
 
Tarief coaching: 
 
 Bedrijven :    € 110,=  per uur  (btw vrijgesteld) 
 Particulieren:    €    95,=  per uur  (btw vrijgesteld) 
 
Het  kennismakingsgesprek is vrijblijvend én gratis als je na dit gesprek besluit niet met de coaching 
door te gaan. Als je wel kiest voor een traject, dan maakt dit gesprek volledig onderdeel uit van het 
coaching traject. Een goed intakegesprek legt namelijk direct de basis voor een succesvol 
eindresultaat. 

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het 
gesprek alsnog gefactureerd. Een coaching traject duurt gemiddeld 8 gesprekken. Afhankelijk van de 
coachingvraag zijn meer of minder gesprekken mogelijk. 
 
Vergoeding 
Kosten voor een coachtraject kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden: 
• Via PGB, een persoonsgebonden budget. 

Bespreek met je werkgever dat je interesse hebt in een buitencoachtraject voor jouw persoonlijke 
ontwikkeling. 

• Via je 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 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. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en 
voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst. 

• ZZP-er. 
Als ZZP-er kun je coachingskosten opvoeren als bedrijfskosten. 

 
Vergoeding zorgverzekeraar 
De kosten voor coaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bedenk wel: 
• de eerste kosten van een reguliere psycholoog vallen onder het eigen risico en zijn dus óók voor 

eigen rekening. De eigen bijdrage bij een zorgverzekeraar varieert van minimaal 385 tot maximaal 
885 euro. 

• ik heb geen wachtlijst, dus je kunt snel terecht. 
• je hebt geen verwijzing van een huisarts nodig. 
• informatie die je met mij deelt, blijft vertrouwelijk en wordt niet gedeeld zonder jouw 

toestemming. 
 

 


