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1 Samenvatting en conclusie 

Via een internetenquête onder lezers van Tertio en Kerk & Leven is achterhaald 

welke visies op de samenleving en de kerk er leven onder kerkbetrokken Vlaamse 

katholieken. Kerkbetrokken betekent hier dat het gaat om katholieken die regel-

matig een kerkelijke viering bezoeken, minimaal één keer per maand. Zij konden 

hun mening geven met betrekking tot diverse terreinen van de samenleving. Ook 

is aan hen gevraagd of en hoe zij vrijwilligerswerk doen.   

 

 

1.1 Visies op de samenleving 

Met betrekking tot cultuur blijken kerkbetrokken Vlaamse katholieken kritische 

volgers van de berichtgeving in de media; zij verkiezen inhoudelijke diepgang 

boven sensatie. 

 

Met betrekking tot migratie heeft men met een redelijk positieve visie op de 

eigen rol; bijna 40% geeft aan persoonlijke banden met moslims te onderhouden 

en ruim de helft vindt Vlaanderen gastvrij genoeg voor de nieuwkomers. Ook is 

men voor uitbreiding van ontwikkelingssamenwerking. Kritischer is men veeleer 

naar de nieuwkomers zelf. De katholieken vinden dat te veel nieuwkomers on-

voldoende aangepast zijn en pleiten dan ook in meerderheid voor inburgering-

cursussen in het land van herkomst. Bijna driekwart is niet gerust op het 

inburgeringsproces van moslims, ruim de helft is voor het verbod op hoofddoek-

jes op openbare scholen en bijna de helft voor een verbod van minaretten.  

 

Wat het maatschappelijke veld van justitie aangaat, zijn betrokken Vlaamse 

katholieken voorstander van een strenger vervolgingsbeleid. Tegelijk benadruk-

ken zij dat er bij de uitvoering van de straf meer aandacht moet worden besteed 

aan bijvoorbeeld alternatieve straffen, de mogelijkheid tot strafvermindering, 

betere gevangenisfaciliteiten en goede reclassering.  

 

Ten aanzien van de economie is men bijna unaniem tegen de focus op geld en het 

maken van winst. Daarentegen is men sterk voor duurzaamheid en eerlijke han-

del, ook als dit de eigen portemonnee raakt.  

 

Ten aanzien van het onderwijs is men voor meer aandacht voor sociale omgangs-

normen en voor een strikt rook- en drankverbod. Verder vindt men seksuele 

voorlichting een taak van de school en geniet gemengd onderwijs de voorkeur. 

Een grote meerderheid van de betrokken katholieken pleit ervoor dat jongeren 

een periode van burgerdienst tot taak krijgen. Tot slot drukken de katholieken 
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het belang van onderwijs uit in een pleidooi voor een hogere verloning van de 

leerkrachten. 

 

Het sociale klimaat in Vlaanderen moet beter, aldus de betrokken katholieken. 

Men pleit voor een eerlijke verdeling van de welvaart, onder andere door belas-

ting op vermogens en verhoging van sociale uitkeringen. Ook vindt men het 

belangrijk te investeren in goede omgangsnormen en wil men scheidingen be-

moeilijken met het oog op de kinderen. Over de actuele discussie omtrent wijzi-

ging van het pensioenstelsel is men verdeeld.  

 

Tot slot konden de betrokken katholieken aangeven hoe zij aankijken tegen 

diverse aspecten van (medische) zorg. Men is bijna unaniem voor opvang van 

ouderen in familiekring en ondersteuning van de mantelzorg. Men is veelal 

terughoudend ten aanzien van abortus en, in iets mindere mate, euthanasie.  

 

 

1.2 Visies op katholiek geloof en kerk 

Driekwart van de kerkbetrokken Vlaamse katholieken geeft aan dat het hen 

steeds meer moeite kost om katholieke normen en waarden in de maatschappij 

uit te dragen. Sterkere profilering van het katholieke geloof in de samenleving 

vindt men dan ook nodig. Hierbij kan worden gedacht aan:  

� het benadrukken van de identiteit van katholieke organisaties; 

� de oprichting of uitbreiding van christelijk geïnspireerde ontmoetingsplaatsen; 

� een prominentere rol in sociaal opzicht, zoals de inzet voor mensen zonder 

papieren;  

� geestelijke verzorging in ziekenhuizen en gevangenissen; 

� catechese op de scholen als vorm van inwijding in het christelijk geloof; 

� de oprichting van enkele voluit katholieke scholen. 

 

 

1.3 Vrijwilligerswerk 

Kerkbetrokken Vlaamse katholieken doen vaak vrijwilligerswerk: naar schatting 

bijna 60% tegenover naar schatting 40% van alle Vlamingen1. Dit werk vindt 

plaats ten behoeve van kerkelijke en christelijke organisaties (vooral in parochies) 

maar óók daarbuiten. Religieuze inspiratie (en uitwisseling daarvan) is essentieel 

voor de vrijwilligers bij de uitvoering van hun werkzaamheden.  

De kerkelijke vrijwilligers ambiëren een grotere inbreng in hun parochie, ten 

koste van de priesters en vrijgestelden. Tegelijk maakt men zich zorgen dat door 

de achteruitgang van het aantal priesters er te veel druk op de vrijwilligers komt.   

 

                                                   
1 Bron: European Social Survey 2006. 
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1.4 Conclusies 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de kerkbetrokken Vlaamse katholieken in 

sociaal opzicht zeer progressief zijn. Men is voor vermindering van inkomensver-

schillen, voor zorg voor de zwakke groepen, voor duurzaamheid en eerlijke 

handel, voor een mild gevangenisregime en voor een burgerdienst van jongeren. 

Kortom, solidariteit staat hoog in het vaandel geschreven. Dit blijkt ook uit het 

feit dat men meer dan andere burgers in Vlaanderen aan vrijwilligerswerk doet, 

ook buiten de eigen parochie of katholieke organisatie. 

 

In cultureel opzicht is de groep eerder als behoudend te typeren. Kerkbetrokken 

katholieken staan afwijzend tegenover bepaalde, in hun perceptie te individualis-

tische levensstijlen en keuzes bij levensvragen. Tegenover echtscheiding, euthana-

sie en abortus is men terughoudend. In dezelfde trant pleit men voor meer 

aandacht in het onderwijs voor relatievaardigheden en goede omgangsvormen. 

 

Het migratievraagstuk heeft zowel sociale als culturele aspecten. Het lijkt er 

niettemin op dat het culturele aspect van dit vraagstuk voor de Vlaamse katholie-

ken het sterkst geldt. Men maakt zich blijkens de antwoorden grote zorgen over 

de mogelijkheden van integratie en kiest hiertegenover duidelijk een conservatie-

ve lijn. Nieuwkomers moeten zich meer dan voorheen aanpassen, zelfs wat 

betreft hun religieuze uitingen. 

 

Voor hun sociaal-progressieve en cultureel-behoudende idealen wensen de kerk-

betrokken katholieken meer steun vanuit de katholieke traditie. Men geeft aan 

dat het steeds meer moeite kost om katholieke normen en waarden in de maat-

schappij uit te dragen. Sterkere profilering van het katholieke geloof in de samen-

leving vindt men dan ook nodig. Daarbij wil men in de parochies meer inbreng 

hebben. Tegelijk zijn er zorgen over de continuïteit in parochies als het aantal 

priesters verder terugloopt.  

