
Het vertrouwen in de Nederlandse 

economie niet hoog / groot te noemen: 

slechts een kleine meerderheid van de 

Nederlanders (53%) heeft in meer of 

mindere mate vertrouwen in de 

Nederlandse economie.  

 

Ten opzichte van 2012 maakt de 

Nederlander zich nu aanzienlijk minder 

zorgen over de financiële situatie van 

Nederland (46% in 2012 vs. 26% nu) en 

Europa (42% in 2012 vs. 23% nu). 

Destijds verkeerde de Europese Unie in 

zwaar weer: de Europese 

staatsschuldencrisis vond plaats, waarbij 

verschillende Europese landen dreigden 

technisch gezien failliet te gaan. 

Nederlanders lijken zich dus niet zo druk 

te maken over het aanstaande vertrek van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 

Unie als over de laatste EU-crisis.  

 

Weinig Nederlanders verwachten zelf iets 

te merken van de gevolgen die de Brexit 

mogelijk met zich meebrengt. Waar twee 

op de drie Nederlanders (66%) 

verwachten dat de Brexit van invloed zal 

zijn op de financiële situatie van 

Nederland en waar ruim zeven op de tien 

Nederlanders (72%) denken dat Europa 

geraakt zal worden door de Brexit, 

verwacht maar één op de tien 

Nederlanders (10%) de invloed van Brexit 

te voelen in de eigen portemonnee.  

 

 

 

 

 

Test Test 

ONDERZOEK NEDERLANDSE ECONOMIE & BREXIT 

53% 43% 

4% 

Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment 
 in de Nederlandse economie? 

Zeer / tamelijk veel vertrouwen

Niet zoveel / helemaal geen vertrouwen

Weet niet / wil niet zeggen

42% 

46% 

23% 

26% 

Europa

Nederland

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie 
van …? 

% zeer / tamelijk veel zorgen 

2012 2019

72% 

66% 

10% 

Europa

Nederland

Uzelf

In hoeverre denkt u dat de Brexit invloed heeft op de 
financiële situatie van …? 
% zeer / tamelijk veel invloed 



NB. Lichtblauw gearceerde rijen geven significante verschillen tussen 2012 en 2019 weer. 
  

* = % (zeer) geïnteresseerd, ^ = % (zeer / tamelijk) veel zorgen 

** = (zeer / tamelijk) belangrijk, ^^ = % (helemaal / grotendeels) mee eens 

VERGELIJKING RESULTATEN 2012 VS. 2019 

2012 2019 

% % 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van uzelf?* 90% 92% 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van uw huishouden?* 90% 92% 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van uw ouders?* 34% 33% 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van uw gemeente?* 42% 41% 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van uw werkgever?* 47% 43% 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van Nederland?* 66% 63% 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de financiële situatie van Europa?* 50% 38% 

In hoeverre heeft u vertrouwen in financiële instellingen? 41% 39% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van uzelf?^ 25% 19% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van uw huishouden?^ 24% 17% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van uw ouders?^ 7% 7% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van uw gemeente?^ 22% 11% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van uw werkgever?^ 15% 6% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van Nederland?^ 46% 26% 

In hoeverre maakt u zich zorgen over de financiële situatie van Europa?^ 42% 23% 

In hoeverre vindt u het belangrijk om te weten dat uw financiële zaken optimaal geregeld zijn?** 
94% 94% 

Rapportcijfer eigen financiële situatie 7,1 7,3 

Rapportcijfer inzicht in uw eigen financiële situatie 7,7 7,8 

Ik heb goed inzicht in mijn eigen financiële situatie^^  91% 95% 

Ik ken alle details van mijn eigen financiële situatie^^  84% 89% 

Ik vind het belangrijk om me in mijn financiële situatie te verdiepen^^  85% 91% 

Ik vertrouw erop dat het uiteindelijk wel goed zal komen met mijn eigen financiële situatie^^  
67% 70% 

Ik vind dat ik genoeg doe om op de hoogte te blijven van mijn eigen financiële situatie^^  
89% 92% 

Ik vertrouw erop dat het goed zal blijven gaan met mijn eigen financiële situatie^^  88% 90% 

Mijn eigen financiële situatie is een zorg voor later ^^  18% 9% 

Ik vind het belangrijk om goed inzicht te hebben in mijn eigen financiële situatie^^  94% 97% 

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen financiële situatie^^  92% 94% 

Ik ben van plan om me op korte termijn in mijn eigen financiële situatie te verdiepen^^  42% 43% 

In hoeverre vindt u het belangrijk om te weten dat uw financiële zaken optimaal geregeld zijn? 

^^  94% 96% 


