

23% 

16% 

23% 

23% 

52% 

57% 

53% 

51% 

58% 

60% 

48% 

53% 

56% 

58% 

53% 

52% 

53% 

54% 

59% 

45% 

50% 

48% 

49% 

52% 

58% 

59% 

63% 

52% 

65% 

20% 

17% 

21% 

20% 

24% 

21% 

21% 

22% 

23% 

27% 

27% 

22% 

20% 

27% 

28% 

35% 

35% 

15% 

30% 

18% 

21% 

25% 

0% 50% 100% 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

  
  

  
  

  

past sterk bij mij past enigszins bij mij past niet bij mij 

Christelijke stromingen 

Vraagstelling: 

Welk gedrag past bij u? 

Ga daarbij uit van wat u normaal gesproken 

doet.  

Evangelischen komen vaker op voor 

mensen die vanwege hun politieke 

voorkeur of geloofsovertuiging vervolgd 

worden. 

Voorbeelden van zaken waar kerkgangers 

zich vaker tegen verzetten hebben 

betrekking op onrecht in het algemeen en 

specifiek voor goed onderwijs aan 

kinderen in ontwikkelingslanden, 

onderdrukking van vrouwen, politiek- of 

geloofsvervolgden en ze kopen minder 

vaak kleding die onder oneerlijke 

omstandigheden gemaakt zijn. 



Naam onderzoek Bxxxxx / maand 2014 

Pag. 39 

Micha Monitor 2014 

3 Thema’s rechtvaardigheid  

3.6 Geef- en vrijwilligersgedrag 
Kerkgangers doneren vaker dan anderen geld aan goede doelen en 

zetten zich vaker in als vrijwilliger. 

45% 

21% 

41% 

45% 

45% 

35% 

42% 

13% 

39% 

43% 

45% 

34% 

65% 

62% 

56% 

52% 

46% 

44% 

0% 20% 40% 60% 80% 

op gebied 
ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

op gebied geloofsovertuiging, 
zending, evangelisatie 

op gebied van mensenrechten, 
kinderrechten 

op gebied gezondheidszorg, 
patiëntenverenigingen 

op gebied natuur, milieu, 
dierenwelzijn 

op gebied 
(gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

Steunen goede doelen 
geld doneren 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

Vraagstelling: 

Hieronder staan verschillende soorten ‘goede 

doelen’ organisaties. Kunt u aangeven wat van 

toepassing is? 

 

ik geef regelmatig geld aan zo’n organisatie 

Ik zet mij in als vrijwilliger voor zo’n organisatie 

Alleen op het gebied van natuur, milieu en 

dierenwelzijn zijn kerkgangers net zo 

betrokken als anderen als het op geld 

doneren aankomt. Op de meeste andere 

terreinen zijn zij guller. 

 

Voor kerkgangers zijn organisaties op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood en organisaties op het 

gebied van geloofsovertuiging, zending en 

evangelisatie populair om geld aan te 

donderen.  

 

Tussen 12% en 20% van de kerkgangers 

zet zich in als vrijwilliger voor diverse 

organisaties. 

9% 

7% 

8% 

12% 

9% 

14% 

7% 

4% 

7% 

11% 

8% 

13% 

14% 

20% 

12% 

19% 

13% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80% 

op gebied 
ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

op gebied geloofsovertuiging, 
zending, evangelisatie 

op gebied van mensenrechten, 
kinderrechten 

op gebied gezondheidszorg, 
patiëntenverenigingen 

op gebied natuur, milieu, 
dierenwelzijn 

op gebied 
(gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

Steunen goede doelen - 
vrijwilliger 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 
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3.6 Geef- en vrijwilligersgedrag 

Vraagstelling: 

Hieronder staan verschillende soorten ‘goede 

doelen’ organisaties. Kunt u aangeven wat van 

toepassing is? 

 

ik geef regelmatig geld aan zo’n organisatie 

Ik zet mij in als vrijwilliger voor zo’n organisatie 

Bevindelijk Gereformeerden doneren 

vaker geld dan andere stromingen aan 

goede doelen op het gebied van 

gezondheidszorg en patienten-

verenigingen. 