 



Kaski rapport nr. 597 | Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken 8 



Kaski rapport nr. 597 | Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken 9 

2 Inleiding 

Doelstelling en vraagstelling 

De Vlaamse katholieke weekbladen Tertio en Kerk & Leven vragen zich af hoe 

kerkbetrokken katholieken in Vlaanderen denken over de samenleving en over 

de rol die de katholieke gemeenschap hierin speelt of zou moeten spelen. Tevens 

willen de weekbladen weten wat voor vrijwilligerswerk de kerkbetrokken Vlaam-

se katholieken doen en wat hun motieven hiervoor zijn.  

Tertio en Kerk & Leven zijn voornemens om begin februari 2010 aan dit onder-

werp in hun bladen (en bij de viering van het tienjarig jubileum van Tertio) 

speciale aandacht te besteden. Daarom is aan het Kaski, een Nederlands onder-

zoeksbureau dat is gespecialiseerd in vragen over religie en samenleving, op-

dracht gegeven een onderzoek uit te voeren.  

 

Tertio en Kerk & Leven hebben een lijst opgesteld met vragen die zij aan de 

kerkbetrokken katholieken (in het rapport ook wel aangeduid als betrokken 

katholieken of gewoonweg katholieken) willen voorleggen. Verder hebben zij in 

hun blad lezers opgeroepen om via internet aan het onderzoek deel te nemen. 

Het Kaski heeft de vragenlijst op enkele punten aangepast qua begrijpelijkheid en 

eenduidigheid. Voorts heeft het bureau de vragenlijst online gezet en de ant-

woorden geanalyseerd en beschreven in dit rapport. 

 

De onderzoeksgroep: kerkbetrokken Vlaamse katholieken 

Onder kerkbetrokken katholieken worden personen verstaan met een actieve 

band met de katholieke kerk, namelijk door het regelmatig bezoeken van vierin-

gen2. De lezers van Tertio en Kerk & Leven lijken op voorhand voor een groot 

deel te overlappen met deze doelgroep. Om de representativiteit van de gegevens 

te bepalen, zal een vergelijking worden gemaakt met gegevens uit het European 

Social Survey (ESS3) uit 2006. Uit dit onderzoek blijkt ook dat van de circa zes 

miljoen inwoners van Vlaanderen er circa 850.000 als betrokken katholiek kun-

nen worden beschouwd. Gezien de oplage van Tertio en Kerk & Leven (een 

bereik van circa 350.000 huishoudens) is het inderdaad aannemelijk dat de groep 

lezers en de groep betrokken katholieken elkaar grotendeels overlappen.  

 

 

                                                   
2  Minimaal één keer per maand. 
3  Dit wetenschappelijke onderzoek wordt vanaf 2002 om het jaar gehouden in inmiddels 30 

Europese landen. Het onderzoek probeert van de Europese landen veranderingen in kaart 

te brengen als het gaat om instituties, waarden, opvattingen en gedragspatronen. Deelne-

mende instanties zijn onder andere de Universiteit van Leuven en het Nederlandse Sociaal 

en Cultureel Planbureau. 



Kaski rapport nr. 597 | Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken 10 

Visies op samenleving en kerk  

De visies op samenleving en kerk zijn toegespitst op zeven maatschappelijke 

velden:  

1. Cultuur, met stellingen over: 

a. de (gewenste) kwaliteit van openbare omroep en kranten; 

b. het belang van cultuursubsidies; 

c. de noodzaak van een sterkere profilering van het katholieke gedachten-

goed. 

2. Migratie, met stellingen over: 

a. de gewenste taak van kerk en overheid; 

b. de feitelijke en gewenste omgang met nieuwkomers; 

c. ervaringen met en opvattingen over moslims. 

3. Justitie, met stellingen over: 

a. opvattingen over strafvervolging; 

b. opvattingen over de tenuitvoerlegging van de straf en de situatie in de ge-

vangenissen. 

4. Economie, met stellingen over: 

a. de gewenste normen en waarden van het economisch handelen; 

b. de eigen bijdrage aan duurzaamheid en eerlijke handel. 

5. Onderwijs, met stellingen over: 

a. de inhoud van het onderwijs; 

b. de identiteit van de school; 

c. het klimaat op de school. 

6. Sociaal klimaat, met stellingen over: 

a. sociale gelijkheid; 

b. de sociale rol van parochies; 

c. de wijzigingen in het pensioenstelsel; 

d. sociale omgangsnormen. 

7. Medische zorg, met stellingen over: 

a. abortus en euthanasie; 

b. de zorg voor ouderen en zieken. 

 

Uitvoering van het onderzoek 

Om de opvattingen van kerkbetrokken Vlaamse katholieken in kaart te brengen, 

is een internetenquête opgesteld met stellingen over de zeven maatschappelijke 

velden. De respondenten konden aangeven in hoeverre ze het daarmee eens of 

oneens waren.  

De lezers van Tertio en Kerk & Leven zijn gevraagd de enquête in te vullen via 

een oproep in de bladen van december 2009 en via de websites (alsook via e-

mails).  
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Respons 

In totaal hebben 1.216 respondenten de enquête (nagenoeg) volledig ingevuld. 

Dit lijkt, gelet op de oplage van Tertio (ongeveer 7.500) en vooral Kerk & Leven 

(ongeveer 350.000) geen hoge respons, maar onduidelijk is hoeveel lezers de 

oproep om de enquête in te vullen feitelijk hebben gezien. Ook het middel van 

een internetenquête is mogelijk voor een aantal lezers een te grote drempel 

geweest. 

Gezien de breedte van het onderzoek, namelijk naar visies op samenleving en 

kerk, denken we niet dat er sprake is van een sterk selectieve uitval. Het gaat 

immers om voor bijna iedereen relevante zaken. Daarom hebben we de ingevulde 

enquêtes tot uitgangspunt voor de resultaten genomen.  

Vervolgens zijn we nagegaan of de 1.216 respondenten een goede afspiegeling 

vormen van alle kerkbetrokken Vlaamse katholieken. Daartoe hebben we - zoals 

ook al eerder aangegeven - een vergelijking gemaakt met de groep betrokken 

Vlaamse katholieken uit het European Social Survey (ESS) uit 2006. Uit deze 

vergelijking blijkt dat onder de betrokken Vlaamse katholieken die onze enquête 

hebben ingevuld er een ondervertegenwoording is van vrouwen, van ouderen 

(vooral ten opzichte van mensen met een middelbare leeftijd), van laag en secun-

dair opgeleiden (ten opzichte van hoog en universitair opgeleiden) en van katho-

lieken die minder dan één keer per week een kerkelijke viering bezoeken (ten 

opzichte van katholieken die wel wekelijks ter kerke gaan).  

Daarom hebben we via een weging naar geslacht, leeftijd, opleiding en kerkelijke 

betrokkenheid een correctie toegepast op onze respondenten (zie Bijlage 2, tabel 

1) zodat de gepresenteerde resultaten representatief zijn voor álle kerkbetrokken 

Vlaamse katholieken4. 

