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Goede voornemens

2 Welke voornemens heeft u voor 2018?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als 83-jarige in rust verder
Balans werk prive
Dat we wat liever zijn voor elkaar
Doe ik niet aan
Geen
Geen voornemens
Geen voornemens hebben voor een nieuw jaar
Gewoon mezelf blijven
Gezond ouder worden
Heb al mijn voornemens bereikt
Ik hoef niet aan goede voornemens te doen
Ik maak nieuwe voornemens niet specifiek op 01 jan.
Meer bewegen
Meer met vrienden en familie optrekken
Meer ontspannen
Meer rust, ontspanning en slaap
Meer vrije tijd nemen
Minder werken
Nergens voor nodig
Nog een jaartje er bij > 80jaar
Onzin
Opleiding afronden en een contract hebben
Probeer een zo goed mogelijke balans te vinden tussen genieten en gezond blijven
Proberen te blijven leven
Stress vermijden en verminderen medicijnen
Verder gaan met leven
Voldoende bewegen
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Zelfde als nu, help elkaar en wees tevreden!!!

Toelichting








Ben al jaren werkeloos, in die tijd de zorg gehad voor 2 kinderen met een gedragspersoonlijksheidsstoornis waardoor ik belemmerd werd in mijn functioneren in arbeid. Nu voel ik
eindelijk weer ruimte voor eigen ontwikkeling.
Genieten ipv werken
Goede voornemens kun je gedurende het gehele jaar van toepassing verklaren
Ik ben dat er bang voor dat het nieuwe afval siessteem aleen maar meer rotzooi zal brengen.0
Nog nooit gerookt of gedronken. Sport 4x per week. Eet voor 80% gezond. Dus???
Vind ik zo'n onzin
Voornemens komen nooit uit
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2.1 waarom waagt u zich niet aan goede voornemens voor
2018?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als je iets wil moet je niet wachten tot er een nieuw jaar begint.
Als vanaf een datum iets opgegeven of gedaan moet worden werkt het niet, als je wil stippen
ergens mee moet je dat doen als je er klaar voor bent
Die heb ik altijd
Gezond blijven zo kan ik andere blijven helpen
Goede voornemens kun je op elk moment mee starten, daar hoef je niet alleen met Nieuwjaar
mee te beginnen.
Ik heb het hele jaar door goede voornemens
Je kunt elke dag veranderen
Kan het hele jaar door
Komen zelden uit
Leef gezond, rook en drink niet, ga sporten, kan niet beter
Probeer over de hele linie goed te doen.
Waarom steeds per jaar en niet op andere momenten

Toelichting



Als je je iets voorneemt hoef je niet te wachten tot het nieuwe jaar, maar moet je er direct
mee beginnen.
Waarom wachten tot een bepaalde datum. .. ?
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2.1 ‘Ik durf mijn geld erop in te zetten dat ik mijn goede
voornemens van 2018 het gehele jaar vol houd.
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Ik zet nergens geld voor in. Als het een keer niet lukt is ook geen ramp.

Weet niet




Gaat moeilijk als je geen voornemens heb
Het heeft te maken met de instelling van een persoon, een weddenschap heeft
geen toegevoegde waarde
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3 Als u terugkijkt naar afgelopen jaar (2017): Zijn uw goede
voornemens van 2017 uitgekomen?
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Toelichting
Deels




Kreeg alweer de stress niet van mijn bordje maar ik ben wel begonnen
aan meer bewegen.
Mijn partner en ik zijn in april jl. gestopt met roken, tot onze grote
tevredenheid.

Niet echt




Gaat moelijk als je er geen hebt
Opnieuw een kind verloren

Ik had geen goede
voornemens voor
2017



Als alles goed gaat zijn goede voornemens niet noodzakelijk
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4 Stel heel Nederland moet zich gaan houden aan één goed
voornemen voor 2018 om ons land een stukje mooier te
maken. Welk voornemen zou u dan noemen?
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Afval in de afvalbakken gopien of bij je houden
Alle geloven afzweren.
Beter met het milieu omgaan
Bewustere lifestyle keuzes maken
De eerste stelling is niet meer denkbaar, dan moeten we minstens 30 jaar terug en dan het
helemaal anders doen.
De omgang en waarden en normen met elkaar
Doe vrijwilligerswerk
Geen aandach
Geen afval op straat gooien
Gevolgen van noodzaak van verandering leefwijze analyseren en uitvoering verplichten
Gewoon aardig te zijn zoals Goedemorgen kind mevrouw meneer en zo meer
Hun verantwoordelijkheden nemen en met minder tevreden zijn.
Immigratie en islamitisering tegengaan
Meer aandacht vd natuur
Meer contact maken met elkaar
Meer naar elkaar omkijken en klaar staan voor een ander/vrijwilligerswerk doen
Men moet meer naar elkaar omkijken
Men moet zich beter informeren
Minder stenen in de tuin
Nederland voor de Nederlanders
Niemand meer rotzooi dumpen langs de openbare weg of innparken etc. etc.
Niet achter allerlei geroeptoeter aanlopen. Meningen en standpunten op hele en halve feiten en
waarheden gebaseerd.
Niet meer roken
Politici moeten aandacht en zorg hebben voor de gewone nederlander
Respect voor mens en natuur en liefde voor de medemens
Respectvol met elkaar en vooral met onze omgeving
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Stopen met rooken
Stoppen met pietluttig gezeik
Strengere wetgeving en hanhaving ervan
Tolerantie, gelijkheid, vriendelijkheid en respect voor elkaar
Voldoende belasting betalen
Vuurwerk afschaffen
Wees aardig voor elkaar en help elkaar een beetje en let een beetje op elkaar
Zuinig zijn met milieu; snel alternatieve energie realiseren voor de Bommelerwaard

Toelichting
Men moet
respectvoller met
elkaar omgaan





Dat betekent ook je eigen rotzooi opruimen en niet alles overal neergooien
en laten vallen waar je staat.
Dat houdt ook in, dat je geen rommel op straat gooit, maar in de vuilnisbak
De verruwing in de maatschappij moet weg. We zeuren te veel en niets is
meer goed. En ook niet alles op andere (overheden) afschuiven maar zelf
verantwoordelijkheid nemen.
Ik vind het bijvoorbeeld laakbaar hoe onbeschoft tal van weggebruikers
zich gedragen.
Mijn wens is dat er weer heren en dames op de weg komen. Telefoon
gebruiken waarvoor hij bestemd is. Veel mensen hebben onzin gesprekken
en appjes
Vooral voor politie en ambulancediensten

Men moet
gezonder eten



Wel nodig met al die dikke mensen

Ander voornemen:




Er zijn genoeg buitenlanders en nu nog maar 1 paspoort
Meeste oorlog en zo instaan door verschillende geloven of levens
overtuigingen.
Wat zou het toch mooi zijn als al het zinloze geweld en gevecht om
onzinnige redenen de wereld uit gaan. En het besef dat we de aarde niet
moeten vergiftigen zodat ook voor de generatie na ons nog van een mooie
gezonde aarde kan genieten. Misschien klein beginnen met
bewustwording??
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 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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