Ik pas
IkPas is een uitdaging voor de burgers om te kijken wat een maand zonder alcohol met je
doet; 30 of 40 dagen geen alcohol. Burgemeester Frank van der Meijden en wethouder Joan
Briels nemen deel aan deze uitdaging.

1. Neemt u deel aan IkPas?
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Al eens eerder meegedaan vanuit de gezondheidsrace met 40 dagen zonder alcohol.
Toen dacht ik vaak: oei een feestje tja wat zal ik drinken. Ook de omgeving
reageerde: doe niet zo flauw. Nu doe ik mee met IkPas en: het kost me nu absoluut
geen moeite ook niet het vooruitzicht van een feestje. En hoor in mijn omgeving nu
helemaal geen flauwe reacties! Ik heb heel veel leuke recepten verzameld voor
drankjes en die serveer ik heerlijk in een mooi wijglas. Wordt al vrolijk van zo`n glas!
De uitdaging doet niets met me omdat ik nagenoeg nooit alcohol drink.
Echter niet in het kader van IkPas maar op eigen initiatief. De gehele maand januari +
de halve maand februari heb ik dit reeds gedaan. Dit wil ik nu herhalen.
Hoef aan zo iets niet deel te nemen. Drink hooguit 5 glazen wijn per jaar.
Ik drink al 6 jaar geen alcohol meer
Ik drink nooit alcohol, kost geen moeite
Ik drink nooit geen alcohol (2x)
Ik pas altijd, lust geen alcohol :-))
Pas meestal
Ben al 40-jaar alcohol vrij zonder poespas of publiciteitsstunt. Ben liever op eigen
regie zonder alcohol dan mee te doen aan dit soort onzinnige acties.
Drink al bijna nooit alcohol
Drink helemaal niet maar is een heel goed doel.
Drink nooit alcohol.
Drink nooit bijna maar net in deze periode trouwt mijn zoon wil ik toch op hun geluk
een wijntje drinken
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Drink nooit dus ook die paar dagen niet....
Drink sowieso niet
Drink zelden of nooit alcohol
Drink zelf bijna nooit alcohol
Gebruik zelden alcohol. Dus vind het voor mijzelf geen uitdaging
Gewoon onzin flauwekul en een beetje aandacht vragen. Iedereen kan wel mee doen
hoor. ik kan best zonder alcohol heb er geen moeite mee
Hier zou geen actie voor nodig moeten zijn. Matigen en terugdringen van gebruik
moet vanuit jezelf komen. M.i. is het geen prestatie om eenmalig 30 dagen geen
alcohol te gebruiken
Ik drink al nooit alcohol.
Ik drink al nooit alcohol.
Ik drink bijna niets en een glaasje of flesje is gezond.
Ik drink geen alcohol
Ik drink geen alcohol. (2x)
Ik drink maar een paar keer per jaar alcohol
Ik drink nauwelijks alcohol, doe dus al `automatisch` mee
Ik drink niet.
Ik drink nooit alcohol
Ik drink nooit alcohol, dus neem andere uitdaging aan.
Ik drink nooit alcohol, dus voor mij verspilde moeite.
Ik drink nooit alcohol, voor mij dus geen moeite om deze te laten staan!
Ik drink nooit alcohol.
Ik drink nooit geen alcohol!!!!
Ik en mijn partner drinken nooit maar we vinden het een heel goed inniatief.
Ik gebruik weinig tot geen alcohol.
Ik heb al jaren geen alcohol meer gedronken, dus voor mij is het makkelijk om te
zeggen: ik doe mee ;). Ik vind dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor
alcoholgebruik, als iemand zijn/haar gezond verstand gebruikt kan diegene zelf
bepalen wat men drinkt.
Ik rook niet en ik drink nooit geen alcohol,dus doe eigelijk vanzelf al mee.
IkPas 365 dagen per jaar...
Is slecht vvo de omzet in onze brache
Juist in deze periode is mijn verjaardag, ik doe daarom altijd later een maand
Niet voldoende van gehoord.