 

Rapportage 

In het vervolg van dit rapport worden eerst de resultaten weergegeven van de 

stellingen over de zeven maatschappelijke velden (hoofdstuk 3). Per stelling 

wordt weergegeven in welke mate de respondenten het ermee eens of oneens 

zijn. Voor de overzichtelijkheid zijn sommige stellingen in de gepresenteerde 

figuren ‘omgepoold’. Dit betekent dat een stelling ‘ik ben voor een verbod op…’ 

nu luidt ‘ik ben tegen een verbod op...’. Hiervoor worden aanvankelijke voor-

standers tegenstanders en omgekeerd. We hebben dit gedaan om de stellingen 

onderling beter visueel vergelijkbaar te maken. Voorstanders bij de ene stelling in 

een blok zijn nu grotendeels ook de voorstanders bij een andere stelling in het-

zelfde blok. De stellingen zoals die aan de respondenten zijn voorgelegd, staan in 

Bijlage 1. 

 

                                                   
4  Overigens zijn er na deze correctie geen sterke veranderingen in de antwoorden waar-

neembaar.  
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Tevens is bezien of en in welke mate leeftijd en opleiding van invloed zijn op de 

visies van de katholieken. Vervolgens komt in hoofdstuk 4 het vrijwilligerswerk 

van de betrokken Vlaamse katholieken aan de orde5.  

 

De stellingen uit dit onderzoek kunnen helaas niet met ander onderzoek worden 

vergeleken. Hierdoor kan wat betreft de opvattingen van de betrokken Vlaamse 

katholieken geen ontwikkeling in de tijd worden geschetst, alsook geen vergelij-

king met bijvoorbeeld de gehele Vlaamse bevolking. 

 

                                                   
5  Voor de volledigheid komen in Bijlage 2, tabel 2 nog enkele achtergrondkenmerken van de 

kerkbetrokken Vlaamse katholieken aan bod als het gaat om gezins-, werk- en woonsituatie 

en om religieuze participatie. 
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3 Visies op samenleving en kerk 

In dit hoofdstuk worden de visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken weer-

gegeven ten aanzien van de maatschappelijke velden cultuur, migratie, justitie, 

economie, onderwijs, sociaal klimaat en medische zorg. Op ieder veld is een 

aantal stellingen geformuleerd waarop men kon antwoorden met ‘helemaal eens’, 

‘enigszins mee eens’, ‘enigszins mee oneens’ of ‘helemaal mee oneens’. Bij de 

meeste stellingen is er slechts een klein aantal katholieken dat niet weet te ant-

woorden. Deze zijn dan ook buiten beschouwing gelaten6.  

Naast de resultaten voor de hele groep van betrokken Vlaamse katholieken 

worden de resultaten ook nog weergegeven per leeftijdsgroep en opleidingsni-

veau. Bij leeftijd onderscheiden we jongere (tot 40 jaar), middelbare (40-65 jaar) 

en oudere (65 jaar en ouder) betrokken Vlaamse katholieken. Bij opleiding 

maken we onderscheid tussen enerzijds lager en secundair opgeleiden, en ander-

zijds hoger en universitair opgeleiden.  

 

                                                   
6  We gaan er daarbij vanuit dat zij, als ze wel op een stellingen hadden geantwoord, dit 

antwoord overeen zou komen met het gemiddelde antwoord van de betrokken Vlaamse 

katholieken. Ten aanzien van enkele stellingen is de categorie ‘weet niet’ groter, namelijk 

ongeveer 20%; dit wordt in de tekst bij de stellingen besproken.  
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3.1 Cultuur 

Wat betreft het maatschappelijke veld van cultuur is gevraagd naar: 

� de (gewenste) kwaliteit van openbare omroep en kranten; 

� het belang van cultuursubsidies; 

� en de noodzaak van een sterkere profilering van het katholieke gedachtegoed. 

 

Het algemene beeld is dat de kerkbetrokken Vlaamse katholieken kritisch zijn 

naar de media. Men stelt in grote meerderheid (80% of meer) kwaliteit voorop 

en vindt dat de kranten onvoldoende over de grote uitdagingen in de wereld 

berichten. 

Hoewel jongeren in meerderheid eveneens kritisch zijn over de pers, kunnen we 

constateren dat zij iets minder kritisch zijn dan de middelbare en oudere leef-

tijdsgroep. Zo zijn jongeren over eventuele sensatiezucht van journalisten iets 

toegeeflijker (21% is tegen het aansprakelijk stellen) dan ouderen (ongeveer 5% 

is tegen), en ook vinden ze vaker dat kranten wel informeren over de grote 

uitdagingen van deze wereld (40% tegenover bijna 20%). 

 

Bijna 90% van de katholieken is voor het subsidiëren van cultuur, ook ten tijde 

van economische crisis. 

 

Kijken we naar de behoefte aan meer profilering van het katholieke gedachte-

goed, dan is ook hiervoor brede instemming bij de katholieken (90% of meer). 

Tegelijk ervaart ruim driekwart weerstand in de samenleving om zich zelf als 

christen te profileren. Met andere woorden, er is een sterke behoefte aan profile-

ring, en tegelijk zijn de voorwaarden om dit te realiseren, niet gunstig. 

Wat betreft de profilering van het katholieke gedachtegoed, vinden jongeren dit 

evenzeer belangrijk als de middelbare en oudere leeftijdsgroep. Wel zijn jongeren 

iets meer gehecht aan parochiezalen als lokale ontmoetingsplaatsen (nagenoeg 

alle jongeren tegenover 85-90% van de andere katholieken). Interessant is ook 

om vast te stellen dat jongeren wat meer weerstand zeggen te ontmoeten om 

voor hun eigen christen-zijn uit te komen (86% vindt het heden ten dage moeilij-

ker dan voorheen tegenover ongeveer driekwart van de andere katholieken).  
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figuur 3.1  Visies op cultuur (in %) 
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tabel 3.1 Visies op cultuur naar leeftijd en opleiding* (% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- de openbare omroep moet zich richten op inhoudelijk zinvolle programma’s en niet hoge kijkcijfers 94 97 98 98 97 97 

- journalisten moeten bij schaamteloze sensatiezucht aansprakelijk gesteld worden 79 93 97 94 91 93 

- kranten informeren ons onvoldoende over de grote uitdagingen in de wereld 60 81 83 80 79 80 

 

- cultuur moet ook in tijden van crisis worden gesubsidieerd 85 85 88 88 89 88 

 

- de kerk dient haar waarden, levens- en maatschappijvisie sterker uit te dragen 93 94 97 96 96 96 

- het is jammer dat verenigingen de K van Katholiek uit hun naam schrappen 86 89 95 93 87 91 

- parochiezalen moeten worden behouden als christ. geïnspireerde cult. ontmoetingsplaatsen 97 83 90 88 85 88 

- het is vandaag moeilijker dan vroeger om ervoor uit te komen dat je christen bent 86 74 79 78 74 76 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 

 

 

 



Kaski rapport nr. 597 | Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken 17 

3.2 Migratie 

Wat betreft het maatschappelijke veld van migratie is gevraagd naar: 

� de gewenste taak van kerk en overheid; 

� de feitelijke en gewenste omgang met nieuwkomers; 

� ervaringen met en opvattingen over moslims. 

 

De overgrote meerderheid van de kerkbetrokken Vlaamse katholieken (ongeveer 

85%) is voor de zorg van de kerk voor de ‘sans papiers’ en voor extra geld voor 

ontwikkelingssamenwerking. In deze zin steunen zij deze zwakke groepen. 

