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Naam Beschrijving 

Verzoek mantelzorg 

ontvangen 

Er is geen specifieke aanvraagprocedure voor de ontheffing van verplichtingen wegens mantelzorg; het verzoek kan worden gedaan in 

overleg met de arbeidsdeskundige of adviseur werk. De UWV-medewerker kan het ook aanbieden als in een gesprek met de 

werkzoekende ter sprake komt dat de werkzoekende mantelzorg verleent of gaat verlenen. 

Voor WW-gerechtigden uit de sector Overheid en Onderwijs geldt dat een aanvraag moet worden ingediend middels het formulier 

Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg. 

1. Beoordelen voorwaarden Je beoordeelt: 

• Wat de sociale relatie is tussen degene die de zorg nodig heeft en degene die de zorg verleent. Het moet gaan om hulp in de

privésfeer in de naaste omgeving van de werkzoekende (denk aan familie, buren, vrienden), niet om professionele hulp;

• Of de werkzoekende de meest aangewezen persoon is om de mantelzorg te verlenen;

• Of er sprake is van zodanig intensieve mantelzorg dat redelijkerwijs niet van de werkzoekende kan worden verwacht dat deze voldoet

aan de verplichtingen;

Domein AG en WW 

Datum 6-11-2020

Productbeschrijving Product Mantelzorg 

Registraties Voor werkzoekenden met een AG-uitkering registreer je in Sonar het werkinstrument Mantelzorg onder 'WERKinstrument tbv Actieplan'. 

Voor werkzoekenden met een WW-uitkering registreer je een ontheffing wegens mantelzorg middels de ontheffingsfunctionaliteit in 

Sonar. 
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• Hoe lang de ontheffing nodig is (overleg dat met werkzoekende). 

Spreek met de werkzoekende af dat deze ons informeert als de mantelzorg stopt of eventueel langer nodig is. 

 

2. Ontheffing registreren Als de werkzoekende aan de voorwaarden voldoet, verleen je (tijdelijke) ontheffing van: 

• De sollicitatieplicht;  

• De plicht om aangeboden passende arbeid te aanvaarden. 

 

Je schort in Sonar de verplichtingen op.  

Voor een werkzoekende met een WIA- of Wajong-uitkering doe je dat door de desbetreffende overeenkomst(en) handmatig uit te zetten. 

Voor een werkzoekende met een WW- of IOW-uitkering doe je dat door in de ontheffingsfunctionaliteit van Sonar een ontheffing wegens 

mantelzorg te registreren. 

Zie hiervoor de procesbeschrijving Afhandelen van ontheffing of vrijstelling en de QRC Sonar Opschorten overeenkomsten. 

 

3. Beslissing vastleggen en 

informeren 

Wanneer je hebt besloten de werkzoekende AG toestemming voor het verlenen van mantelzorg te geven, leg je vast in het WERKplan op 

welke verplichtingen je ontheffing verleent en de periode van deze ontheffing.  

 

Voor het informeren van de werkzoekende WW is in GCU een toekenningsbrief (WKOV01-001) en een afwijzingsbrief (WKOV01-002) 

beschikbaar. De argumentatie voor je beslissing leg je vast op tabblad Toelichtingen in Sonar. Binnen Toelichtingen is daarvoor onder 

‘Type’ een specifiek toelichtingstype beschikbaar: ‘Motivatie mantelzorg’.  

 

Daarnaast kun je de divisie Uitkeren (kan via de kennisgeving mededeling) inlichten over de beslissing. Dit is niet verplicht, maar is 

afhankelijk van de afspraken die met Uitkeren hierover gemaakt zijn. 

 

4. Monitoring inregelen Maak voor jezelf een taak aan in Sonar om vóór het einde van de ontheffingsperiode te controleren of de ontheffing wegens mantelzorg 

inmiddels is beëindigd. Is dat niet zo, neem dan contact op met de werkzoekende om vast stellen of nog steeds mantelzorg wordt 

verleend. Loopt de mantelzorg nog, beoordeel dan of eventueel verlenging nodig is en of werkzoekende nog steeds aan de voorwaarden 

voldoet. 

Verleent werkzoekende geen mantelzorg meer of voldoet werkzoekende niet meer aan de voorwaarden, beëindig dan de ontheffing en 

zet de eerder gestopte taken en overeenkomsten weer aan. 
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Mantelzorg is zorg verlenen aan een zieke of gehandicapte in de naaste omgeving van de werkzoekende. Wanneer een werkzoekende mantelzorg verleent in een zodanige 

intensiteit dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevraagd te voldoen aan de verplichtingen van zijn uitkering, kun je tijdelijke ontheffing van verplichtingen 

verlenen. De mantelzorgverlener krijgt daarmee de ruimte om maatregelen te treffen en om alternatieven voor de mantelzorg te regelen. 

 

Doelgroep 

Ontheffing van verplichtingen bij mantelzorg kan worden ingezet voor werkzoekenden met een uitkering van UWV (WW-WIA-WAO-WAZ-WAJONG). 

Werkzoekenden met een WWB-uitkering kunnen ook een verzoek voor ontheffing van verplichtingen vanwege mantelzorg doen. Je volgt hierin de afspraken van de 

gemeente over de voorwaarden en procedures voor deze ontheffing.  

 

Duur/termijn 

De duur van de ontheffing van verplichtingen bij mantelzorg is maximaal 6 maanden. Daarna is nog een verlenging per maand mogelijk. 

 

Relevante links 

• Procesbeschrijving Afhandelen van ontheffing of vrijstelling 

• QRC Sonar Opschorten overeenkomsten 

• Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg (alleen voor WW-gerechtigden uit sector O&O) 

 

 

https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/documentcenter/Documenten/WERKbedrijf/Procesbeschrijving/Proces%20ontheffing%20of%20vrijstelling.docx