 

PKN’ers doneren vaker dan andere 

stromingen geld aan organisaties op het 

gebied van mensenrechten en 

kinderrechten en natuur, milieu en 

dierenwelzijn. Ondanks deze 

betrokkenheid, zetten ze zich minder vaak 

in als vrijwilliger voor organisaties op deze 

gebieden.  

 

Tot slot tonen Evangelischen meer dan 

anderen betrokkenheid door donaties of 

vrijwilligerswerk bij organisaties die zich 

bezig houden met geloofsovertuiging, 

zending en evangelisatie en minder bij 

organisaties op het gebied van 

(gehandicapten)sport, cultuur en 

maatschappij. 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60)     Rooms Katholiek (n=91)     

  geld 

doneren 

vrijwilliger   geld 

doneren 

vrijwilliger 

op gebied natuur, milieu, dierenwelzijn 37% 10% op gebied natuur, milieu, dierenwelzijn 45% 18% 

op gebied gezondheidszorg, 

patiëntenverenigingen 

65% 17% op gebied gezondheidszorg, 

patiëntenverenigingen 

48% 21% 

op gebied ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

70% 17% op gebied ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

58% 12% 

op gebied van mensenrechten, 

kinderrechten 

60% 10% op gebied van mensenrechten, 

kinderrechten 

45% 19% 

op gebied (gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

48% 10% op gebied (gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

48% 20% 

op gebied geloofsovertuiging, zending, 

evangelisatie 

82% 12% op gebied geloofsovertuiging, zending, 

evangelisatie 

37% 15% 

            

Orthodox Gereformeerd (n=109)     Evangelisch (n=79)     

  geld 

doneren 

vrijwilliger   geld 

doneren 

vrijwilliger 

op gebied natuur, milieu, dierenwelzijn 39% 17% op gebied natuur, milieu, dierenwelzijn 39% 16% 

op gebied gezondheidszorg, 

patiëntenverenigingen 

58% 22% op gebied gezondheidszorg, 

patiëntenverenigingen 

41% 11% 

op gebied ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

67% 17% op gebied ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

66% 11% 

op gebied van mensenrechten, 

kinderrechten 

50% 14% op gebied van mensenrechten, 

kinderrechten 

51% 14% 

op gebied (gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

41% 17% op gebied (gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

34% 15% 

op gebied geloofsovertuiging, zending, 

evangelisatie 

61% 25% op gebied geloofsovertuiging, zending, 

evangelisatie 

72% 22% 

      

PKN (n=163)     

  geld 

doneren 

vrijwilliger 

op gebied natuur, milieu, dierenwelzijn 56% 6% 

op gebied gezondheidszorg, 

patiëntenverenigingen 

56% 17% 

op gebied ontwikkelingssamenwerking, 

mensen in nood 

72% 11% 

op gebied van mensenrechten, 

kinderrechten 

67% 7% 

op gebied (gehandicapten)sport, cultuur, 

maatschappij 

52% 17% 

op gebied geloofsovertuiging, zending, 

evangelisatie 

71% 18% 
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4 Aandacht kerken voor Micha thema’s 

4.1 Rol kerk invulling levensstijl 
Net als in 2012 speelt de kerk voor tweederde van de kerkgangers 

een belangrijke rol bij de invulling van hun levensstijl.  

20% 

42% 

21% 

12% 

13% 

27% 

46% 

42% 

54% 

51% 

31% 

47% 

27% 

17% 

22% 

28% 

44% 

19% 

6% 

7% 

11% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 

Orthodox Gereformeerd (n=109) 

PKN (n=163) 

Rooms Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=79) 

Belang rol kerk bij invulling levensstijl  

zeer mee eens mee eens niet mee eens, niet mee oneens mee oneens zeer mee oneens 

Vraagstelling: 

Bent u het eens met de volgende stelling? 

 

Mijn kerkgemeenschap speelt een belangrijke 

rol bij de invulling van mijn levensstijl. 

