Persbericht
Bunnik, oktober 2017

Samenwonen om te zorgen wordt vaak te rooskleurig
ingeschat
Steeds meer mantelzorgers denken er over na om te gaan samenwonen met
hun zorgvrager. Dat blijkt uit reacties aan de Mezzo Mantelzorglijn. Veel
mensen overzien echter niet welke lange termijn gevolgen dit met zich
meebrengt en schatten het samenwonen te rooskleurig in, stelt Mezzo,
Landelijke vereniging voor mantelzorgers.
Vier jaar na de introductie van de term participatiesamenleving in de Troonrede,
overwegen steeds meer mensen om samen te gaan wonen om te zorgen voor een
naaste. Het geeft praktische voordelen zoals besparing op tijd en reiskosten, het kunnen
genieten van elkaars nabijheid en je kunt elkaar over en weer te hulp schieten. Het
toenemende aantal vragen aan de Mezzo Mantelzorglijn gaan over het plaatsen van een
mantelzorgwoning in de tuin, medehuurderschap of bijvoorbeeld urgentieverklaring.
Té rooskleurig
Naast de voordelen die het oplevert merkt Mezzo dat mensen moeite hebben om te
overzien welke gevolgen samenwonen heeft. Het wordt vaak te rooskleurig ingeschat.
Door de korte afstand is het risico op overvraging groter, zeker als de zorgvraag
toeneemt. Privacy en zelfstandigheid kunnen onder druk komen te staan. En er kunnen
financiële problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat samenwonen een negatieve invloed
heeft op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdragen. Het maken van goede afspraken en
het realiseren van de gevolgen is heel belangrijk. Een voorbeeld daarvan is het wel of
niet vragen van kost en inwoning. Gebeurt dit niet, dan kan dit door de fiscus worden
gezien als een gift. Hierdoor kan de grens van belastingvrije schenking worden
overschreden, waardoor onverwacht schenkbelasting betaald moet worden.
Levensloop
De mantelzorgorganisatie heeft alle woonregelingen voor mensen die willen gaan
samenwonen op een rij gezet. Een belangrijke tip van Mezzo is ook: wees realistisch en
kijk naar de lange termijn. Liesbeth Hoogedijk, directeur Mezzo: ‘Niemand weet hoe lang
de situatie gaat duren, dus bedenk vooraf wat er in een gemiddelde levensloop op je pad
kan komen. Denk aan een echtscheiding, een baan in een andere stad of een nieuwe fase
in het leven bijvoorbeeld wanneer de kinderen het huis uit gaan of pensionering. Is de
mantelzorgsituatie bestand tegen deze ingrijpende veranderingen?’
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Publicatie
Vanaf vandaag is de publicatie: Samen wonen om te zorgen? De woonregelingen en tips
op een rij te bestellen via www.mezzo.nl/zakboekjewonen

NOOT VOOR DE REDACTIE
Afzender van dit bericht is Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Mezzo: Fleur Kusters persvoorlichter, via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mezzo.nl
De feiten over mantelzorg
Wat is mantelzorg:
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving






1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp)
Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen
langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verlies weleens het
geduld
5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk
1 op de 6 werkenden is mantelzorger

Mezzo
Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met haar ruim 330
regionale en lokale lidorganisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers.
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