Vergoedingsmogelijkheden training & coaching
Vergoeding voor werknemers
Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke
ontwikkeling in. Goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in de CAO van jouw bedrijf een
budget is opgenomen voor opleiding/persoonlijke ontwikkeling/coaching. Dit betekent dat je
werkgever dan een bedrag voor jou heeft gereserveerd dat na overleg met je werkgever vrij
besteed kan worden aan coaching.
Steeds meer werkgevers zijn ook inderdaad bereid de kosten of een deel van de kosten te
vergoeden, zeker wanneer dit de prestatie op het werk tegoeden komt.
Informeer naar de mogelijkheden bij je leidinggevende of HR manager.
Belastingaftrek voor ondernemers
Kosten voor coaching en counseling voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de
belasting als bedrijfskosten. De kosten voor trainingen eveneens.
Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.
Belastingaftrek voor particulieren
Trainings- en coachingskosten zijn inclusief BTW als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de
belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan
of als leertraject gericht op het beter functioneren op je werk.
Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.
Zorgverzekeraar
Voor vergoeding van coaching door bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zijn nog geen eenduidige
regels opgesteld.
Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.
UWV
Als je een uitkering ontvangt dan kun je ook bij je uitkeringsinstantie ( UWV ) informeren naar
de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je
UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) sluiten. Daarmee stelt het UWV aan
je een budget beschikbaar waarmee je je coaching /counselingtraject geheel of gedeeltelijk
kunt betalen.
Kijk voor meer informatie op de site van UWV en Begeleiding bij re-integratie.
PGB

Misschien ontvangt je een PersoonsGebondenBudget (PGB), of kom je hiervoor in
aanmerking. Activerende en ondersteunende hulp kan hieruit gefinancierd worden. Met een
PGB bepaal en betaal je zelf je hulpverleners. Om hiervoor in aanmerking te komen word je
situatie beoordeeld en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in jouw
regio.
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