Bij Bevindelijk en Orthodox 

Gereformeerden speelt de kerk vaker een 

belangrijke rol bij de invulling van hun 

levensstijl.  

 

Bij Rooms Katholieken speelt de kerk 

minder vaak een belangrijke rol. 

 

PKN’ers zijn relatief minder uitgesproken 

over de rol die de kerk heeft bij de 

invulling van hun levensstijl. 
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4.2 Sociale rechtvaardigheid 

Iets meer dan de helft van de kerkgangers meent dat kerken in 

Nederland veel aandacht aan sociale rechtvaardigheid besteden in 

preken en andere activiteiten.  

47% 

48% 

52% 

54% 

31% 

49% 

44% 

52% 

50% 

46% 

25% 

49% 

33% 

29% 

31% 

32% 

43% 

28% 

39% 

29% 

35% 

39% 

56% 

33% 

0% 50% 100% 

Christelijke  
kerkgangers (n=508) 

Bevindelijk  
Gereformeerd (n=58) 

Orthodox  
Gereformeerd (n=106) 

PKN (n=160) 

Rooms  
Katholiek (n=91) 

Evangelisch (n=74) 

Christelijke  
kerkgangers (n=498) 

Bevindelijk  
Gereformeerd (n=58) 

Orthodox  
Gereformeerd (n=104) 

PKN (n=156) 

Rooms  
Katholiek (n=89) 

Evangelisch (n=73) 

  
  

Aandacht kerk voor thema 
sociale rechtvaardigheid 

zeer veel aandacht veel aandacht 

niet veel, niet weinig aandacht weinig aandacht 

zeer weinig aandacht 

sociale 

rechtvaardig-

heid als 

onderwerp 

voor een 

preek of dienst 

sociale 

rechtvaardig-

heid tijdens 

andere 

activiteiten 

54% 

56% 

60% 

59% 

44% 

53% 

53% 

63% 

59% 

55% 

40% 

50% 

29% 

24% 

25% 

28% 

40% 

22% 

28% 

24% 

27% 

47% 

22% 

0% 50% 100% 

Christelijke  
kerkgangers (n=497) 

Bevindelijk  
Gereformeerd  (n=55) 

Orthodox  
Gereformeerd (n=102) 

PKN (n=160) 

Rooms  
Katholiek (n=86) 

Evangelisch (n=74) 

Christelijke  
kerkgangers (n=501) 

Bevindelijk  
Gereformeerd  (n=57) 

Orthodox  
Gereformeerd (n=105) 

PKN (n=159) 

Rooms  
Katholiek (n=86) 

Evangelisch (n=74) 

  
  

Kerk neemt 
verantwoordelijkheid - 

sociale rechtvaardigheid 

zeer mee eens 
mee eens 
niet mee eens, niet mee oneens 
mee oneens 
zeer mee oneens 

beleid gericht op 

sociale 

rechtvaardigheid 

(n=497) 

de praktische 

invulling van 

sociale 

rechtvaardigheid 

(n=501) 

Vraagstelling: 

Rechtvaardigheid kan op de volgende manier 

worden gedefinieerd: een situatie waarin aan 

mensen, volken en de natuur in hun onderlinge 

verhoudingen recht wordt gedaan. Het betekent 

dat armoede, onrecht en uitbuiting wordt 

tegengegaan.  

Situaties waar in de eerste plaats mensen bij 

betrokken zijn, zijn voorbeelden van sociale 

rechtvaardigheid. Situaties waarbij het in de 

eerste plaats om de schepping en de natuur 

gaat, zijn voorbeelden van ecologische 

rechtvaardigheid. 

 

Hoeveel aandacht besteden kerken in 

Nederland volgens u aan...  

 

Mijn eigen kerk/gemeente neemt duidelijk haar 

verantwoordelijkheid als het gaat om… 

Rooms Katholieken vinden minder vaak 

dat kerken in het algemeen aandacht 

besteden aan sociale rechtvaardigheid. 

Dat geldt ook voor de 

verantwoordelijkheid die hun eigen kerk 

neemt als het gaat om de praktische 

invulling van sociale rechtvaardigheid. 

