Goede voornemens
1 Heeft u goede voornemens voor 2018?

(n=158)
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Ik doe niet aan goede
voornemens






Me meer inzetten voor schone woonomgeving. Goed afval scheiden, bij
vuile lucht klacht indienen(aandacht claimen), geen/weinig
vleesproducten eten.
Meer er op uit is er dit jaar door omstandigheden niet van gekomen.
Minder alcohol drinken.
Uit het rood te blijven bij de bank
Elke dag begint er een nieuw jaar (op 1-1 verandert alleen het jaartal...)
Goede voornemens hoeven niet te wachten tot het nieuwe jaar om mee
te beginnen.
Ik vind dit onzin, goede voornemens moet je heel het jaar door hebben!!
Voor mij telt elke dag, ik probeer elke dag aandacht te hebben voor
anderen, voor mijn eigen gezondheid ook door oefeningen te doen enz.
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1.1 Wat is uw goede voornemen voor 2018?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Let op! Laag aantal respondenten!

Anders, namelijk:















Aandacht voor mijn woonomgeving
Genieten van mijn kleinkind ivm pensioen
Goede gezondheid
Het behalen van mijn propedeuse
Iets doen aan het zwerfafval.
Meer aandacht aan mezelf besteden
Meer aandacht voor mezelf
Meer rust/ minder werkdruk
Meer sporten en mijn stage bij de politie goed afronden
Mijn bedrijf succesvol uitbreiden
Plannen realiseren
Q koorts in beeld brengen bij de gemeente Gemert-Bakel
Samenwonen
Veel genieten van kleine dingen
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2 Stel u bent de belangrijkste adviseur van de Almachtige:
wat zou u hem adviseren om te veranderen in 2018?

(n=156)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Dat er een medicijn komt
tegen levensbedreigende
ziektes als kanker

Dat we beter zorgen voor
Moeder Aarde.

Dat we liever zijn voor
elkaar. Geen oorlog, maar
vrede

Niets veranderen
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Anders, namelijk:





















1. Dat de verzekeraars minder macht krijgen. 2. mensen in de politiek ( zeker ook lokaal)
minder voor eigen eer en glorie gaan.
Armoede bestrijden
Begin met jezelf, de Almachtige bestaat niet.
Blijf van zwarte piet af
Dat de hooghartigheid plaats maakt voor bescheidenheid.
Dat er alleen maar eerlijke mensen zijn!
Dat hij ervoor zorgt dat Donald Trump wordt afgezet
Dat we ons niet langer laten sturen door de media en anderen die daar een financieel belang
bij hebben
Dat we verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor de aarde en elkaar.
De koran te herschrijven.
Een betere begroting
Er bestaat geen "Almachtige". We zullen het zelf moeten doen en in die zin hoop ik dat de
"goei" het van de "slechte" zullen winnen.
Er is geen almachtige dus hoef je niet te speculeren
Geen criminaliteit, maar veiligheid
God bestaad niet
Hemzelf
Het positieve meer aandacht geven; wat aandacht krijgt, groeit.
In de topsport een salarisplafond (bijv. €500.000/jaar) in te stellen, zodat al het geld wat dan
over blijft (en dat is dan heel erg veel) op een goede manier in te zetten (onderzoek naar
bestrijding ziektes, armoede de wereld uit, etc.)
Leef je leven
Meer respect voor elkaar, aardiger zijn voor de medemens
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Meer tevredenheid, minder geklaag, intolerantie en jaloezie
Menslievend zijn in alle facetten, dus ook geen corruptie vriendjespolitiek, opkichting,
bedreiging
Ook beter zorgen voor ons zelf, door niet te zuipen, niet te roken, sportief naar elkaar toe en
rekening met elkaar houden, altijd en overal.
Tolerantie. leven en laten leven. gun elkaar de ruimte
Verschil van arm en rijk wat minder wordt

Toelichting








Als dit gebeurd komen de andere dingen vanzelf ook
Als we beter voor moeder aarde gaan zorgen en kijken wat we kunnen en moeten doen om
een gezonder aarde te krijgen komt als snel naar voren dat vrede ons verder helpt dan oorlog.
Dat een god alleen maar liefde kan uitstralen en zeker geen haat.
Dit geldt voor wereldwijd. NL doet het niet zo slecht.
Dit zou veel oorlogen,discriminatie en geweld voorkomen.
En dat medicijn is er al
Kan ik alleen maar op hopen........
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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 > 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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