
 
 

Wettelijke verplichtingen als coach 
Als je een eigen praktijk als coach/counsellor wilt starten, krijg je te maken met een aantal 
wettelijke verplichtingen. We zetten de belangrijkste hieronder voor je op een rij, zodat je 
goed voorbereid aan de slag kunt gaan. 

AVG 

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 
Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Als je als coach met cliënten 
gaat werken, krijg je te maken met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het is van 
groot belang dat je dit zorgvuldig doet. Zie bestandje van het AVG voor de details.  

Beroepsvereniging / WKKGZ 

Als je een eigen praktijk begint als coach ben je officieel zorgverlener in de complementaire 
zorg. Sinds 1 januari 2017 val je daarmee onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg 
(WKKGZ). Deze wet is ingesteld om meer openheid te krijgen over klachten en ongewenste 
gebeurtenissen in de zorg. Het verplicht elke zorgaanbieder om cliënten de mogelijkheid tot 
zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie te bieden. 

Wat betekent dit voor jou? 
Als je een opleiding volgt voor je eigen interesse/persoonlijke ontwikkeling of om toe te 
passen in je huidige baan onder een werkgever, dan hoef je in principe niets te doen. Ga je 
aan de slag in een eigen praktijk als coach dan ben je zorgaanbieder onder de WKKGZ en 
moet je aangesloten zijn bij een organisatie/beroepsvereniging bv CAT of BATC die een 
klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt. 
Ben je al aangesloten bij een organisatie/beroepsvereniging? Check dan of deze een door de 
inspectie van de volksgezondheid beoordeelde klachtenfunctionaris en geschilleninstantie 
aanbiedt. Is dat niet het geval? Dan zul je je bij een andere organisatie moeten aansluiten 
die dat wel doet.  
 
Proefcliënten 
Als je oefent met cliënten voldoet nog niet aan de voorwaarden van de WKKGZ, mag je geen 
geld vragen aan deze proefcliënten. Meld ook altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in 
opleiding bent en onder supervisie staat van een docent. 

Niet verplicht, wel verstandig: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

Als je als coach een eigen praktijk begint is het aan te raden om een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht bij anderen. De 
aansprakelijkheid van je bedrijf valt niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering. Sluit 
daarom een aparte verzekering af voor je bedrijf. Soms is het mogelijk om 
collectiviteitskorting te krijgen via een beroepsvereniging.  
 



WTZA 
 
De Wtza is van toepassing op álle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz). Dat zijn dus instellingen én solistisch werkende zorgverleners. 
 
Met de komst van de  Wkkgz is het idee ontstaan om de Wkkgz te koppelen aan een groep 
van zorgondernemers in het KvK bestand. Dit helpt namelijk om helder te krijgen óf je aan 
de Wkkgz moet voldoen. 
 
Dit betekent níet dat als je een andere SBI-code hebt, je níet onder deze wet valt. De 
koppeling tussen de Wkkgz en de Wtza is alleen ondersteunend maar zeker niet bepalend. 
De Wkkgz heeft in haar wettekst namelijk niets geschreven over de SBI en KvK. De SBI 
categorieën binnen de KvK zijn niet bepalend voor jouw verplichtingen rondom de 
Wkkgz/Wtza. Jouw eigen werkzaamheden zijn dat wel. 
 
Maar ben je als Coach een zorgverlener? De overheid geeft de volgende definitie aan het 
begrip “zorgverlener”; 
 
Een zorgverlener is iemand die beroepsmatig zorg verleent. Dit zijn niet alleen BIG-
geregistreerden maar bijvoorbeeld ook verzorgenden en begeleiders. Ook 
praktijkondersteuners zijn zorgverleners. 
 
Voor b.v. Job- en Werkcoaches is de Wtza niet van toepassing. Voor de meeste therapeuten 
zal de Wtza wél van toepassing zijn. 
 
Let op; je SBI-code bij de inschrijving KvK bepaalt niet of je wel/niet aan de wetgeving moet 
voldoen. Je werkzaamheden bepalen dit.  
 
Informatie op de website van het CAT 
 
WTZA nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 
Moet ik mij melden bij de overheid? 
Zoek op KvK nummer of je hier (op het Landelijk Register Zorgaanbieders) vindbaar bent. Zo 
nee, dan moet je je vanaf 1 januari 2022 melden op deze pagina. 
  
Wat heeft CAT voor mij geregeld? 
Jij hebt via CAT een Wkkgz klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij 
GAT zoals wordt gevraagd door de wet. Daarnaast heeft CAT geregeld dat je makkelijk kunt 
voldoen aan alle regels zoals je kunt lezen in dit bericht. 
  
Ik begin er nu wel een beetje lol in te krijgen 
Kijk! Op naar het volgende. De Wkkgz schrijft voor dat je volgens professionele 
standaarden werkt en jij werkt volgens de GAT-beroepscode. 
  
Ok…nou ben ik benieuwd wat er nog meer gaat komen? 
De overheid wil dat jij een cliënten dossier bijhoudt en een behandelplan maakt, zij noemen 
dit een zorgdossier en een zorgplan. Dit kun je kosteloos en gemakkelijk doen in het 
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(electronisch) cliënten dossier kwaliteitspraktijk.nl. Dit heeft CAT in samenwerking met GAT 
voor je gemaakt. Wist je trouwens dat er op dit platform wordt gewerkt aan een facturatie 
systeem? 
  
Met al deze dingen laat ik zien dat ik een professionele therapeut ben! 
Houd dit gevoel vast! De overheid omschrijft dat jij een opleidingsplan hebt. Het idee is een 
dossier waarin je bijhoudt wat je als therapeut doet om je te ontwikkelen. Dit kan bij- en 
nascholing zijn of jaarlijkse werkervaring zijn want werken is leren ?Binnenkort kun je zelfs 
een opleidingsplan samenstellen in het nieuw 
ontwikkelde gatregisteropleidingen.nl (GRO). Voor CAT-therapeuten is bij- en nascholing 
vrijwillig. Wist je dat CAT elk jaar gratis bij- en nascholingen verzorgt? 
  
Ok er komt vast nog meer? 
Nog even volhouden we zijn er bijna… De Wkkgz stelt dat je aan intervisie doet met collega 
therapeuten.  Je doet bij CAT al snel aan vrijwillige intervisie als je CAT-therapeut bent. Je 
kunt intervisie op de traditionele manier doen of geanonimiseerde verslagen lezen 
op gatgeschillen.nl en geschillendossier.nl. 
  
(Let op: Vergoedbare CAT-therapeuten moeten op de traditionele manier intervisie doen)  
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