Evenzo vindt iets meer dan de helft van 

de kerkgangers dat hun eigen kerk 

verantwoordelijkheid neemt in beleid en 

praktische invulling op het gebied van 

sociale rechtvaardigheid. 
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4.3 Ecologische rechtvaardigheid 
Een kwart van de kerken besteedt veel aandacht aan ecologische 

rechtvaardigheid in preken of tijdens activiteiten. 

23% 

23% 

26% 

20% 

17% 

26% 

21% 

28% 

17% 

22% 

17% 

25% 

47% 

49% 

42% 

55% 

54% 

33% 

49% 

47% 

49% 

51% 

56% 

41% 

19% 

16% 

21% 

18% 

18% 

26% 

21% 

19% 

21% 

22% 

18% 

23% 

0% 50% 100% 
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Bevindelijk  
Gereformeerd (n=57) 
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Gereformeerd (n=105) 

PKN (n=160) 
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Evangelisch (n=73) 
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kerkgangers (n=497) 
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Gereformeerd (n=57) 

Orthodox  
Gereformeerd (n=104) 

PKN (n=156) 

Rooms  
Katholiek (n=89) 

Evangelisch (n=73) 

  
  

zeer veel aandacht veel aandacht 

niet veel, niet weinig aandacht weinig aandacht 

zeer weinig aandacht 

ecologische 

rechtvaardig-

heid als 

onderwerp 

voor een 

preek of 

dienst) 

ecologische 

rechtvaardig-

heid tijdens 

andere 

activiteiten 

Aandacht kerk voor thema 

ecologische rechtvaardigheid 

32% 

35% 

31% 

30% 

29% 

39% 

32% 

38% 

33% 

31% 

26% 

33% 

45% 

44% 

45% 

50% 

51% 

29% 

47% 

42% 
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Orthodox  
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PKN (n=149) 
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Evangelisch (n=72) 
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kerkgangers (n=485) 

Bevindelijk  
Gereformeerd  (n=55) 

Orthodox  
Gereformeerd (n=101) 

PKN (n=153) 

Rooms  
Katholiek (n=84) 

Evangelisch (n=72) 

  
  

zeer mee eens 
mee eens 
niet mee eens, niet mee oneens 
mee oneens 
zeer mee oneens 

beleid gericht op 

ecologische 

rechtvaardigheid 

de praktische 

invulling van 

ecologische 

rechtvaardigheid 

Kerk neemt  

verantwoordelijkheid 

ecologische rechtvaardigheid 

Vraagstelling: 

Zie voorgaande pagina. 

Er zijn geen verschillen tussen de 

christelijke stromingen. 

Eén derde van de kerken neemt volgens 

kerkgangers verantwoordelijkheid op het 

gebied van ecologische rechtvaardigheid 

in beleid en/of in een praktische invulling. 
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4 Aandacht kerken voor Micha thema’s 

4.4 Voorbeelden rechtvaardigheid 

In verschillende vormen van hulp aan minderbedeelden wordt de 

verantwoordelijkheid van de kerk geïllustreerd: bijvoorbeeld de 

voedselbank, speciale acties, projecten, activiteiten en collectes. 

Vraagstelling: 

Heeft u positieve voorbeelden vanuit uw kerk en 

haar verantwoordelijkheid op het gebied van 

sociale of ecologische rechtvaardigheid? 

Specifieke voorbeelden die genoemd 

werden, zijn onder meer: 

 

‘Speciale acties met uitnodiging voor 

maaltijd of iets dergelijks.’ 

 

‘Onze wijkgemeente zamelt oud papier in 

en houdt regelmatig een 

kledinginzameling. Ook worden er elke 

2de zondag van de maand producten voor 

de voedselbank ingenomen.’ 

 

‘Zending met hulp in ontwikkelingslanden 

onder andere straatkinderen.’ 

 

‘Preken en themadiensten over sociale 

gerechtigheid en ecologische 

gerechtigheid.’ 

 

‘Oudere mensen opzoeken die niet zo 

veel visite krijgen.’ 

