Resultaten zomertijd

1

Zomertijd
In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in: de klok gaat een uur vooruit.

1 Welke voordelen heeft het onderscheid tussen zomer- en
wintertijd volgens u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=269)
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Door de zomertijd Er wordt energie
maak je maximaal door bespaard op
gebruik van het
(elektrische)
natuurlijke licht
verlichting

Anders

Er zijn geen
voordelen

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 8 Welke voordelen heeft het onderscheid tussen
zomer- en wintertijd volgens u? is: "Door de zomertijd maak je maximaal gebruik van het natuurlijke
licht".

Anders, namelijk:










De avonden zijn lekker lang !
De voordelen zijn Door de jaren heen afgenomen
Dus van mij mag de zomertijd wel altijd ;-)
Fijn dat het ‘s avonds langer licht is
Heerlijk ,niet afschaffen dus
Het is ook zo wat als het om 3:00 's ochtends al licht is.
Ik ben fitter en beter wakker
Lekker eerder 's avond kunnen sporten.
Lekker lange avonden voor sport etc

Toelichting


Er zijn alleen nadelen. De mens is niet gemaakt om zn ritme zomaar te verschuiven.
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2 Welke nadelen heeft het onderscheid tussen zomer- en
wintertijd volgens u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Mijn biologische
klok raakt ervan in
de war

Je moet alle
klokken in huis
verzetten

Anders

Er zijn geen nadelen

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (41%) op vraag 9 Welke nadelen heeft het onderscheid tussen zomeren wintertijd volgens u? is: "Er zijn geen nadelen".

Anders, namelijk:


















Biologische klok van de kinderen raakt in de war
Biologische klok van de kinderen vooral
De biologische klok van mijn kinderen raakt ervan in de war
De biologische klok van mijn kinderen raakt in de war!!
De biologische klok van mijn vrouw en kinderen raakt in de war
De voordelen wegen niet op tegen de nadelen
Geen! Anders is het in de zomer heel vroeg licht of in de winter heel vroeg al donker.
Heeft grote impact op functioneren van mensen!
Het is niet natuurlijk
In de winter vroeger donker, laat lekker zomertijd doorlopen.
Kinderen hebben er moeite mee
Mijn kinderen hun klok raakt in de war
Milieu onvriendelijk
Onnodig ritme verandering
Onzinnig tijdverspilling.. in een 24/7 economie is deze regeling niet meer van interessant
OOk horloges verzetten en dat is niet altijd gemakkelijk als je de gebruiksaanwijzing kwijt bent
Waarom doen we het eigenlijk iedereen is van slag

Toelichting


In de war raken is maar even, ik wen er snel aan.
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Het is zondagochtend 25 maart. Die nacht is de klok een uur vooruit gezet, tijd om alle
klokken te verzetten.

3 “Ik start de dag met het verzetten van de klok(ken) voordat
ik andere dingen ga doen.”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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Zeer mee eens

Mee eens
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Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

53% is het (zeer) eens met stelling 10 “Ik start de dag met het verzetten van de klok(ken) voordat ik
andere dingen ga doen.”, 27% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee
eens" (36%).

Toelichting
Zeer mee
eens






Ik verzet de klok de avon van tevoren anders ben ik te laat op sportschool
Ik verzet de klok voordat ik de avond ervoor naar bed ga
Ik verzet de klokken voordat ik de dag ervoor ga slapen
Vaak zelfs al de avond voordat die nacht de klok verzet wordt

Neutraal



Zo erg is het niet om de klok te verzetten. Er is nu eenmaal voordeel mee te
behalen.

Mee
oneens












Dat doe ik de avond van te voren.
Doe ik de avond ervoor al.
Doe ik meestal ‘s avonds al
Gaat allemaal automatisch
Ik verzet de avond ervoor alle klokken
Ik verzet de klokken 's avonds al !!
Ik verzet de klokken de avond van te voren
Ik verzet de klokken, wekkers e.d. voor ik ga slapen op 24 maart
Ik verzet de meeste klokken savonds al, anders als het me uitkomt
Ik verzet klok al s avonds van te voren ,maakt mijn nix uit ik ga naar bed als ik slaap
heb ,en sta op als uitgeslapen ben ,ongeacht hoe vroeg of laat het is.
Ik verzet ze al de avond ervoor voordat ik naar bed ga
Ik zet de avond vooraf de klokken al een uur vooruit, telefoon doet het automatisch
Ik zet de klok zaterdag avond 24 maart 1 uur vooruit
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Zeer mee
oneens












L 's-avonds vooraf
Veel klokken passen zich automatisch aan en de rest verzet ik als ik het zie.
Sommige klokken laat ik ook gewoon zo staan
Verzet ze voor ik ga slapen
Avond ervoor al
Doe ik altijd 's avonds de dag ervoor voordat ik naar bed ga
Ik verzet analoge klokken de avond van te voren, mobiele telefoon (=wekker) gaat
vanzelf.
Ik verzet de klok 's avonds al
Ik verzet de klokken zaterdag al, zodat ik zondag meteen kan wennen aan de
'nieuwe' tijd. Wat mij betreft mogen ze die onzin afschaffen, 's avonds lang licht
hoeft van mij niet, dan heb je helemaal niet het gevoel dat je avond hebt en is het
meteen laat. Daarbij laat de tijd zijn wat die is en verzet hem niet voor zo'n
onzinnige reden!
Ik verzet ze al voordat ik naar bed ga. Als de wintertijd in gaat verzet ik ze in de
ochtend, dan valt het namelijk een uur mee :-)
Mijn klokken veranderen automatisch de tijd
Verzet de klokken voor ik naar bed ga.
Verzet de klokken voordat ik ga slapen al.
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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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