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info@BurnoutCoachen.nl
tel: 076 - 20 300 37
Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching-counselling
vergoed krijgen:
Via de werkgever Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een
coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer
bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
Via de ziektekostenverzekering (per 1-1-2017) Bij een aantal ziektekostenverzekeraars
wordt counseling en/of coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk
hiervoor de voorwaarden in de polis na.
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.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Via het UWV Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV)
informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten.
Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject
geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
Via een PGB & WMO Bij het zorgloket van de gemeente kun je als burger terecht als je
hulp nodig hebt in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in jouw huis (rolstoel, traplift). Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens
zelf voor een pgb of voor zorg in natura. Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan
zorg die wordt geleverd via zorg in natura. In dat geval mag een pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat je slechts het bedrag krijgt dat zorg in natura
zou kosten. Het verschil zal door de cliënt zelf worden betaald. Voor hulp bij het aanvragen van pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.
Meer info over het PGB en WMO

Over ons
Een jonge dynamische organisatie
met intrinsiek gemotiveerde medewerkers en partners, vakkundig
en multidisciplinair met een track
record
Bezoekadres:
Het (oude) huis van bewaring
Kloosterlaan 172
4811 EE Breda
Postadres:
Future Dome - Unit L0-002
Nassausingel 26
4811 DG Breda

Wij helpen mensen gezond
te zijn, zeker en comfortabel
in alle omstandigheden!

