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Er kunnen aanleidingen zijn waardoor je de overeenkomsten (taken/ afspraken) met de klant wilt opschorten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een 

vakantieperiode, calamiteit of van sollicitatievrijstelling bijvoorbeeld wegens ziekte. 

Dat kan in Sonar op twee manieren: via de ontheffingsfunctionaliteit of handmatig. 

De ontheffingsfunctionaliteit is alleen beschikbaar voor werkzoekenden met een WW-uitkering of een IOW-uitkering. 

Het opschorten van overeenkomsten van werkzoekenden met een WIA- of Wajong-uitkering moet handmatig gebeuren. 

Ontheffingsfunctionaliteit 

Met de ontheffingsfunctionaliteit in Sonar is het mogelijk om een ontheffing of vrijstelling apart te registeren op het tabblad Personalia. Voor de leesbaarheid 

gebruiken we in deze tekst alleen de term ‘ontheffing’, maar vrijstellingen worden op dezelfde manier verwerkt. 

Een ontheffing bestrijkt altijd een periode. Het vullen van de begin- en einddatum is dan ook verplicht! Een ontheffing kan de volgende redenen hebben: 

calamiteit, vrijstelling <1jr tot AOW, mantelzorg, noodzakelijke scholing, onderzoekperiode zelfstandigen, proefplaatsing, export uitkering, startperiode 

zelfstandigen, vakantie, ziekte, verzoek om stopzetting uitkering, beschut werk. Een klant kan meerdere ontheffingen om verschillende redenen hebben; dat 

kan zelfs tegelijkertijd. 

Bij het invoeren van een ontheffing worden lopende overeenkomsten, zoals de sollicitatie-overeenkomst automatisch verlengd met de duur van de ontheffing. 

De ontheffing is ook zichtbaar in de agenda van de klant, zodat met de ontheffing eenvoudig rekening kan worden gehouden bij het maken van afspraken.  

De ontheffing is ook zichtbaar bij het zetten van het ‘no show’ vinkje, zodat het niet verschijnen op een afspraak niet onterechte leidt tot een handhaafactie.  

Als de ontheffing afloopt wordt de lopende overeenkomst weer automatisch actueel voor de klant.  

Het is belangrijk een ontheffing zorgvuldig in Sonar te registreren. Als dat niet gebeurt, kan dat allerlei vervelende gevolgen hebben voor de werkzoekende 

zelf, maar ook voor werkgevers. 

Een andere reden voor zorgvuldige registratie ligt in de functionaliteit in Sonar die voor werkzoekenden met een WW- of IOW-uitkering wekelijks toetst of er 

een sollicitatietaak staat en die bij het ontbreken daarvan automatisch een sollicitatietaak aanmaakt, tenzij er een ontheffing is geregistreerd. 

Handmatig 

Naast deze (geautomatiseerde) manier van opschorten van overeenkomsten, is het ook (nog steeds) mogelijk overeenkomsten van werkzoekenden met een 

WW- of IOW-uitkering handmatig te beëindigen en op een moment in de toekomst weer klaar te zetten.  

Voor het opschorten van overeenkomsten van werkzoekenden met een WIA- of Wajong-uitkering is handmatige registratie de enig juiste werkwijze. 

De handelingen die je daarvoor moet doen, vind je aan het eind van deze QRC. 

BIJLAGE 4
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Overeenkomsten opschorten met de ontheffingsfunctionaliteit 

Dat doe je op deze plek: 

 
De ontheffing is zichtbaar op het tabblad Personalia. 
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De ontheffing is zichtbaar in de agenda van de werkzoekende. 

 
 

Als je via de Sonar-agenda een werkzoekende uitnodigt op een dag dat er voor hem een ontheffing is geregistreerd, kun je dat zien doordat de balk achter de 

naam van de desbetreffende werkzoekende zwart wordt. Dat geeft aan dat er een belemmering is om de werkzoekende op die dag c.q. op dat moment uit te 

nodigen. 

 
Je kunt hier niet zien welke belemmering dat precies is; daarvoor ga je naar het dossier van die werkzoekende.  
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En de ontheffing is zichtbaar bij het zetten van het ‘no show’-vinkje. 

 
 

Het matchvinkje onder tabblad CV wordt automatisch uitgezet. 
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Periode ontheffing aanpassen 

Bij het registreren van de ontheffing heb je de begin- en de einddatum van de ontheffingsperiode aangegeven. Tijdens de duur van de ontheffing kan het zijn 

dat je ontdekt dat de einddatum van de ontheffing aangepast moet worden, omdat de omstandigheid die tot de ontheffing leidde, langer of korter duurt dan 

vooraf bekend was. Als de ontheffing langer moet duren dan oorspronkelijk gepland, kun je in Sonar de einddatum van de ontheffingsperiode aanpassen. 

Voorwaarde is wel dat die einddatum nog niet bereikt is. Als de verlenging geregistreerd moet worden op het moment dat de oorspronkelijke einddatum al is 

verstreken, registreer je een nieuwe ontheffing. Als de ontheffing korter moet duren dan oorspronkelijk gepland, kun je in Sonar niet de einddatum van de 

ontheffingsperiode aanpassen. Je zou dan immers automatisch de overeenkomst weer aanzetten op een eerder moment dan in eerste instantie aan de 

werkzoekende bekend is gemaakt en dat is ongewenst.  