Zonder dat het hele grote verschillen betreft, zijn jongeren hiervoor wat minder 

voorstander dan de andere katholieken. Niettemin bepleit het overgrote deel van 

jongeren dit wel. 

 

Kijken we naar de opvattingen over nieuwkomers, dan zijn de katholieken duide-

lijk kritisch naar de huidige situatie. Een kleine meerderheid (55%) vindt dat men 

in Vlaanderen reeds voldoende gastvrij is naar nieuwkomers. Driekwart vindt dat 

er te veel onaangepaste nieuwkomers zijn en tweederde pleit dan ook voor een 

inburgeringscursus in het land van herkomst. 

Jongeren vinden vaker dat Vlaanderen voldoende gastvrij is (67% tegenover ruim 

50% van de middelbare en oudere leeftijdsgroep). 

 

De attitude over nieuwkomers wordt nog kritischer als het specifiek gaat om de 

integratie van moslims. Bijna 40% van de katholieken onderhoudt enige persoon-

lijke banden met moslims7. Niettemin heeft slechts een kwart er vertrouwen in 

dat het met de inburgering van moslims wel goed komt: de grote meerderheid is 

minder gerust daarop. Dit zien we terug bij de andere antwoorden op de stellin-

gen over een verbod op minaretten of hoofddoekjes op openbare scholen. Een 

meerderheid van bijna 60% bepleit een dergelijk hoofddoekjesverbod, en bijna 

de helft is voor het verbieden van minaretten.  

Deze resultaten geven aan dat men ten aanzien van nieuwkomers, zoals onder 

anderen moslims, een sterkere druk tot integratie of assimilatie voorstaat. De 

eigen vrijheid van godsdienst wordt daarbij niet door iedereen ook aan andere 

godsdiensten gegund. 

Jongeren zijn het meest kritisch in hun visie ten aanzien van de integratie van  

moslims. Ofschoon ze evenveel contacten hebben als de andere leeftijdsgroepen, 

zijn ze duidelijk minder gerust op een goed integratieproces. Slechts iets meer 

dan 10% heeft hierin vertrouwen (tegenover een kwart van de andere leeftijds-

groepen). Jongeren zijn dan ook iets vaker voorstander van vooral het verbieden 

van minaretten.  

                                                   
7  Wellicht is dit een overschatting omdat vrij veel katholieken niet weten of zij zo’n band 

hebben; vermoedelijk hebben zij eerder geen dan wel contact met moslims. 
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De verschillen naar opleiding zijn ook aanzienlijk. Hoger opgeleiden zijn wat 

minder kritisch naar nieuwkomers en hebben meer vertrouwen in het integratie-

proces van moslims (34% tegenover 23% bij de lager en secundair opgeleiden). 

Ook zijn zij duidelijk minder vaak dan lager en secundair opgeleiden voorstander 

van het verbod op hoofddoekjes (50% tegen 63%) of minaretten (36% tegen 

47%). 

 

De houding ten opzichte van moslims verschilt tussen katholieken die persoonlij-

ke banden onderhouden met moslims en katholieken die dit niet doen. Zij die 

wel contacten hebben met moslims, staan minder vaak achter het hoofddoeken-

verbod op scholen en het minarettenverbod: respectievelijk is 48% en 35% is 

voor deze verboden tegenover 63% en 51% van de katholieken die geen contac-

ten met moslims hebben. En 33% van de katholieken met persoonlijke banden 

met moslims denkt dat moslims zich mettertijd vanzelf zullen aanpassen tegen-

over 20% van de katholieken die deze banden niet hebben. Ook bij de andere 

stellingen over migratie bestaan er verschillen tussen katholieken die wel en geen 

banden onderhouden met moslims, maar deze zijn niet zo groot. 
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figuur 3.2  Visies op migratie (in %) 
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in tegenstelling tot Zwitsers voorbeeld moeten minaretten niet worden verboden*

ik sta niet achter het hoofddoekenverbod op openbare scholen*

moslims zullen zich mettertijd vanzelf aanpassen

ik onderhoud persoonlijke banden met één of meerdere moslims**

kandidaat migranten moeten niet verplicht een inburgeringscursus in land van herkomst volgen*

er zijn niet te veel onaangepaste nieuwkomers*

Vlaanderen is onvoldoende gastvrij voor nieuwkomers

de overheid moet meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking

ik sta erachter dat de kerk het opneemt voor mensen zonder papieren

helemaal mee eens enigszins mee eens enigszins mee oneens helemaal mee oneens

 
* Deze stellingen zijn omgedraaid om de vergelijking met de andere stellingen te verbeteren. De feitelijke formulering van deze stellingen zoals ze aan de responden-

ten zijn voorgelegd, is weergegeven in bijlage 1. 

** Een vrij groot deel van de respondenten (21 procent) heeft niet gereageerd op deze stelling. Vermoedelijk hebben zij eerder geen dan wel banden met moslims. 
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tabel 3.2 Visies op migratie naar leeftijd en opleiding* (% enigszins of helemaal mee eens)  

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- ik sta erachter dat de kerk het opneemt voor mensen zonder papieren 81 85 90 89 85 87 

- de overheid moet meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking 70 80 88 82 88 84 

 

- Vlaanderen is onvoldoende gastvrij voor nieuwkomers 33 46 47 47 45 45 

- er zijn niet te veel onaangepaste nieuwkomers** 26 29 22 23 31 25 

- kandidaat migranten moeten niet verplicht een inburgeringscursus in land van herkomst volgen** 38 40 33 32 42 35 

 

- ik onderhoud persoonlijke banden met één of meerdere moslims*** 38 42 34 36 44 39 

- moslims zullen zich mettertijd vanzelf aanpassen 12 28 25 23 34 27 

- ik sta niet achter het hoofddoekenverbod op openbare scholen** 37 40 43 37 50 42 

- in tegenstelling tot Zwitsers voorbeeld moeten minaretten niet worden verboden** 49 58 53 53 64 55 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 

** Deze stellingen zijn omgedraaid om de vergelijking met de andere stellingen te verbeteren. De feitelijke formulering van deze stellingen zoals ze aan de responden-

ten zijn voorgelegd, is weergegeven in bijlage 1. 

***Een vrij groot deel van de respondenten (21 procent) heeft deze vraag niet beantwoord. Vermoedelijk hebben zij eerder geen dan wel banden met moslims.
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3.3 Justitie 

Het maatschappelijke veld van justitie bevatte twee groepen vragen:  

� opvattingen over strafvervolging; 

� opvattingen over de tenuitvoerlegging van de straf en de situatie in de gevan-

genissen. 

 

Een grote meerderheid van de kerkbetrokken katholieken is voor een strenger 

vervolgingsbeleid. Daartoe dient de verjaringstermijn van delicten te worden 

afgeschaft (72% bepleit dit) en moeten er meer gevangenissen worden gebouwd 

(81% bepleit dit). 

 

Bezien we de tenuitvoerlegging van de straf, dan is men voor het overgrote deel 

(80% of meer) mild gestemd over het karakter van de detentie. Investeringen 

acht men nodig in geestelijke verzorging en reclassering (beide meer dan 90%), 

en in betere gevangenissen (81%); voorts is men voor alternatieve straffen (90%) 

en strafvermindering bij goed gedrag (77%).  

