Vergoedingsmogelijkheden voor particulieren
Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling
relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt daarom vaak vergoed
en gestimuleerd door werkgevers. Zo zijn er de volgende mogelijkheden
1, CAO, de kans is er dat binnen uw cao een coach of opleidingsbudget is
opgenomen. Kijk eens wat de mogelijkheden zijn binnen je cao.
2, Bedrijfsregelingen, HR of PZ beschikken vaak over een opleidings/ en/of
bijzondere budgetten die aangewend kan worden voor coaching. NB± soms heeft
juist de lijn de verantwoordelijkheid hiervoor. Ga de mogelijkheden eens na
bij je leidinggevende of HR.
3, Belastingaftrek voor ondernemers
Bent u zzp/er, dosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn
aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
4, Via verzekering,
A, Aanvullende Zorgverzekering
Vanuit de basisverzekering bestaan doorgaans weinig
vergoedingsmogelijkheden. Via de aanvullende verzekering kan dat wel het
geval zijn. In de polis staan de voorwaarden. Soms komt vergoeding van
coaching door een psycholoog NIP wel in aanmerking voor vergoedingen. Kijk
vooraf goed naar de mogelijkheden en realiseer je dat verzekeraars vaak pas
achteraf vergoeden. Je betaalt dan dus eerst zelf de factuur om deze
vervolgens te declareren
B, Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en coaching gebruiken
om weer aan de slag te gaan dan is de kans groot dat uw volledige
coachtraject vergoed wordt. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij
uw verzekering.
C, Via het UWV.
Via het UWV bestaan er ook mogelijkheden, kijk voor een overzicht op de
website van het UWV.
5, Particulier tarief
Praktijk mensenwerk biedt de mogelijkheid voor een particulier uurtarief
van 89,- incl. BTW indien u geen zakelijk coachbudget krijgt of als het
budget reeds overschreden is. In dit geval kun je vaak ook gebruik maken
van fiscale aftrek.
6, Belastingaftrek voor particulieren
Kosten voor coaching zijn boven de 250 euro volledig belasting aftrekbaar,
mits het wordt ingezet om beter of effectiever te functioneren. Dit is vaak
van toepassing. De exacte voorwaarden zijn te vinden op de website van de
belastingdienst.

