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=233)
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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 (50%) op vraag 1 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:

















Door het vele licht is iedereen ook veel vrolijker :).
Er word niemand beter van
Geen enkele van mij hoeft het niet
Ik voel me een stuk beter in de zomertijd!!!
Ik voel me fitter
Ik vraag me af of er wel bespaard wordt. Verder vind ik het een inbreuk op ieders biologisch
ritme
Ik werk vaak ‘s avonds, nu kun je tenminste nog eens bij daglicht buiten zitten
In de avond is het heerlijk lang licht.
Langer licht
Lastig voor kinderen en ouderen. 1 keer aanpassen dan zo laten.
Laten we een tijd aanhouden
Lekker lange avonden
Meer nadelen!
Men moet de zomertijd afscaffen
Voor alles is een tijd
Zelf energieker door meer daglicht
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Toelichting



Voordeel was altijd al (heel) klein en door energiezuinige verlichting (LED) nu geheel
verwaarloosbaar
Ze hebben al een aantal keren bekend gemaakt da het qua kosten niet uitmaakt, een groot
nadeel vind ik dat de ouderen in verzorgingstehuizen enz. verwarrend worden en ik vind het
slecht dat medicatie enz. weer op een ander tijdstip wordt gegeven, dus liever geen klok
verzetten, ook voor mezelf liever niet.
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2 Welke nadelen heeft het onderscheid tussen zomer- en
wintertijd volgens u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=231)
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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 (46%) op vraag 2 Welke nadelen heeft het onderscheid tussen zomeren wintertijd volgens u? is: "Mijn biologische klok raakt ervan in de war".

Anders, namelijk:


















Alles raakt in de war
Blijft doorwerken tot het donker is.
De zomertijd moet men afschaffen
Drama voor gezinnen met kleine kinderen
Het heeft geen enkele zin.
Hoop gedoe om niks
Huisdieren van slag
Ik heb er geen last van, en slaap er geen minuut minder om
Ik zie geen voordelen alleen nadelen
Kinderen raken erdoor in de war.
Neem voor alles de tijd
Vind de periode te lang: begint te vroeg, eindigt de laat
Voor kinederen lastig
Voor mij veel te weinig daglicht in de wintertijd.
Zie boven
Zinloze voorziening
Zoveel verschil maakt het niet met elkaar, want de natuur regelt alleen zelf.

Toelichting



Ik heb er persoonlijk geen last van, maar ik heb ook geen behoefte aan het verzetten van de
klok. Die mening kan ik in deze vragen niet kwijt. Als ze kappen met de zomertijd, heb ik graag
dat de wintertijd de zomertijd volgt.
Nogmaals slecht voor oudere mensen ivm medicatie verschuiving en verwarrend met uur eerder
opstaan en naar bed, ook groot nadeel!
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Onze melkkoeien moeten ook wennen aan het ritme dat verschuift doordat de boer zijn ritme
aanpast met een uur
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Stel: Het is zondagochtend 25 maart. Die nacht is de klok een uur vooruit gezet, tijd om alle
klokken te verzetten.

3 Bent u wel eens vergeten de klok te verzetten tijdens de
wisseling van zomer- en/of wintertijd?
80%

(n=228)
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Ja, maar dat had geen gevolgen

Ja, en toen kwam ik te laat/te
vroeg op een afspraak

Nee, dat is mij nooit overkomen

70% antwoordt "Nee, dat is mij nooit overkomen" op vraag "3 Bent u wel eens vergeten de klok te
verzetten tijdens de wisseling van zomer- en/of wintertijd?."

Toelichting
Ja, en toen kwam ik te
laat/te vroeg op een
afspraak



Nee, dat is mij nooit
overkomen





Dat was begin jaren 80 ..... Toen werd je nog niet door je telefoon erop
attent gemaakt.
Ja last van biologische klok, zeker paar weken.
Beter om de zomertijd af te schaffen zeker kleine kinderen hebben er
moeite mee
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4 “Ik start de dag met het verzetten van de klokken 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

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

47% is het (zeer) eens met stelling 4 “Ik start de dag met het verzetten van de klokken voordat ik
andere dingen ga doen”, 31% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee
eens" (36%).

Toelichting
Zeer mee eens



Doe het al de avond van te voren.

Neutraal






Al mijn klokken verzetten de tijd automatisch!
Ik verzet de belangrijkste klok, de rest komt wel
Ik verzet ze 's avonds. Meestal rond uur of 10
Verzet de klokken voor die tijd

Mee oneens




Denken jullie dat je de zomertijd aan kunt passen of zo? Dit is toch Een
landelijk/eu onderwerp?
Ik verzet de klok in de loop van de avond, en ga dan al op de nieuwe tijd leven.
Op deze manier merk je er niets van









Doe alles een avond van te voren
Ik doe dit de avond ervoor
Ik doe het in de avond voor ik naar bed ga
Ik verzet de klok de avond ervoor. Voordat ik ga slapen dus.
Ik verzet de klokken voor ik savonds naar bed ga
Ik zet voor het slapen gaan de klokken al op de nieuwe tijd
Wel in de wintertijd als men het uur weer terug krijgt, is makkelijker.

Zeer mee
oneens
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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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