 

‘Je aansturen op het verantwoord omgaan 

met de natuur en dat je zuinig bent met 

brandstoffen.’ 

 

‘Het geven aan goede doelen, 

bijvoorbeeld extra collectes na een 

specifieke ramp, en tijdens de dienst 

gebed voor de betrokkenen.’ 
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Hoofdstuk 5: Bekendheid en interesse Micha 
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5 Bekendheid en interesse Micha 

5.1 Bekendheid 
De Micha beweging, Micha Zondag en Micha Cursus zijn bij een 

kwart van de kerkgangers bekend. 

  

Christelijke  

kerkgangers 

(n=522) 

Bevindelijk  

Gereformeerd 

(n=60) 

Orthodox  

Gereformeerd  

(n=109) 

PKN  

(n=163) 

Rooms  

Katholiek 

(n=91) 

Evangelisch  

(n=79) 

 de Micha beweging 25% 13% 50% 13% 18% 24% 

 Micha Zondag 24% 17% 50% 10% 16% 25% 

 Micha Cursus 23% 13% 47% 12% 16% 20% 

 Micha Basic 19% 12% 36% 10% 18% 18% 

 Micha Young 18% 13% 36% 9% 18% 15% 

Vraagstelling: 

Bent u bekend met … 

De bekendheid (% alleen van naam 

bekend – enigszins bekend, ik heb een 

indruk – goed bekend) van alle Micha 

activiteiten is het hoogst onder Orthodox 

Gereformeerden; van hen is de helft 

bekend met de Micha beweging en de 

Micha Zondag. Ruim één derde van hen is 

bekend met Micha Basic en Micha Young. 

In 2012 was de totale bekendheid met de 

Micha beweging onder christelijke 

kerkgangers 27%. In vergelijking met de 

vorige meting zijn Micha Basic en Micha 

Young vaker bekend onder kerkgangers. 

2014 

(n = 522) 

Totale bekendheid Micha beweging, waarvan: 

    Goed bekend 3% 

    Enigszins bekend, ik heb een indruk 13% 

    Alleen van naam bekend 10% 
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5 Bekendheid en interesse Micha 

5.2 Deelname activiteiten 
Bezoek aan de Micha Zondag en deelname aan de Micha Cursus is 

vooral in Orthodox Gereformeerde kring hoog. 

Vraagstelling: 

Micha is een wereldwijd netwerk van honderden 

kerken en organisaties. Samen roepen ze 

mensen op om bewust te worden van 

gerechtigheid. Geïnspireerd door het Bijbelse 

Micha 6 vers 8 roept de Micha beweging op om 

goed en recht te doen aan medemensen en de 

schepping. 

 

Wat geldt voor u? 

(Basis: bekend met Micha) 

4% 

4% 

2% 

4% 

4% 

2% 

2% 

93% 

18% 

23% 

16% 

9% 

6% 

7% 

4% 

53% 

4% 

3% 

1% 

1% 

1% 

93% 

1% 

1% 

3% 

1% 

92% 

4% 

4% 

6% 

7% 

1% 

1% 

84% 

7% 

7% 

5% 

5% 

3% 

2% 

2% 

81% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ik ken mensen die deelnemer zijn/ 
waren aan een Micha Cursus 

mijn kerk organiseerde een  
Micha Zondag 

ik heb wel eens een Micha  
Zondag bezocht 

ik ken mensen die deelnemer zijn/ 
waren aan Micha Young 

ik ben/was zelf deelnemer  
aan Micha Young 

ik ben/was zelf deelnemer  
aan een Micha Cursus 

ik heb Micha Basic gebruikt 

geen van bovenstaande 

Bevindelijk Gereformeerd (n=52) Orthodox Gereformeerd (n=97) PKN (n=140) 

Rooms Katholiek (n=72) Evangelisch (n=67) Christelijke kerkgangers (n=448) 

Deelname Micha-activiteiten 
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5 Bekendheid en interesse Micha 

5.3 Interesse activiteiten 
Vooral onder Evangelischen en Orthodox Gereformeerden bestaat 

er interesse voor deelname aan de cursussen van Micha.  