Jongeren zijn iets milder over de tenuitvoerlegging van de straf, met name ten 

aanzien van de uitbreiding van alternatieve straffen (72% vindt dat goed tegen-

over ongeveer 90% van de middelbare en oudere katholieken).  

 

Enigszins los hiervan staat de mening van bijna 90% van de respondenten dat 

gedetineerden met een vreemde nationaliteit bij een zwaar vergrijp bij voorkeur 

hun straf dienen uit te zitten in hun land van herkomst. 
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figuur 3.3  Visies op justitie (in %) 
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tabel 3.3 Visies op justitie naar leeftijd en opleiding* (% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- er moeten gevangenissen worden bijgebouwd zodat niemand straf ontloopt 81 80 82 81 80 81 

- de verjaringstermijn voor delicten dient afgeschaft te worden 73 74 71 71 72 72 

 

- oude gevangenisgebouwen voldoen niet meer aan menswaardige opvang van gedetineerden 76 77 85 81 83 81 

- er moet opnieuw meer geïnvesteerd worden in gevangenisaalmoezeniers 92 96 96 96 95 96 

- het systeem van alternatieve straffen dient uitgebreid te worden 72 91 90 88 93 90 

- bij goed gedrag van gedetineerden moet strafvermindering mogelijk blijven 73 72 80 75 81 77 

- de overheid dient meer te investeren in begeleiding van gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving 91 92 96 92 94 93 

- gevangenen met vreemde nationaliteit moeten bij zware ingrijpen hun straf in land van herkomst uitzitten 79 83 90 87 86 86 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 
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3.4 Economie 

Het veld van de economie omvat twee blokken vragen: 

� de gewenste normen en waarden van het economisch handelen; 

� de eigen bijdrage aan duurzaamheid en eerlijke handel. 

 

Kerkbetrokken katholieken blijken zeer begaan met betere normen en waarden in 

het economisch handelen. Bijna unaniem (95% of meer) bepleit men goed rent-

meesterschap van de aarde, een gerichtheid op eerlijkheid en solidariteit, en 

aandacht van bedrijven voor het psychische welzijn van hun werknemers.  

Gezien de bijna unanieme instemming met de voorgelegde stellingen zijn de 

verschillen op basis van leeftijd en opleiding klein. Voor zover aanwezig schuilen 

de verschillen uitsluitend in de mate waarin men instemt. Bezien we deze kleine 

verschillen, dan vinden jongeren de zorg van bedrijven voor het psychisch welzijn 

van werknemers iets minder belangrijk.  

 

De groene en sociale opvattingen van de katholieken over de economie zijn geen 

loze kreten. Meer betalen voor eerlijke producten of duurzaamheid, of minder 

met de wagen rijden zijn voornemens die bijna unaniem (85% of meer) bijval 

krijgen, ook als dat ten koste gaat van de eigen welvaart. 
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figuur 3.4  Visies op economie (in %) 
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tabel 3.4 Visies op economie naar leeftijd en opleiding* (% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- 

 

het beheer van de aarde als een goede huisvader moet de norm zijn van economisch handelen  

en niet geld en het maken van winst 98 97 95 98 95 97 

- de economie moet meer gericht zijn op waarden als eerlijkheid en solidariteit en minder op geld en 

winst maken 99 96 95 97 96 96 

- bedrijven moeten meer aandacht besteden aan het psychisch welzijn werknemers 87 95 96 93 96 94 

 

- 

 

ik ben bereid meer te betalen voor producten met een eerlijke handel zodat producenten in de derde 

wereld een eerlijke prijs ontvangen 85 95 92 93 94 93 

- ik ben bereid minder met de wagen te rijden omwille van het milieu 87 91 90 93 89 91 

- ik wil een deel van welvaart inleveren om het grondstoffen- en klimaatprobleem helpen oplossen 93 86 83 84 90 86 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 

 



Kaski rapport nr. 597 | Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken 27 

3.5 Onderwijs 

Het veld onderwijs wordt uiteengelegd in drie blokken: 

� de inhoud van het onderwijs; 

� de identiteit van de school; 

� het klimaat op de school. 

 

Kerkbetrokken Vlaamse katholieken zijn voorstander van een grotere rol van 

catechese in het godsdienstonderwijs: 90% wil dat naast het geven van informatie 

ook inwijding in het christendom een doel wordt. Verder meent ruim 80% van 

de katholieken dat het goed zou zijn als jongeren een tijd lang vrijwilligerswerk 

doen voor de zwakkeren in de samenleving. Tot slot meent ruim 70% van de 

betrokken katholieken dat seksuele voorlichting tot de taak van de school be-

hoort.  

Jongeren zijn minder vaak voor een burgerdienst (73% tegenover 84% van de 

middelbare en oudere katholieken) maar juist vaker voor seksuele voorlichting 

(88% tegenover 70%). 

 

Ruim 60% van de katholieken wenst een heroprichting van voluit katholieke 

scholen; de herinvoering van niet-gemengd onderwijs is minder wenselijk (een-

derde). 

 

Het overgrote deel van de katholieken (85%) wil een strikter rook- en drankver-

bod op scholen; jongeren willen dit iets minder vaak (77%) dan de andere leef-

tijdsgroepen (ongeveer 85%). En 60% vindt dat leerkrachten meer moeten 

verdienen om zo hun aanzien in de maatschappij te verhogen. 
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figuur 3.5  Visies op onderwijs (in %) 
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tabel 3.5 Visies op onderwijs naar leeftijd en opleiding*  (% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- 

 

godsdienstonderwijs moet opnieuw meer catechese worden, dus niet alleen informatie 

over, maar ook inwijding in het christendom 84 88 93 91 88 90 

- jongeren moeten worden verplicht een periode burgerdienst (vrijwilligerswerk bij de 

zwakkeren in de samenleving) te doen 73 84 84 83 85 83 

- seksuele voorlichting behoort tot de taken van de school 88 70 69 69 78 73 

 

- het is wenselijk dat ook enkele voluit katholieke scholen worden opgericht 61 60 67 65 56 63 

- er zou opnieuw niet-gemengd onderwijs moeten zijn 26 29 34 32 31 32 

 

- scholen moeten een strikt rook- en drankverbod hanteren 77 83 87 88 84 85 

- een hogere verloning moet het maatschappelijke respect van leerkrachten opkrikken 57 57 65 59 66 60 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 
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3.6 Sociaal klimaat 

De stellingen over het sociale klimaat in de Vlaamse samenleving gaan over: 

� sociale gelijkheid; 

� de sociale rol van parochies; 

� de wijzigingen in het pensioenstelsel; 

� sociale omgangsnormen. 

 

Bijna alle kerkbetrokken Vlaamse katholieken willen dat de overheid de verschil-

len tussen rijk en arm verkleind. Om dat te bereiken dient er volgens de katholie-

ken in de eerste plaats belasting te worden geheven op grote vermogens: 85% 

vindt dit (en 61% vindt dit zelfs heel belangrijk). Daarnaast vindt bijna driekwart 

van de katholieken dat sociale uitkeringen omhoog moeten (en 31% vindt dit 

heel belangrijk).  

