Op verschillende manieren kunnen particulieren hun kosten voor
coaching/begeleiding (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Tel: 0341 556944
Tel: 06 12141231
ben@benonderweg.nl
KvK: 54176743
BTW: NL001173355B74
IBAN: NL39ABNA0469020563
www.benonderweg.nl

VIA DE WERKGEVER
Via de werkgever, deze reserveert meestal een opleidingsbudget per medewerker. Vanuit dit budget
is er vaak ruimte, bovendien is in het algemeen de kosten van een cursus hoger dan die van een
coachtraject. Daarbij wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever,
leidinggevende of personeelszaken.
VIA DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende
verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. BenOnderweg heeft de AGB
code 9810544
VIA DE ARBO-DIENST VAN JE BEDRIJF
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het
kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en
voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of
de Arbodienst.
VIA DE BELASTING
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de
BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering
van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt
voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met de belastingdienst.
VIA HET UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de
beschikbare nanci le middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een
Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je
beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer
informatie op de site van het UWV.
VERGOEDING BEDRIJVEN (INCL. ZZP-ERS)
De kosten voor coaching zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Met een factuur op
naam van de organisatie kan de begeleiding opgevoerd worden als functionele coaching. Uiteraard
kan ook de BTW teruggevraagd worden.
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