
Vergoedingsmogelijkheden individuele coaching of therapie.  
(stand 28-5-2018) 

 

Een tegemoetkoming in de kosten voor de investering die u in uzelf doet, kunt u op 

verschillende manieren verkrijgen. Ik heb ze hier voor u opgesomd.  

 

 

Particulieren. 

 

1. Via de zorgverzekeraar.  

 

Uw zorgverzekeraar vergoed onder de noemer ‘psychosociale zorg’ (alternatieve 

geneeswijzen) de door u gevolgde consulten. De hoogte van de vergoeding is echter 

afhankelijk van uw polisinhoud c.q. eventuele aanvullende verzekering.  

Een mooi voordeel is ook dat uw eigen risico hier niet onder lijdt. 

  

Op de website van uw zorgverzekeraar/in uw polisvoorwaarden kunt u precies nalezen wat 

er voor u van toepassing is.  

 

 

2. Via de werkgever. 

  

Vaak zijn werkgevers bereid trajecten te vergoeden omdat zij gebaat zijn bij een gezonde, 

goed functionerende medewerker.  

Steeds vaker worden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling opgenomen in CAO’s. 

Werkgevers hebben immers voordeel bij werknemers die weten wat ze willen, lekker in hun 

vel zitten en gemotiveerd hun werk doen. In de meeste gevallen loont het om bij de 

werkgever hiernaar te informeren.  

 

 

3. Via de belastingdienst.  

 

Voor particulieren is onder bepaalde voorwaarden coaching aftrekbaar van de 

inkomstenbelasting als studiekosten. Dit echter alleen als dit plaatsvindt onder de noemer:  

‘loopbaanbegeleiding’.  

 

Volgens de fiscus moet er sprake zijn van:  

 

‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests of 

ondersteunende workshops‘, met als doel:  

‘verandering van de positie of het op peil houden of verbeteren van kennis in relatie tot 

inkomensverwerving’.  

 

Persoonlijke Coaching is een bijzonder geschikte manier of één of meerdere van 

bovenstaande zaken te behalen. 

 

 

 

 



4. Via een PGB (PersoonsGebonden Budget).  

 

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg 

inkopen. Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als 

gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf 

bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.  

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, 

persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg.  

 

Per pgb gelden er specifieke voorwaarden :  

 

• De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig  

   heeft in plaats van zorg in natura.  

• De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde  

   zorg mee in te kopen.  

 

Er zijn vier soorten pgb’s:  

• pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke  

  ondersteuning  

• pgb-Wlz (voorheen pgb-AWBZ): voor intensieve zorg die valt onder de  

   Wet langdurige zorg  

• pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet  

• pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorg 

  verzekeringswet.   

 

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) 

een pgb aanvragen:  

• bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg  

• bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg  

• bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg  

 

Meer informatie:  

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-

antwoord/pgb-aanvragen 

• Veel informatie vindt u ook op de website van Per Saldo, de  

belangenvereniging voor mensen met een pgb.  

• U kunt ook bellen voor informatie: Rijksoverheid Tel. 1400.  

 

Ondernemers en/of ZZP’ers. 

 

5. Via de belastingdienst.  

 

Voor ondernemers en/of ZZP’ers geldt, dat coaching als zakelijke kosten aftrekbaar is. Wilt u 

hier meer van weten, neem dan contact op met de belastingdienst, of uw belastingadviseur.  

Mocht dit fiscaal gezien niet interessant voor u zijn, is het raadzaam om als privépersoon te 

handelen. In dat geval heeft u de mogelijkheden zoals omschreven voor particulieren.  

 

U ziet: er is altijd en in alle gevallen een vergoeding mogelijk. Mocht u er zelf niet uitkomen, 

neem dan contact met me op. We kijken dan samen naar een passende oplossing voor u.  


