
 

 

 

 

 

 

Eerste Hulp Bij Rechtspositionele Vragen over coaching voor leden  

CNV Onderwijs 
[hier kunnen geen rechten aan ontleend worden] 

 

 

1. Mijn werkgever geeft aan dat er verbeterpunten zijn ten aanzien van mijn functioneren, wat nu? 

 

In de van toepassing zijnde CAO zijn veelal instrumenten opgenomen om uw functioneren nader te 

begeleiden.  Indien uw werkgever een verbetertraject met u wenst in te gaan dient hier wel een 

deugdelijk dossier voor aan ten grondslag te liggen. Het is aan uw werkgever dit dossier te 

overleggen. Is dit dossier aanwezig maak dan vooraf duidelijke schriftelijke afspraken hoe dit 

verbetertraject eruit komt te zien, wie erbij worden betrokken en wat er met de uitkomsten zal 

gebeuren. CNV Onderwijs beschikt over coaches die u kunnen begeleiden. Mocht u hier informatie 

over willen dan kunt u contact opnemen met CNV Onderwijs Academie 030 751 1785. 

  

 

2. Heb ik recht op een coach? 

 

In principe beslist de werkgever over de inzetbaarheid van een coach. Een scholingsplan of zaken 

die zijn afgesproken in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan dan wel functioneringsgesprek kunnen 

nadere informatie geven over deze faciliteiten. Natuurlijk kunt u ook zelf een coach aandragen. 

CNV Onderwijs kan u hierbij behulpzaam zijn. 

 

 

3. Kan/mag ik zelf de suggestie voor mediation aandragen bij mijn werkgever? 

 

Als werknemer kunt u zelf om mediation verzoeken. In sommige gevallen wordt mediation zelfs 

geadviseerd door de bedrijfsarts. Mediation kan een prima instrument zijn om geschillen die u met 

uw werkgever heeft op te lossen. In veel gevallen kan op deze wijze een conflict worden 

voorkomen. In voorkomend geval adviseert CNV Onderwijs u dit voorstel schriftelijk te doen bij uw 

werkgever. Voor deelname aan mediation is wel vereist dat beide partijen willen meewerken aan 

mediation. CNV Onderwijs werkt op het terrein van mediation samen met mediators van o.a. 

Centrum Onderwijs Mediation (COM).  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 030 751 1785 

of aanvraagopmaat@cnvo.nl 

 

 

4. Ik moet bij de werkgever op gesprek komen. Moet ik hieraan gehoor geven? 

 

Een werknemer is gehouden redelijke voorschriften van de werkgever op te volgen. Een 

uitnodiging voor een gesprek is in beginsel een redelijk voorschrift. Het is daarom dan ook 

verstandig aan deze uitnodiging van uw werkgever gehoor te geven. Mocht uw rechtspositie in het 

geding zijn, dan adviseren wij u een luisterende houding aan te nemen tijdens het gesprek en 

eventuele vragen van uw werkgever in beraad te nemen. Hierop kunt u dan terugkomen bij uw 

werkgever op een ander moment en nadat u zich hierover juridisch heeft laten adviseren. U kunt 

uw werkgever ook aangeven graag op de uitnodiging in te willen gaan maar dat u zich tijdens het 

gesprek graag laat bijstaan door een juridisch adviseur.  

 

 

5. Ik mag niet meer werken en wordt naar huis gestuurd. Wat nu? 

 

Mondeling maakt u bezwaar waarbij u tevens uw bereidheid c.q. beschikbaarheid tot werken 

aangeeft. Bij thuiskomst geeft u voornoemde zaken nogmaals schriftelijk richting uw werkgever 

aan. Neem ook direct contact op met CNV Onderwijs via 030 751 1003.   

 

 

 

 



 

 

6. Ik ben te ziek om te werken. Van de werkgever moet ik doorgaan met werken. Wat nu? 

 

Artsen kunnen een beoordeling maken omtrent de medische situatie. Een werkgever dus niet. 

Vraag zo nodig om een consult bij de bedrijfsarts indien u met uw werkgever van mening verschilt. 

Het is dit soort kwesties verstandig ook rugdekking te hebben van de huisarts of andere 

deskundigen. Komt u er desalniettemin toch niet samen uit dan bent u in de gelegenheid een 

deskundigenoordeel werknemer bij UWV aan te vragen. UWV zal dan een advies verstrekken. Let 

op hieraan zijn wel kosten verbonden. 

 

 

7. Ik moet direct een document ondertekenen van de werkgever. 

 

U heeft recht op bedenktijd. Neem zo nodig contact op met CNV Onderwijs. Laat u niet onder druk 

zetten. Het advies is om het document rustig thuis door te lezen en zo nodig advies in te winnen bij 

CNV Onderwijs alvorens u overgaat tot ondertekening (‘voor gezien’ in plaats van ‘voor akkoord’). 

Mochten er zaken in het document staan die niet juist dan wel onvolledig zijn, verzoek uw 

werkgever dan dit aan te passen. Bijvoorkeur reageert u schriftelijk naar uw werkgever. 

 

 

8. Mijn werkgever wil mijn dienstverband graag in goed overleg beëindigen, wat moet ik doen? 

 

Zorgt u er in dat geval voor dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opneemt met CNV 

Onderwijs. De juridisch adviseurs van CNV Onderwijs hebben veel ervaring en specifieke expertise 

op het terrein van onderwijsrecht en kunnen u daarom zeer deskundig begeleiden in dit proces. 

Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot CNV Onderwijs via 030 751 1003. 

 

CNV Onderwijs kent onder meer de afdeling Individuele Belangenbehartiging voor individueel 

juridisch advies. Telefoonnummer: 030-7511003.  

Bij CNV Onderwijs Academie kunt u terecht  voor diverse trainingen en/of informatie over coaching 

en mediation. Telefoonnummer: 030-7511785. 