Ook jongeren staan nagenoeg allemaal achter een eerlijkere sociale verdeling, 

maar zij onderschrijven minder vaak dat dit zal moeten geschieden middels 

belasting op hoge vermogen (72%). En ‘slechts’ de helft van deze jongeren is 

voorstander van hogere sociale uitkeringen (tegenover 82% van de ouderen, 

katholieken van middelbare leeftijd zitten hier tussenin). 

 

Nagenoeg alle betrokken Vlaamse katholieken vinden dat parochies concrete 

sociale initiatieven moeten nemen. Onder dit soort initiatieven valt ook de zorg 

voor armen en zieken. Ruim de helft van de katholieken vindt het daarom zorge-

lijk als priesters in parochies wegvallen omdat er volgens hen daardoor minder 

aandacht komt voor deze zorg. De andere helft is daar niet of minder bang voor. 

 

Over de verhoging van de pensioenleeftijd zijn de betrokken Vlaamse katholie-

ken verdeeld: de helft is voor en de helft tegen. Het verlagen van de pensioens-

bijdrage stuit op iets meer weerstand: ruim 60% is tegen.  

Jonge katholieken zijn het felst tegen wijziging van de pensioenen. Tweederde is 

tegen verhoging van de leeftijd en driekwart tegen de verlaging van de bijdrage. 

Onder oudere katholieken is slechts 35% tegen verhoging van de leeftijd en 61% 

tegen verlaging van de bijdrage. Katholieken van middelbare leeftijd zitten tussen 

de jongere en oudere katholieken in. 

 

Het overgrote deel van de betrokken Vlaamse katholieken is voor een stimule-

ring van fatsoens-omgangsnormen door de overheid. Ongeveer 90% vindt dat 

onderwijs meer aandacht moet besteden aan goede relatievaardigheden. En 

ongeveer driekwart is voorstander van een verplichte relatietherapie voor ouders 

met kleine kinderen, die willen scheiden. Oudere katholieken zien meer in deze 

therapie (80% is voorstander) dan jongere katholieken (60%), katholieken van 

middelbare leeftijd zitten hier tussenin. 
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figuur 3.6  Visies op het sociale klimaat (in %) 
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tabel 3.6 Visies op het sociale klimaat, naar leeftijd en opleiding* (% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- de regering moet zich meer inspannen om de kloof tussen rijk en arm te dichten 98 97 93 97 94 96 

- er moet een belasting komen op grote vermogens om rijkdom te herverdelen 72 86 86 85 86 85 

- sociale uitkeringen moeten omhoog 49 70 82 75 69 73 

 

- elke parochie moet op een aanwijsbare manier sociale initiatieven behartigen 86 94 93 93 95 93 

- het wegvallen van een parochiepriester leidt tot minder aandacht voor armen- en ziekenzorg 54 52 55 57 48 55 

 

- de pensioenleeftijd moet omhoog omdat we met zijn allen alleen maar ouder worden 35 42 65 49 65 52 

- pensioenen mogen omlaag om ze in de toekomst voor iedereen betaalbaar te houden 25 37 39 37 38 37 

 

- 

 

onderwijs moet meer aandacht besteden aan relatievaardigheden om de kwaliteit van de 

sociale omgang te bevorderen  84 93 92 92 92 92 

- koppels met kleine kinderen die willen scheiden, moeten eerst verplicht relatietherapie volgen 61 71 81 73 75 75 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 
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3.7 Medische zorg 

De medische en ethische vraagstukken gaan over: 

� abortus en euthanasie; 

� zorg voor ouderen en zieken. 

 

Een meerderheid van de kerkbetrokken Vlaamse katholieken staat afwijzend 

tegenover abortus: driekwart zou zijn of haar dochter adviseren een zwanger-

schap op jeugdige leeftijd niet af te breken. Ten aanzien van euthanasie zijn de 

meningen verdeeld: er zijn ongeveer evenveel katholieken voor als tegen. Opval-

lend is dat jongeren euthanasie het sterkste afwijzen (64%). 

Zowel wat betreft abortus als euthanasie vindt tweederde van de betrokken 

Vlaamse katholieken dat strengere wetgeving hieromtrent noodzakelijk is, en 

daarmee dus meer moet worden ontmoedigd. Deze wens op verstrenging is bij 

ouderen meer aanwezig (ongeveer 80%) dan bij katholieken van middelbare 

leeftijd (ongeveer 55%); jongeren zitten hier tussenin. 

Deze resultaten over de opvattingen over abortus en euthanasie laten de betrok-

ken Vlaamse katholieken buiten beschouwing die niet weten wat ze van deze 

onderwerpen moeten vinden. En dat is een vrij omvangrijke groep: ongeveer 

20%. Van deze katholieken is het moeilijk in te schatten of ze voor of tegen 

abortus en euthanasie zijn. 

 

Als het gaat om het positief beïnvloeden van (medische zorg aan naasten), is er 

veel eensgezindheid onder de betrokken Vlaamse katholieken: 90% vindt dat 

mantelzorgers fiscale voordelen mogen ontvangen en eveneens 90% (onder 

jongeren zelf bijna 100%) vindt het wenselijk dat oudere mensen weer meer 

binnen de eigen familieomgeving moeten worden verzorgd. 

Ook over het aanhouden van aalmoezeniers bestaat tot slot onder de katholieken 

nauwelijks discussie. Bijna 90% vindt dat ze in ziekenhuizen behouden moeten 

blijven.
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 figuur 3.7  Visies op medische zorg (in %) 
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we moeten ouderen opnieuw meer in familiekring proberen op te vangen

ik ben voorstander van fiscale voordelen voor mantelzorgers

ziekenhuizen moeten in een aalmoezeniersdienst blijven voorzien

de huidige euthanasiewet laat te veel achterpoortjes open en moet worden verstrengd**

ik ben voorstander van verstrenging van de wet op abortus**

als ik aan een ongeneeslijke ziekte lijd, sluit ik euthanasie uit*+**

als mijn dochter op 14-15 jarige leeftijd zwanger raakt, adviseer ik geen abortus**

helemaal mee eens enigszins mee eens enigszins mee oneens helemaal mee oneens

 
* Deze stelling is omgedraaid om de vergelijking met andere stellingen te verbeteren. De feitelijke formulering van deze stelling zoals ze aan de katholieken is voor-

gelegd, is weergegeven in bijlage 1. 

** Een vrij groot deel van de respondenten heeft (18-23 procent) niet gereageerd op de stellingen over abortus en euthanasie. 
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tabel 3.7 Visies op medische zorg, naar leeftijd en opleiding* (% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. laag-sec. hoog-uni. totaal 

 

- als mijn dochter op 14-15 jarige leeftijd zwanger raakt, adviseer ik geen abortus*** 78 73 83 77 79 77 

- als ik aan een ongeneeslijke ziekte lijd, sluit ik euthanasie uit**+*** 64 46 57 49 54 50 

- ik ben voorstander van verstrenging van de wet op abortus*** 62 54 82 68 66 67 

- de huidige euthanasiewet laat te veel achterpoortjes open en moet worden verstrengd*** 67 57 81 70 66 68 

 

- ziekenhuizen moeten in een aalmoezeniersdienst blijven voorzien 100 98 96 98 98 98 

- ik ben voorstander van fiscale voordelen voor mantelzorgers 92 90 94 91 95 93 

- we moeten ouderen opnieuw meer in familiekring proberen op te vangen 98 84 91 88 89 88 

* Alle verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn weergegeven. 