Je zult dan de ontheffing handmatig moeten verwijderen en de klanttaken waarvoor de ontheffing gold ook weer handmatig moeten aanzetten met ingang van 

de datum waarop de ontheffing niet meer geldt. 

 

Ziek maar wel in staat om te voldoen aan sollicitatieplicht 

Als een werkzoekende zich ziek meldt, registreer je in Sonar een ontheffing voor (in beginsel) 13 weken. Uit oogpunt van eenduidigheid in registraties doe je 

dat ook als de werkzoekende zich ziek meldt maar tevens aangeeft wel te kunnen voldoen aan de sollicitatieplicht. Alleen haal je in dat geval het vinkje onder 

‘Ontheffing’ weg.  

 

Daarmee verandert de ontheffing in een melding. Sonar doet er dan verder niets mee, maar je kunt dan bijvoorbeeld in geval van no-show altijd op dezelfde 

plaats terugvinden dat er een ziekmelding geweest is. 

Als op een later moment duidelijk wordt dat de klant alsnog niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kun je niet zomaar binnen de geregistreerde ‘ontheffing 

zonder vinkje’ het ontheffingsvinkje aanzetten. Daarmee wordt de ontheffing namelijk niet doorgevoerd. Je zult dan de geregistreerde ‘ontheffing zonder 

vinkje’ moeten afsluiten door de datum einde te vullen, dan de sollicitatie-overeenkomst KLANT247 op ‘Gereed’ moeten zetten en vervolgens een nieuwe 

ontheffing wegens ziekte moeten registreren waarbij je het hokje ‘Ontheffing’ wèl aan vinkt. Let op de einddatum van die nieuwe ontheffing: die mag niet 

verder liggen dan 13 weken na aanvang van de ziekte. 
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Permanente ontheffing wegens bereiken AOW-leeftijd binnen 1 jaar tijdens dienstverlening 

De meeste vrijstellingen en ontheffingen zijn van tijdelijke aard: ze gelden zolang de omstandigheid waarvoor de ontheffing is verleend van toepassing is. 

Registratie van de ontheffing zorgt ervoor dat de lopende verplichtingen van de werkzoekende worden opgeschort; die worden dus na afloop van de 

ontheffingsperiode weer ‘aangezet’.  

De vrijstelling wegens de omstandigheid dat de werkzoekende met een WW-uitkering of WGA-uitkering binnen 1 jaar de AOW-leeftijd zal bereiken is feitelijk 

een permanente vrijstelling voor de hele duur van de uitkering. Voor de administratieve verwerking wordt onderscheid gemaakt tussen WW- en WGA-klanten.  

 

Klanten met een WW-uitkering: 

In dat geval is er geen sprake van het opschorten van overeenkomsten; sterker nog: de werkzoekende moet geen last krijgen van overeenkomsten/taken die 

door Sonar worden bewaakt. Sluit daarom als deze vrijstelling aan de orde is, de lopende re-integratieverplichtingen (met name de overeenkomst inzake de 

sollicitatietaak) handmatig af en registreer daarna de vrijstelling. 

Voor het selecteren van de klanten waarbij de vrijstelling geregistreerd moet worden maak je gebruik van de ‘Planlijst klanten 1 jaar voor AOW’ op het tabblad 

Planbord (actielijst: Afspraken inplannen) in BI Dashboard. 

Om de vrijstelling in Sonar te verwerken maken we gebruik van de ontheffing ‘Vrijstelling <1jr tot AOW’.  

Je maakt de ontheffing aan met als einddatum de datum dat de klant de AOW-leeftijd bereikt + 3 maanden. Dit om te voorkomen dat er aan het eind van de 

ontheffing weer overeenkomsten voor de klant worden aangemaakt als het recht in WWO nog niet is afgesloten.  

Op het tabblad CV verwijder je het vinkje bij ‘CV niet verwijderen’. (N.B. Sinds de Sonar-release van 13 juni 2018 kan de werkzoekende zijn CV verwijderen 

ongeacht of dit veld wel of niet staat aangevinkt.) 

Als je de ontheffing hebt aangemaakt informeer je de klant over de vrijstelling door middel van de brief WKRB50-027 in GCU. 

 

Klanten met een AG-uitkering 

Bij deze klanten wordt geen gebruik gemaakt van de ontheffingsfunctionaliteit maar wordt het DV afgesloten met als afsluitreden ‘Overig’.  

Let op: DV’s van WGA-klanten kunnen niet worden afgesloten als er nog een lopend re-integratietraject aanwezig is. 
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Overeenkomsten handmatig opschorten 

Het is ook (nog steeds) mogelijk om geregistreerde overeenkomsten handmatig op te schorten. Dat gaat als volgt: 

Op het tabblad Werkzoekenden > tabblad DV > Overeenkomsten klik je op ‘Overeenkomsten afmelden’  

 

 
 

Alle lopende overeenkomsten worden op ‘Gereed’ en ‘Nagekomen’ gezet. 
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Zet de overeenkomsten in de toekomst klaar op de afgesproken datum, wanneer de overeenkomsten (klanttaken) weer in moeten gaan. 

• Maak hiervoor een Nieuwe overeenkomst aan 

• Kies de gewenste overeenkomst 

• Pas de startdatum aan  

 

 
 

 

Als je de nieuwe overeenkomst hebt aangemaakt dan stuur je de klant een werkmapbericht waarin je aangeeft dat hij een nieuwe taak krijgt met ingang van 

de afgesproken datum.  

 

 

 

 

 

 




