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1. Rechte tellingen
Goede voornemens
Het tweede onderwerp uit deze vragenlijst is een luchtiger onderwerp over de gemaakte goede
voornemens.

1 Heb je goede voornemens gemaakt voor 2019?
70%

(n=409)

66%

60%
50%
40%

34%

30%
20%
10%
0%
Ja

Nee

Toelichting
Ja






Assertiever worden.
Dat ik dit jaar geen goede voornemens maak... het loopt toch altijd anders...
Meer sporten en buiten wandelen. Eigenlijk maak ik nooit goede voornemens.
Proberen eerlijk te zijn in deze oneerlijke wereld

Nee



Dat wil niet zeggen dat ik geen verbeterpunten heb of nastreef, maar in ieder geval niet
slechts bij jaarovergangen.
Grapje! Ook luchtig!
Ik ben gewoon positief en probeer het hele jaar door overal het beste van te maken .
Ik ben niet bewust bezig met goede voornemens op een bepaald tijdstip.
Ik denk dat een mens elke dag moet kijken hoe hij dingen de volgende dag beter/fijner
kan doen
Komt er toch niet van.
Komt toch niks van








1

1.1 Waarom heb je geen voornemens gemaakt?
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(n=271)
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0%
Het lukt me toch niet om die te Ik ben tevreden met hoe het met
houden.
me gaat.

1 januari is voor mij geen
geschikt moment om me iets
voor te nemen, ik verander iets
wanneer ik dat nodig vind.

Toelichting
Ik ben
tevreden met
hoe het met
me gaat.



Ik probeer altijd nuchter te leven. Als iets niet ok is probeer ik dit beter te doen
en wacht niet tot 1 januari

1 januari is
voor mij geen
geschikt
moment om
me iets voor
te nemen, ik
verander iets
wanneer ik
dat nodig
vind.




Een voornemen moet spontaan zijn, dan ga je er gemakkelijker voor!
Het noemen van goede voornemens vanaf 1 januari is een hype. Het is
belangrijker om oprecht achter een goed voornemen te staan en dat zou in veel
gevallen veel beter kunnen dan doen op 1 januari of wachten tot het 1 januari is
!!
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1.1 Wat zijn jouw goede voornemens?
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Ander goed voornemen

Gezond leven / sporten

Promotie op het werk

Meer tijd besteden aan
mijn gezin / partner

Meer vrije tijd

Milieubewuster leven

Afvallen

Stoppen met roken /
alcohol drinken

0%

Ander goed voornemen, namelijk:





























Admin op tijd afhandelen
Assertiever worden
Bewuster leven
Bewuster zijn mbt het goede van ons land
Blijven genieten van het leven
Er voor andere zijn en naar elkaar omkijken
Focus op rust
Geen (4x)
Geen goede voornemens
Geen nieuwe voornemens
Geen voornemens
Heeft niemand iets meete maken zijn afspraken met mij zelf.
Me minder laten beïnvloeden en omringen met negatieve personen.
Meer buiten zijn
Meer tijd te besteden aan mensen die zonder Hoop leven
Mensen over JEZUS vertellen
Minder alcohol drinken
Minder druk maken over onbelangrijke zaken
Minder schoonmaken
Minder vlees eten en milieubewuster leven.
Nadenken bij elke stap
Niks
Opleiding succesvol afronden
Positieve invloed aanwenden.
Rust in het dagelijks leven vinden...... tevreden zijn met kleine dingen
Studie afmaken
Studie halen
Vaker Nee zeggen (werk en kerk)
3



Zorgen dat deze gemeente werk gaat maken van biodiversiteit

Toelichting
Milieubewuster
leven





Gezond leven /
sporten






Ander goed
voornemen,
namelijk:



De aarde leefbaar te houden voor ons en onze kinderen
Mogelijk installeren van zonnepanelen. Hier had ik overigens meer
antwoorden willen geven maar dat was niet mogelijk.
Om een klein beetje bij te dragen aan een wereld die ook voor onze
(klein)kinderen nog prettig is.
Dit liep al wat langer, zoals al aangegeven: niet gestart op 1 jan.
Ik leef al gezond en beweeg. ik rook niet, drink geen alcohol, ben goed van
gewicht, leef milieubewust, heb voldoende vrije tijd en hoef niet meer
betaald te werken.
Ik wilde ook aanvinken: meer tijd voor gezin/partner, afvallen
Meerdere opties aangeven had handig geweest misschien?
Ik probeer het altijd iedereen naar de zin te maken en conflicten te
vermijden, maar de maatschappij wordt steeds meer individueel met op
zichzelf gerichte mensen. Ik voel me vaak niet gehoord. De grootste
schreeuwers krijgen het meest hun zin, ook al zijn ze in de minderheid.
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1.2 Gaat het je lukken je goede voornemens waar te maken?
80%

(n=159)
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0%
Ja, ik verwacht het Gaat lastig worden Nee, ik denk het
wel
eerlijk gezegd niet

Ik ben er al mee
gestopt

Weet niet

Toelichting
Ja, ik verwacht
het wel




Bij vlagen even niet (bijv. in de vakantie), maar daarna gewoon weer door
gaan. Af en toe de teugels wat laten vieren, is nodig. Anders is het niet vol te
houden.
Zijn Koninkrijk komt spoedig

Gaat lastig
worden



Maar we gaan het toch sterk proberen.

Weet niet



Wil graag van mijn gezin genieten en dan wel op een rustige camping zoals het
nu is
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

Top Rapport
Arbeidsmigranten
Goede voornemens
16 januari 2019 tot 24 januari 2019
457
4,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
24 januari 2019
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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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