** Deze stelling is omgedraaid om de vergelijking met andere stellingen te verbeteren. De feitelijke formulering van deze stelling zoals ze aan de katholieken is voor-

gelegd, is weergegeven in bijlage 1. 

***Een vrij groot deel van de respondenten (18-23 procent) niet gereageerd op de stellingen over abortus en euthanasie. 
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4 Vrijwilligerswerk 

Volgens dit onderzoek doet 72% van de betrokken Vlaamse katholieken vrijwil-

ligerswerk. Vermoedelijk is dit een overschatting en ligt dit percentage feitelijk 

tussen de 55% en 60% (volgens European Social Survey deed in 2006 58% van 

de betrokken Vlaamse katholieken vrijwilligerswerk). Het vervolg van dit hoofd-

stuk laat de katholieken die geen vrijwilligerswerk doen, buiten beschouwing 

(waardoor de ondervertegenwoordiging hiervan in ons onderzoek geen probleem 

meer vormt). 

 

Gemiddeld besteden betrokken Vlaamse katholieken die vrijwilligerswerk doen, 

hieraan 24 uur per maand. Dit komt neer op zes uur per week. Er zijn hierin 

nauwelijks verschillen naar leeftijd en opleiding. 

 

Als betrokken Vlaamse katholieken vrijwilligerswerk doen, is dit in eerste instan-

tie voor de parochie (of verwante kerkelijke organisatie): 60% doet dit. Opval-

lend is dat jongeren dit meer doen dan andere leeftijdsgroepen (70% tegenover 

ongeveer 60%). Ook hoger opgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk dan lager en 

secundair opgeleiden (66% tegenover 54%). 

Ruim 40% van de katholieken zet zich (naast hun werk in de parochie) in voor 

een niet-christelijke organisatie. Ook vrijwilligerswerk voor een christelijke 

arbeidersvereniging komt geregeld voor (24%). 

 

tabel 4.1 Type vrijwilligerswerk* (in %) 

 

 

tot 40 

jaar 

40-65 

jaar 

65 jaar en 

ouder 

laag- 

middelbaar 

opgeleid 

hoog 

opgeleid totaal 

 

parochie (of kerkelijk) 70 62 57 54 66 60 

christ. arbeidersvereniging 12 24 26 27 19 24 

christ. landbouwersvereniging 3 7 4 6 4 5 

christelijke jeugdbeweging 15 2 1 2 4 3 

christ. werkgeversorganisatie 0 1 0 0 1 1 

andere christ. organisatie 12 26 35 31 31 29 

andere organisatie 37 47 35 38 44 42 

* Meerdere antwoorden mogelijk, alleen van de katholieken die vrijwilligerswerk doen. 
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Ruim 90% van de betrokken Vlaamse katholieken wordt in zijn of haar vrijwilli-

gerswerk geïnspireerd door het geloof, 64% zelfs vaak. Bij hoger opgeleiden is 

deze inspiratie sterker aanwezig (71% vaak) dan bij lager en secundair opgeleiden 

(58% vaak). 

Ruim 80% van de katholieke vrijwilligers deelt tijdens het vrijwilligerswerk 

religieuze inspiratie met medechristenen. Jongeren doen dit minder vaak (66%) 

dan de middelbare en oudere leeftijdsgroep (83%). 
 

figuur 4.1  Vrijwilligerswerk geïnspireerd door geloof *(in %) 

70 66 62 58
71

64

13
27

25 29

23
27

17
7

13 13
6 9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

tot 40 jaar 40-65 jaar 65 jaar en

ouder

laag of

middelbaar

opgeleid

hoog opgeleid

leeftijd opleiding totaal

vaak soms neen

 
* Verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.05). 
 

figuur 4.2  Delen van religieuze inspiratie tijdens vrijwilligerswerk met mede-
christenen* (in %) 

37 38
46 42 42 41

29

45
37

36
44 41

34

17 17 22
14 18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

tot 40 jaar 40-65 jaar 65 jaar en

ouder

laag of

middelbaar

opgeleid

hoog opgeleid

leeftijd opleiding totaal

vaak soms neen

 
* Verschillen naar leeftijd en opleiding significant (p<.05). 
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Ruim driekwart van de vrijwilligers die in de parochies (en daaraan gelieerde 

kerkelijke organisaties) actief zijn, vindt dat hun inbreng in de kerk te gering is en 

dat priesters en vrijgestelden te bepalend zijn. Bij vrijwilligers van middelbare 

leeftijd (80%) en oudere vrijwilligers (85%) leeft dit veel sterker dan bij jongeren 

(45%). En bij lager en secundair opgeleiden sterker (82%) dan bij hoger opgelei-

den (71%). 

 

figuur 4.3  Visies op kerkelijk vrijwilligerswerk* (in %) 
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* Alleen aan vrijwilligers die actief zijn in parochies of andere kerkelijke organisaties. 

 

Ondanks de wens voor een minder bepalende rol van priesters (en vrijgestelden) 

worden zij als onmisbaar beschouwd. Bijna driekwart van de vrijwilligers geeft 

aan dat het wegvallen van priesters in parochies zorgt voor een te grote druk op 

hun werk in de parochie (in combinatie met hun thuissituatie). Dit speelt bij 

jongere vrijwilligers sterker (83%) dan bij de andere katholieke vrijwilligers 

(ongeveer 70%).  
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tabel 4.2 Visies op kerkelijk vrijwilligerswerk naar leeftijd en opleiding*  

(% enigszins of helemaal mee eens) 

 leeftijd opleiding  

 tot 40 40-65 65 e.o. 

laag- 

sec. 

hoog

-uni. totaal 

 

- 

 

vrijwilligers in de kerk zouden een grotere inbreng moeten 

hebben, nu zijn priesters en vrijgestelden te bepalend 45 80 85 82 71 78 

- het wegvallen van een priester vraagt van vrijwillige 

parochiemedewerkers een te grote investering die 

moeilijk combineerbaar is met job en gezin 83 68 73 72 72 72 

* Alleen aan vrijwilligers die actief zijn in parochies of andere kerkelijke organisaties. Alle verschillen 

naar leeftijd en opleiding significant (p<.10) met uitzondering van percentages die cursief zijn 

weergegeven. 
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Bijlage 1: Stellingen 

Cultuur 

 

1. De kranten informeren ons onvoldoende over de grote uitdagingen in de 

wereld. 

2. Journalisten en uitgevers moeten bij schaamteloze sensatiezucht persoonlijk 

aansprakelijk worden gesteld. 

3. Het is vandaag de dag moeilijker om ervoor uit te komen dat je christen 

bent dan vroeger. 

4. Cultuur moet ook in tijden van crisis worden gesubsidieerd.  

5. Het is jammer dat een aantal verenigingen de “K” van Katholiek uit hun 

naam schrappen. 

6. De openbare omroep moet zich niet richten op het halen van hoge kijkcij-

fers, maar op het brengen van inhoudelijk zinvolle programma’s.  

7. Parochiezalen moeten als christelijk geïnspireerde culturele ontmoetings-

plaatsen behouden blijven. 

8. De kerk moet sterker haar waarden, levens- en maatschappijvisie in de 

samenleving  uitdragen. 

