
 

 

 

Langer ziek

wat nu?
CNV Onderwijs is er voor u !



Ziekte, iedereen kan er mee te maken krijgen. Van griep

tot langdurige burn-out. Ook al valt het allemaal onder

de noemer ziekte, de achtergrond is heel anders en

vraagt advies op maat. Vooral bij langdurige ziekte

komen er een hoop vragen op. Wat betekent dit voor mijn

inkomen? Wat zijn mijn juridische gevolgen? En hoe kom

ik straks weer aan de slag? 

CNV Onderwijs biedt u een uniek pakket dienstverlening aan. Door een directe en effec-
tieve samenwerking CNV breed bieden wij u tijdens het gehele ziektetraject advies en
begeleiding op maat. Samen gaan we aan de slag voor een succesvolle terugkeer op de
werkvloer!

Onze dienstverlening
Ziek en op zoek naar deskundige begeleiding? Neem contact op met CNV Onderwijs via
030 - 751 10 03 of ziektebegeleiding@cnvo.nl. Samen bekijken wij welke dienstverlening
bij uw situatie past: 

Vragen over het verloop van uw ziektetraject en reïntegratie, niet direct van juridische
aard? Een vertrouwenspersoon van CNV Onderwijs neemt contact met u op.

Vragen over het vervolg van uw ziektetraject en reïntegratie (vanaf ongeveer 1 jaar
ziekte), al dan niet in combinatie met een arbeidsconflict? Wij verbinden u door met
de afdeling Juridische Zaken.

Behoefte aan training en scholing? Bijvoorbeeld taakbelasting of time-management?
Onze CNV Onderwijs Academie biedt diverse trainingen en cursussen aan. Samen
zoeken wij naar de training of cursus die bij u past.

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de 
CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar. 

Zo komt u met één telefoontje of e-mail bij de juiste persoon uit. Lees meer over ziekte-
verlof en arbeidsongeschiktheid op www.cnvo.nl. 

Word nu lid!
Nog geen lid van CNV Onderwijs? Ga naar www.cnvo.nl en vul het aanmeldformulier in.
Eerst een uitgebreid informatiepakket ontvangen? Ook dat kan via www.cnvo.nl.



CNV Onderwijs is de vakvereniging die opkomt voor 
de belangen van iedereen die werkt in een van de
onderwijs sectoren. Van het primair- tot en met het
hoger beroepsonderwijs. Wij zijn er ook voor
studenten van pabo’s en lerarenopleidingen,
gepensioneerden, werkzoekenden, anders actieven 
en het personeel uit de onderwijsdienst ver lening. 
CNV Onderwijs telt ruim 53.000 leden. 

Een unieke samenwerking tussen de afdeling 
Juridische Zaken, CNV Vertrouwenspersonen en
deskundige loopbaancoaches van Adviesbureau Kans 
en onze CNV Onderwijs Academie zorgt ervoor dat we 
u bij ziekte op maat kunnen helpen. 

CNV Onderwijs, 
wie zijn wij 
en wat doen wij 
bij ziekte?

CNV Onderwijs Juridische Zaken

Bij de afdeling CNV Onderwijs,
Juridische Zaken behartigen wij uw
juridische belangen. In geval van ziekte
kan uw rechtspositie ineens onder druk
staan. De afdeling Juridische Zaken
voorziet de leden van belangrijke
informatie en staat u bij in geval van
een conflict of meningsverschil met uw
werkgever.

CNV Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen bieden u
ondersteuning met betrekking tot
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij
nemen de tijd om naar u te luisteren en
de situatie helder in beeld te krijgen.
De vertrouwens persoon kent de wet en
regelgeving. Hij kan begeleiden bij
keuringen van het UWV, maar geeft ook
raad tijdens het ziekteverlof.

Adviesbureau Kans

Onze partner, Adviesbureau Kans, is
deskundig in loopbaanonderzoek en
begeleiding. Als u toe bent aan een
terugkeer naar de werkvloer, of op
zoek bent naar ander of aangepast
werk staan er deskundige
loopbaancoaches voor u klaar.

CNV Onderwijs Academie

Soms vraagt herintreding ook om
training of (om)scholing. CNV Onderwijs
Academie heeft ruime ervaring in
training en advisering op arbeids -
gebied. Zo geven we o.a. andere
trainingen op het gebied van 
time-management, assertiviteit,
communicatie en taakbeleid. CNV
Onderwijs Academie is CEDEO
gecertificeerd en biedt hoogwaardige
kwaliteit in dienstverlening.



 

 

 

Ziek en op zoek naar deskundige begeleiding? 
Wees goed voorbereid en neem tijdig contact op met CNV Onderwijs. 
Bel 030 - 751 10 03 of stuur een e-mail naar ziektebegeleiding@cnvo.nl. 
CNV Onderwijs, uw partner ook bij ziekte. 

CNV Onderwijs
Tiberdreef 4
3561 GG UTRECHT

Postbus 2510
3500 GM Utrecht
Tel: 030 751 1003

info@cnvo.nl
www.cnvo.nl

Interesse? Neem een kijkje op onze website www.cnvo.nl. 

CNV Onderwijs Jouw partner in de school!

Voordelen van lidmaatschap:

Rechtsbijstand werk en privé

Belangenbehartiging voor je CAO

Info en advies arbeidsvoorwaarden

Jaarlijks de Rechtspositiegids

Tweewekelijks hét onderwijsblad

Congressen over onderwijsthema’s

Trainingen en cursussen

Korting op je zorgverzekering

Belastinghulp
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