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Hulpverlening | Algemene beeld in Nederland 

 
De meeste Nederlanders (91%) vinden dat iedereen in Nederland rechts 
heeft op hulpverlening. Twee derde (64%) denkt dat je in Nederland 
hulp kunt krijgen als je dat wilt en nodig hebt. 
 

54% van de Nederlanders denkt dat er steeds meer daklozen zijn in 
Nederland en dat er duizenden zwerfjongeren zijn in Nederland (44%). 
Een opvallend grote groep weet echter niet van deze twee groepen of 
dit waar of onwaar is (30% en 39%).  
 

Een meerderheid is het oneens dat je in Nederland geen schulden hoeft 
te hebben (57%) en 72% is het oneens dat in Nederland geen echte 
armoede bestaat.  

Betrokkenheid in de maatschappij | Leger des Heils | B4256 

Meesten vinden dat iedereen recht heeft op hulpverlening, een meerderheid heeft er vertrouwen in dat je die hulp ook kunt krijgen 
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In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende 
uitspraken? Basis: Nederland representatief, n=1.038 

In Nederland bestaat 
geen echte armoede  

In Nederland hoef je geen 
schulden te hebben  

In Nederland zijn duizenden zwerfjongeren  

Er zijn steeds meer daklozen in Nederland  

We zijn met z’n allen verantwoordelijk 
dat iedereen voldoende geld heeft  

Iedereen die dat wil en nodig heeft, 
kan in Nederland hulp krijgen  

Er is te weinig aandacht voor 
mensen met psychische problemen  

Steeds meer mensen voelen 
zich eenzaam in Nederland  

Iedereen in Nederland heeft 
recht op hulpverlening  

Het gevoel van recht op hulp (2012: 92%) en dat we met z’n alle 
verantwoordelijk zijn dat iedereen voldoende geld heeft (2012: 57%) 
is onveranderd ten opzichte van 2012. Echter, ten opzichte van 2012 
geven minder Nederlanders aan iedereen die dat wil hulp kan 
krijgen (2012: 73%). In 2019 vinden meer Nederlanders dat er te 
weinig aandacht is voor mensen met psychische problemen (2012: 
64%). En minder Nederlanders zijn overtuigd dat je in Nederland 
geen schulden hoeft te hebben (2012: 46%) 