 

 

Migratie 

 

9. Kandidaat migranten moeten al in hun land van herkomst verplicht een 

inburgeringscursus volgen.  

10. Ik sta achter het hoofddoekenverbod op de openbare scholen. 

11. Vlaanderen is onvoldoende gastvrij voor nieuwkomers. 

12. De overheid moet meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking. 

13. Ik onderhoud persoonlijke banden met één of meerdere moslims. 

14. Naar Zwitsers voorbeeld moeten minaretten op moskeeën ook bij ons 

worden verboden. 

15. Ik sta erachter dat de kerk het - zoals in het verleden – opneemt voor 

mensen zonder papieren. 

16. Er zijn te veel onaangepaste nieuwkomers in onze samenleving. 

17. Moslims zullen zich hier mettertijd vanzelf aanpassen. 
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Justitie 

 

18. Het systeem van alternatieve straffen moet worden uitgebreid. 

19. De verjaringstermijn voor delicten moet worden afgeschaft. 

20. Bij zware vergrijpen moeten gevangenen met een vreemde nationaliteit hun 

straf in hun land van herkomst uitzitten.  

21. De overheid moet meer middelen investeren in de begeleiding van gedeti-

neerden bij hun terugkeer in de samenleving. 

22. Er moeten gevangenissen worden bijgebouwd in België zodat niemand zijn 

of haar straf ontloopt. 

23. Onze oude gevangenisgebouwen voldoen niet meer voor een menswaardi-

ge opvang van gedetineerden. 

24. Er moet opnieuw meer worden geïnvesteerd in gevangenisaalmoezeniers 

voor de begeleiding van gedetineerden. 

25. Bij goed gedrag van gedetineerden moet strafvermindering mogelijk blij-

ven. 

 

 

Economie 

 

26. Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan het psychische welzijn van 

hun werknemers. 

27. Ik ben bereid meer te betalen voor producten met een eerlijke handel-

keurmerk zodat de producenten in de derde wereld een eerlijke prijs ont-

vangen. 

28. De economie moet minder gericht zijn op geld en winst maken en meer op 

waarden als eerlijkheid en solidariteit. 

29. Ik ben bereid minder met de wagen te rijden omwille van het milieu. 

30. Ik wil een deel van mijn welvaart inleveren om het grondstoffen- en kli-

maatprobleem te helpen oplossen. 

31. Niet geld en het maken van winst moet de norm worden van ons econo-

misch handelen maar het beheer van de aarde als een goede huisvader. 

 

 

Onderwijs 

 

32. Er zou opnieuw niet-gemengd onderwijs (jongens en meisjes apart) moeten 

zijn. 

33. Een hogere verloning moet het maatschappelijk respect van de leerkrach-

ten opkrikken. 

34. Godsdienstonderwijs moet opnieuw meer catechese worden, dus niet 

alleen informatie over, maar ook inwijding in het christendom. 

35. Seksuele voorlichting behoort tot de taken van de school. 
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36. Scholen moeten (onder andere op schoolfeesten) een strikt rook- en 

drankverbod hanteren. 

37. Jongeren moeten worden verplicht een periode ‘burgerdienst’, vrijwilli-

gerswerk bij de zwakkeren in de samenleving, te doen. 

38. Het is wenselijk dat ook enkele voluit katholieke scholen worden opge-

richt. 

 

 

Sociaal klimaat 

 

39. De regering moet zich meer inspannen om de kloof tussen rijk en arm te 

dichten. 

40. Er moet een belasting komen op grote vermogens om de rijkdom te her-

verdelen. 

41. De sociale uitkeringen in ons land moeten omhoog. 

42. De pensioenen mogen omlaag om ze in de toekomst voor iedereen betaal-

baar te houden. 

43. De pensioenleeftijd moet omhoog omdat we met zijn allen almaar ouder 

worden.  

44. Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan ‘relatievaardigheden’ om 

de kwaliteit van de sociale omgang te bevorderen. 

45. Het wegvallen van een priester op de parochie leidt tot minder aandacht 

voor armen- en ziekenzorg. 

46. Koppels met kleine kinderen die willen scheiden, moeten eerst verplicht 

relatietherapie volgen. 

47. Elke parochie moet op een aanwijsbare manier sociale initiatieven beharti-

gen. 

 

 

Medische zorg 

 

48. Als mijn dochter op 14 of 15 jarige leeftijd zwanger zou raken, zou ik geen 

abortus adviseren. 

49. Ik ben voorstander van een verstrenging van de wet op abortus die bepaalt 

dat een vrouw tot de veertiende week van haar zwangerschap een abortus 

kan laten uitvoeren als ze een noodsituatie inroept. 

50. Als ik aan een ongeneeslijke ziekte lijd, sluit ik euthanasie – opzettelijke 

levensbeëindiging op mijn verzoek – niet uit. 

51. De huidige euthanasiewet laat te veel achterpoortjes open en moet worden 

verstrengd. 

52. Ik ben voorstander van fiscale voordelen voor mantelzorgers. 

53. We moeten ouderen opnieuw meer in familiekring proberen op te vangen. 

54. Ziekenhuizen moeten in een aalmoezeniersdienst blijven voorzien. 
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Bijlage 2: Overige kenmerken kerkbetrokken Vlaamse katholieken 

tabel 1  Representativiteit: Geslacht, leeftijd, opleiding en kerkgang van kerkbetrokken 
Vlaamse katholieken, voor en na correctie op basis van European Social Sur-
vey 2006 (in%) 

 

 

volgens respondenten 

 in enquête 

na correctie  

op basis van ESS 

 

Geslacht:   

- man 68 51 

- vrouw 32 49 

 

Leeftijd:   

- tot 40 jaar 9 10 

- 40-65 jaar 51 48 

- 65 jaar en ouder 40 42 

 

Opleiding:   

- lager en secundair 21 71 

- hoger 43 16 

- universitair 36 13 

 

Kerkbezoek:   

- 1 keer per week of vaker 69 55 

- minder dan 1 keer per week 31 45 
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tabel 2  Overige kenmerken kerkbetrokken Vlaamse katholieken* (in %) 

 

 % 

 

Burgerlijke staat:  

- gehuwd 61 

- ongehuwd – alleenstaand 20 

- ongehuwd – samenwonend  5 

- verweduwd 9 

- gescheiden 5 

 

Kinderen:  

- ja, van wie minimaal 1 thuiswonend 23 

- ja, allemaal uitwonend 47 

- neen 30 

 

Werksituatie:  

- betaald werk 28 

- gepensioneerd 48 

- werkeloos/arbeidsongeschikt 7 

- in de huishouding (volledig) 7 

- opleiding 4 

- anders 6 

 

Woonachtig:   

- in grote stad 12 

- in buitenwijken grote stad 18 

- in kleine stad 21 

- in dorp 38 

- in huis of boerderij op platteland 11 

 

Beschouwt zich katholiek:  

- ja, zeker wel 71 

- ja, eigenlijk wel 25 

- neen, eigenlijk niet 4 

- neen, zeker niet 0 

 

Bidden:   

- ja, dagelijks 52 

- ja, regelmatig 30 

- alleen op speciale momenten 15 

- neen, nooit 3 

 

Kerkelijke rituelen bij belangrijke gebeurtenissen:  

- ja, zeker 94 

- misschien 5 

- neen 1 

* Na correctie op basis van European Social Survey 2006. 

 


