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

1. Samenvatting
Op vraag "5 Wat is uw religie?" antwoordt 50% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "6 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 54% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "7 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 46% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".
Op vraag "8 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Leudal, waarbij 72 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
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Op vraag "5 Wat is uw religie?" antwoordt 50% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk






Humanist
Ik hang geen religie aan.
Katholiek gedoopt, maar niet belijdend
Oecumenisch
Zeer gelovig, maar uitgeschreven uit kath. Kerk.

Toelichting
Katholiek



Anders,
namelijk



Alleen in naam noch door al de perikelen in de rk kerk meer afstandziwe vorige
vra genomen
Ik ben wel religieus maar hang geen religie meer aan. IVoorheen was ik
katholiek.
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

6 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
religie?
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Op vraag "6 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 54% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:





















Achterhaald
Afstotend
Dat de katholieker kerk niets met een goed geloof te maken heeft ,de katholieke kerk heeft altijd
alleen maar om macht gedraaid , meer dan om geloof en goedheid voor de mens , geloof komt
vanuit gezelf.
Dit is vreselijk en ik voel me niet rooms-katholiek
Door misbruik en de ontkenning hiervan heb ik geen vertrouwen meer in de kerkleiders
Geloof staat altijd aan de basis van oorlog en onderdrukking .
Geloven is mooi, als het jou steun geeft, maar het instituut Katholieke Kerk is door en door rot
Het doet me nog meer beseffen dat religie een corrupt, gesloten en gevaarlijk systeem is
Het dragen van een hoofddoek
Het is niet goed dat deze zaken zolang door de kerk zijn ontkend
Het maakt me nog alerter als ik nadenk over relegieuze zaken
Ja ik keek tegen de priesters op en nu komt dit allemaal aan het licht er hebben veel huichelaars
tussen gezeten
Je neemt de kerkelijke leiders niet serieus
Kijk met andere ogen naar een aantal zaken op kerkelijk gebied.
Maar ook het uitsluiten van homo’s en de rijkdom van het Vaticaan en nog veel meer.
Niet meer praktiserend katholiek
Niet meer religieus
Op het instituut Rooms-Katholieke kerk zelf.
Vind ik het een schande dat iemand tot zoiets in staat is en misbruik maakt van hun “ aanzien”.
Wantrouwen t.a.v. Geloof niet alleen Christendom. Teveel negatieve dingen gebeurd uit naam
van een geloof.
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Ze versterken mijn gevoel/mening dat religies mensen beperken .
Zie mijn manier van geloven in het goede tussen de mensen, niet meer terug in de kerk.
Zie vorige vraag

Toelichting
Nee 





Ik leef mijn eigen geloof wat gebaseerd is op het katholieke en daar staat respect boven
aan.
Misbruik is van alle tijden en zal heel moeilijk uit te bannen zijn. Ik denk dat opheffing van
het celibaat een goede stap voorwaarts zou zijn.
Overal waar mensen zijn komen misbruikzaken voor. Allert blijven en beide partijen
helpen.
Religie al opgegeven voordat alles in het nieuws kwam
Veel misbruikzaken komen ook voor in andere groepen zoals het verenigingsleven, helaas.
Ook zijn er veel religieuze mensen die veel hebben gedaan voor de maatschappij, het
onderwijs en gezondheidszorg. Die werk mag niet weggevaagd worden door de
misstanden. Dat wordt vaak niet meer gezien.
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7 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
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Op vraag "7 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 46% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".

Toelichting
Een paar keer per
jaar




Jaarlijks




Nooit




Bezichtiging tijdens vakanties. Zijn vaak hele mooie gebouwen..
Geen idee wat deze vraag toevoegt aan het profiel van de
burgemeester!!!!
Tijdens vakantie in een andere plaats
O.a. Kunst floreerde in gebedshuizen, uit dat oogpunt bezoek ik ze af en
toe.
Alleen als het moet voor een begrafenis.
Alleen bij gelegenheden als begrafenis of trouwpartij. Verder nooit
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8 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "8 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal".

Toelichting
Neutraal



Onbelangrijk



Zeer
onbelangrijk



Ik vraag mij af wat dit van doen heeft bij een nieuwe burgemeestersbenoeming.
mijn religie doet er toch niets toe!!
Ik heb meer bezwaar tegen de Islam omdat daar nog veel ergere dingen worden
getolereerd als bij de katholieken. Ongelijke behandeling van mannen en
vrouwen, Vreselijk.
Religies zorgen voor verdeeldheid en tegenstellingen. Voor mijn eigen beleving
van God en onze weg hier op aarde heb ik geen religie nodig. Religies beperken
en stellen zich tussen jou en je directe beleving van contact met God of het
Goddelijke.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Leudal
Profielschets toekomstige burgemeester Leudal
Religie
15 november 2018 tot 27 november 2018
72
11,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
4 minuten en 48 seconden
30 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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