Vraagstelling: 

Van wat u (nu) heeft gezien, gehoord of weet 

over de Micha-beweging, welke van de 

onderstaande uitspraken omschrijft het beste uw 

houding ten aanzien van een Micha Cursus of 

Micha Young? 

 

(Basis: bekend met Micha en geen deelnemer) 

7% 

19% 

67% 

7% 

1% 

5% 

13% 

35% 

42% 

4% 

1% 

3% 

8% 

22% 

61% 

6% 

2% 

2% 

7% 

24% 

53% 

13% 

9% 

18% 

29% 

38% 

7% 

1% 

3% 

10% 

28% 

51% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

ik overweeg deelname aan de  
Micha Cursus of Micha Young 

ik heb deelname aan de Micha Cursus  
of Micha Young wel eens overwogen 

ik ben geïnteresseerd en zou er  
graag meer over weten 

het interesseert mij enigszins, maar niet  
genoeg om me erin te verdiepen 

ik ben niet geïnteresseerd  
in zo’n cursus 

een dergelijke cursus staat mij tegen 

Bevindelijk Gereformeerd (n=43) Orthodox Gereformeerd (n=79) PKN (n=104) 

Rooms Katholiek (n=55) Evangelisch (n=45) Christelijke kerkgangers (n=343) 

Interesse Micha-activiteiten 
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Bijlage Verantwoording (1) 

Doelstelling 

De Micha Monitor kent 3 hoofddoelstellingen: 

  

1. Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van) 

houding en gedrag van kerkgaande christenen ten 

aanzien van sociale en ecologische 

rechtvaardigheid. 

 

2. Het verkrijgen van inzicht in (de ontwikkeling van) 

beleid van kerken ten aanzien van sociale en 

ecologische rechtvaardigheid. 

 

3. Het vaststellen van effecten die Micha-activiteiten 

hebben op de bovengenoemde zaken. 

 

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 vindt plaats door CHE. 

 

Doelgroepen 

Het onderzoek richtte zich primair op kerkgaande 

christenen. Om 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.  

 

Opzet onderzoek 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van online 

dataverzameling. In overleg met de opdrachtgever is de 

vragenlijst van 2012 inhoudelijk aangepast en 

aangescherpt. Doel hiervan was om de houding t.a.v. 

rechtvaardigheid binnen de Micha Monitor concreter te 

belichten vanuit een aantal sociale en ecologische 

invalshoeken. Als denkmodel zijn de stadia van morele 

ontwikkeling van Kohlberg (1973). 

 

 

Ontwerp vragenlijst 

In samenwerking met de opdrachtgever is de vragenlijst 

uitgewerkt tot een definitieve versie. Dezi is vervolgens 

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 specifiek gewenste christelijke 

kerkgenootschappen. Ook voor herhalingsmetingen biedt 

het panel voldoende omvang.  

 

Veldwerk 

Het online veldwerk vond plaats van maandag 10 t/m 

maandag 23 maart 2014. Alle geselecteerde panel-

respondenten zijn door PanelClix uitgenodigd voor 

deelname aan het onderzoek. 

 

Bij aanvang van het onderzoek is eerst een klein deel van 

de bruto steekproef uitgenodigd. Op basis van de eerste 

responses zijn tussentijds resultaten opgevraagd om te 

controleren of zich geen problemen hadden voorgedaan 

in de vragenlijst. Na een enkele aanpassing is de rest van 

de steekproef uitgenodigd voor het onderzoek.  

 

De basisvragenlijstduur bedroeg gemiddeld 12 minuten. 

De invultijd voor christenen was gemiddeld iets langer, 

omdat deze enkele aanvullende vragen over specifiek 

christelijke thema’s kregen voorgelegd. 

 

 

Respons 

De samenstelling van de netto gerealiseerde steekproef 

is vermeld in de tabel op de volgende pagina. Om zuivere 

effecten te kunnen vaststellen, is de 

steekproefsamenstelling – met name voor wat betreft 

kerkgangers – gelijk gehouden aan de meting van 2012. 

