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1. Persoonlijke gegevens

1.1	 Voorletters	en	achternaam	 	 	 M	 V

1.2	 Geboortedatum

1.3	 Telefoonnummer

1.4	 E-mailadres

2. Zorgtaken

2.1	 Wie	verzorgt	u?	 	 	 Uw	echtgenoot	/	echtgenote	/	partner

	 	 	 	 (Eén)	van	uw	ouders

	 	 	 	 Uw	kind

	 	 	 	 Uw	broer	of	zus

	 	 	 	 Anders,	namelijk:

2.2	 Bent	u	de	enige	die	de	 	 	
	 mantelzorg	kan	verlenen?	 	 	 Ja	 Nee

2.3	 Toelichting

Waarom dit formulier?
U	 ontvangt	 een	 werkloosheidsuitkering	 en	
verleent	 mantelzorg.	 Mogelijk	 hebt	 u	 recht	 op	 een	
sollicitatieplichtontheffing.	 Met	 dit	 formulier	 kunt	 u	
deze	ontheffing		aanvragen	bij	de	uitkeringsinstantie.

Voorwaarden 
U	kunt	een	ontheffing	aanvragen	als	u	de	noodzakelijke	
verzorging	 van	 een	 zieke	 of	 gehandicapte	 in	 uw	
naaste	 omgeving	 op	 u	 hebt	 genomen	 en	 u	 niet	
in	 staat	 bent	 om	 te	 solliciteren	 en	 beschikbaar	 te	
zijn	 voor	 de	 arbeidsmarkt	 voor	 de	 uren	 van	 uw	
werkloosheidsuitkering.	
U	kunt	tijdelijk	ontheven	worden	van	de	sollicitatieplicht	
zodat	u	bijvoorbeeld	alternatieve	zorg	kunt	regelen.

Formulier Aanvraag sollicitatieplichtontheffing bij mantelzorg

Wat moet u doen? 
Stuur	 het	 ingevulde	 en	 ondertekende	 formulier	 mét	
het	gevraagde	bewijsstuk	per	e-mail	naar:
casemanagement@vfpf.org 

Wat doet het Participatiefonds? 
Het	 Participatiefonds	 beoordeelt	 uw	 verzoek	 en	
adviseert	de	uitkeringsinstantie	om	de	ontheffing	wel	
of	 niet	 toe	 te	 kennen.	 De	 uitkeringsinstantie	 neemt	
de	 uiteindelijke	 beslissing	 en	 informeert	 u	 hierover	
schriftelijk.	
Ten	tijde	van	uw	WW-uitkering	sturen	wij	dit	formulier	
naar	 UWV.	 Ontvangt	 u	 alleen	 een	 aansluitende	
werkloosheidsuitkering,	 dan	 sturen	 wij	 het	 formulier	
naar	WWplus.
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2.4	 Hoeveel	uur	per	week
	 besteedt	u	gemiddeld	aan	
	 de	mantelzorg?

2.5	 Kost	de	mantelzorg	u	elke	 	 Ja
	 week	evenveel	tijd?	 	 Nee,	het	patroon	ziet	er	ongeveer	als	volgt	uit:
   

2.6	 Wanneer	bent	u	met	de	
	 mantelzorg	gestart?

2.7	 Is	de	mantelzorg	naar		 	 Structureel
	 verwachting	structureel	of	 	 Tijdelijk,	de	verwachte	einddatum	van	de	mantelzorgperiode	is:
	 tijdelijk?

2.8	 Waaruit	bestaat	de		 	 Huishoudelijke	hulp
	 mantelzorg?	 	 Lichamelijke	verzorging

		 	 	 Anders,	namelijk:

3. Ondertekening 

3.1 Datum	

3.2	 Handtekening	

NB	 Stuur een bewijs mee waaruit blijkt dat u de mantelzorg verricht. 
Bijvoorbeeld een verklaring van een instelling voor thuishulp of een brief 
van de huisarts van de verzorgde. Deze verklaring hoeft geen medische 
informatie te bevatten.
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