
Stappenplan vergoedingsmogelijkheden 

 
Je hebt behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke 

vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere 

manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget.  

 

Bekijk het stappenplan hieronder om uit te zoeken welke optie 

voor jou geschikt is; 

Coaching van persoon en positie 

Sensare . Keskesweg 22 . 5721 WS Asten . 0493 380 313 . contact@sensare.nl . www.sensare.nl 

KvK 59854227 . BTWnummer NL166367576B01 . Bank NL27RABO 0150093489 

Optie 1: Check je CAO 

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Goed nieuws, want de kans is aanwe-

zig dat in jouw CAO een coachbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor jou gereserveerd door je werkgever en kan na 

overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Het meest voorkomende bedrag is 500,- per jaar. Je 

kunt je CAO online vinden of bij je HR manager opvragen. 

Optie 2: Ga de mogelijkheden na bij je HR manager 

HR of personeelszaken beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coa-

ching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling zeer goedkoop en effectief voor 

bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers! Heb je nog niet om een coachbudget gevraagd? Je 

kan sowieso alvast een gratis oriëntatie gesprek plannen met één van onze coaches. Je kunt dan met de coach uitdenken hoe je jouw 

coachbudget met je HR manager kunt bespreken. De coach kan tevens een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk 

het nut en doel van de coaching staan vermeld. 

Optie 3: Ga de mogelijkheden na bij je manager of de directeur 

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling maar je manager of zelfs de directeur. Ook in dit geval 

kan je gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met een coach zodat de coach je kan helpen met een plan en een offerte voorstel 

die je dan daarna kan overleggen met de directeur of leidinggevende. 

Optie 4: Belastingaftrek voor ondernemers 

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Bespreek met je coach en 

accountant hoe je dit het beste kan doen. 

Optie 5: Subsidieregeling voor particulieren 

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van € 600,- per persoon en is beschikbaar voor ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder 

zijn. Met een persoonlijk loopbaanadvies krijg je een beeld van je situatie op de arbeidsmarkt en kan je samen met je loopbaancoach 

bepalen welke stappen je kunt nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Sensare voldoet aan alle kwalificaties en 

eisen om je te begeleiden bij het opstellen van jouw persoonlijke Ontwikkelplan. Neem contact op voor meer informatie over deze stimu-

leringsregeling. Overigens; helaas betekent invoering van deze regeling dat je sinds 2018 de kosten voor coaching en loopbaanbegelei-

ding niet langer kunt aftrekken van je inkomstenbelasting. 

Optie 6: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot 

dat je volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kan je het beste vooraf informeren bij je verzekering. 

Optie 7: Wanneer je een UWV uitkering ontvangt 

De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie processen. Als jij een uitkering ontvangt kan je bij het 

UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is. Bespreek dit met je UVW coach. 

Optie 8: Particulier tarief 

Tevens bieden we je de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren voor het particuliere tarief indien je geen zakelijk coachbudget 

krijgt of als deze op is. 
 