Onzinnige symboliek.
Vind het erg betuttelend. Zie de meerwaarde werkelijk niet. Het gros van de mensen
gaat v erstandig om met genotsmiddelen. Raar om in een gemeente waar 1 van de
grootste bierbrouwerijen gevestigd is te doen alsof alcohol gebruik zo slecht is.
Overmatig alcohol gebruik natuurlijk wel. En als je dan zo iets echt krachtig wil doen
doe het dan voor de carnaval. Nee slaan de plank hiermee volledig mis.
Wat alcohol doet is al lang bekend.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Een actie als IkPas zorgt voor bewustwording van het
drinken van alcohol”
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Bewust iets doen bevordert altijd het bewustzijn. Maar we weten allemaal dat in
zulke gevallen bewustwording bedoeld is voor een volgende stap, namelijk meer
geld zien te trekken uit de zakken van degenen die wel eens een glaasje drinkt
Dan merk je pas waar overal alcohol wordt aangeboden of wat ikzelf snel doe bv als
ik ergens ga lunchen. Bewustwording. Maar vorige keer was ik daar meer van onder
de indruk nu wist ik dat ik dat kon verwachten.
Actie mij niet echt bekend in gemeente.
Alleen is het de vraag of het de echte probleemdrinker bereikt.
De meeste mensen zijn zich niet van bewust dat alcohol echt heel veel kapot maakt.
ze zijn de grootste groep verslaafden maar zo zien zij zichzelf niet. IkPas lijkt mij een
goede start om bewust te worden wat alcohol met je doet
Deze discipline heb ik van mezelf
Ik drink niet
Wel suf dat burgemeester en wethouders niet 40 dagen doen zoals de echte
uitdaging is.
Alle beetjes helpen, maar of het veel helpt?
Een verslaving is per persoon verschillend, maar beter iets zoals Ikpas....als niets om
aan vast te grijpen
Ik ben zelf bewust bezig met mijn eigen alcoholgebruik, maar er zijn veel mensen
waar geen rem op zit, eigenlijk is dat een ziekte die behandeling nodig heeft al heeft
dat lang niet altijd resultaat, kan tot ernstige problemen leiden met fatale gevolgen.
een actie als ik pas bereikt deze groep niet. maar kan wel positief zijn voor de groep
die niet snel vatbaar is voor verslaving.
Ik pas 365 dagen per jaar dus deze `uitdaging` is voor mij geen uitdaging.
Licht aan de persoon en aan de motivatie van deelname
De mensen die eraan meedoen hebben waarschijnlijk toch al weinig moeite om niet
te drinken.
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Dit is heel tijdelijk en je bereikt er niet de goede doelgroep mee.
Het is te vrijblijvend. Dus degene die .er baat bij hebben doen niet mee.
Hier zou geen actie voor nodig moeten zijn. Matigen en terugdringen van gebruik
moet vanuit jezelf komen. M.i. is het geen prestatie om eenmalig 30 dagen geen
alcohol te gebruiken
Ik ben er van overtuigd dat je jongeren dit alleen kan laten inzien door in gesprek te
gaan met ze en ze het in te laten zien. Niet door te zeggen dat het slecht is en een
IkPas actie op touw te zetten. Ze doen hier stoer aan mee en om te vieren dat ze
het gehaald hebben zuipen ze zich helemaal dronken. Het 'waarom' moet duidelijk
worden en ik denk dat door deze actie het 'waarom' niet echt duidelijk wordt!
Vergelijk het met de IceBucket Challenge, Iedereen doet hier aan mee omdat
iedereen het doet, maar het waarom is maar bij een enkeling duidelijk, laat staan
dat ze daadwerkelijk geld overgemaakt hebben naar het betreffende goede doel.
30 of 40 dagen 'droog' staan en dan weer volop er tegenaan? Wat draagt dat bij aan
'bewustwording'over het alcoholgebruik? Onzinnig!
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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