 

Dataverwerking 

Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde 

databestand gecontroleerd. Op basis van deze standaard 

kwaliteitscontrole is een aantal cases verwijderd. Dit 

betrof te snel en/of te vlak ingevulde cases.  

 

De uiteindelijke steekproef bestaat na controle uit 

n=1.166 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. 

 

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. 
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Bijlage Verantwoording (2) 

 

 

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 

significatieniveau is 0,05. Ofwel: daar waar in de 

rapportage gesproken wordt van verschil in uitkomsten 

tussen twee (sub)doelgroepen is de kans 95% dat 

daadwerkelijk sprake is van een significant verschil.  

 

Daar waar een lager significantieniveau is gehanteerd 

(0,10 ofwel 90%) zijn resultaten indicatief. 

 

In de rapportage wordt de focus gelegd op de doelgroep 

christelijke kerkgangers (n = 522), aangezien dit de 

belangrijkste Micha doelgroep vormt. Het betreft een deel 

van de groep ‘Algemeen Nederlands Publiek’ (n = 141), 

aangevuld met een ‘boost’ van kerkgaande christenen (n 

= 381). 

 

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 denominaties en (2) een 

uitlijsting van antwoorden op open vragen die in het 

onderzoek zijn voorgelegd. 

 

 

 

Doelgroep 

Totaal 

(n=) 

Nederlands Publiek 785 

Waarvan: Christelijke kerkgangers 141 

Overig 644 

Christelijke kerkgangers (381 behaald door boost) 522 

Rooms-katholiek 91(Q) 

PKN (ex. GB) 163 (Q) 

Orthodox Gereformeerd = GK(V), CGK, NGK 109 

Bevindelijk Gereformeerd = (O)GG(N), HH, GB 60 

Evangelisch = Pinkster/VolEG, EG, Baptist, VEG, Verg.v.G 79 

Overig protestants / christelijk / niet-kerkelijk 20 (Q)  

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

gold een maximum te verwerven aantal waarnemingen (quotum). 
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Bijlage 

71% 

83% 

62% 

66% 

65% 

60% 

47% 

51% 

46% 

41% 

70% 

85% 

62% 

66% 

64% 

61% 

45% 

48% 

45% 

42% 

83% 

82% 

70% 

70% 

70% 

66% 

66% 

63% 

50% 

46% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Algemeen Nederlands Publiek (n=785) 

Overig (n=644) 

Christelijke kerkgangers (n=522) 

87% 

83% 

70% 

73% 

67% 

72% 

67% 

67% 

48% 

58% 

81% 

82% 

71% 

72% 

67% 

61% 

68% 

59% 

48% 

43% 

90% 

85% 

67% 

70% 

70% 

69% 

69% 

63% 

45% 

41% 

74% 

75% 

69% 

64% 

66% 

63% 

53% 

67% 

49% 

51% 

89% 

89% 

81% 

75% 

81% 

71% 

76% 

71% 

61% 

51% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

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

vrouwen moeten voor hetzelfde werk 
evenveel betaald krijgen als mannen 

welvaartsgroei alleen geoorloofd als dat op 
verantwoorde manier gebeurt 

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

niet minder, maar eerlijker consumeren 

kopen eerlijke/duurzame producten, 
bijdragen aan betere wereld 

bij politieke keuze speelt rechtvaardigheid 
voor minder bedeelden in NL/buitenland 

belangrijke rol 

we zouden met z'n allen moeten 
consuminderen  

huidige vleesproductie legt te veel druk op 
natuur 

grote multinationals hebben te veel macht, 
bij voorkeur koop ik producten rechtstreeks 

van boer/producent  

Bevindelijk Gereformeerd (n=60) 
Orthodox Gereformeerd (n=109) 
PKN (n=163) 
Rooms Katholiek (n=91) 
Evangelisch (n=79) 

Vraagstelling: 

Hieronder staat een aantal stellingen. 

Kunt u aangeven of u het met de stellingen eens 

bent (% (zeer) mee eens)? 

Bijlage Overige stellingen 


