
Ondernemen als NEI/NLP –
coach/therapeut



Eigen bedrijf 

• Twee rollen: 

– Therapeut/Coach/Bakker/Slager etc. zijn
– Ondernemer zijn



Typische activiteit van een 
ondernemer

• Wat wil ik precies neerzetten? Wat is mijn 
drijfveer? Mijn Why? 

• Nadenken over wat je voor een klant kunt 
betekenen

• Het werven van klanten
• Samenwerken met anderen
• Welke behoeften specifieke behoeften 

klantgroepen hebben (of zullen gaan hebben)



Analyseren van de omgeving

• Centrale vraag wat gebeurt allemaal om mij 
heen (dat voor mij en mijn onderneming van 
belang is)?

Kijk voortdurend om je heen, er gebeurt van 
alles!

Zinvolle informatie vind je overal 
(ondernemerschap is geen  wetenschap, maar 

gut feeling)



Pas dan financiele uitkomsten

• Financiele zaken zijn het gevolg van al je 
handelen, de uitkomst. 

• Begroting (plannetje maken) en resultaat
• Jaarrekening: resultaat en balans
• Belasting, wetgeving, beroepsvereniging, 

verzekering
• Website, marketing



Voeren van administratie

• Stop alles wat met je bedrijf te maken heeft in 
twee mappen 
1) alle financiele zaken bij elkaar (alles!)
2) houd de correspondentie bij elkaar, draai 
belangrijke e-mails uit, contracten en 
afspraken



Rechtsvorm actueel houden

• Je zult waarschijnlijk als eenmanszaak beginnen,  
of liever eenpersoonsbedrijf

• Inschrijving KvK, relatief eenvoudig. Je krijgt bij de 
kvk veel informatie als startende ondernemer.

• Aansprakelijkheid ligt volledig bij jou (ook voor 
schade die je veroorzaakt trouwens -> dus sluit 
een beroeps/bedrijfsaansprakelijksverzekering)

• Als je met zijn tweeën (of meer) bent kun je 
maatschap beginnen of een coöperatieOverige
paramedische praktijken (geen fysiotherapie of 
psychologie) en alternatieve genezers 



Bij de KVK ontvang je een SBI-code
• 86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve 

genezers Hieronder staan de SBI-codes met de coaching die daaronder valt. Tevens kun je bij de 
KvK subcategorieën door laten voeren.

• 70222 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en 
organisatieadviesbureaus)

• - begeleiden van management door financial, executive of business coaching
• 7810 Arbeidsbemiddeling
• - loopbaancoaching
• 85519 Overig sport- en recreatieonderwijs
• - sportcoaching
• 85592 Bedrijfsopleiding en –training
• - trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie, managementtrainingen, 

team coaching, performance coaching
• 85599 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)
• - life coaching (coaching op het gebied van vraagstukken rond werk/privé balans, algehele 

persoonlijke ontwikkeling, relaties etc.)

86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
• - begeleiden naar een gezonde leefstijl door gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches etc.
• 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het 

gebied van welzijn- bemiddeling schuldsanering, budget coaching, bemiddeling thuiszorg
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Belasting
Waarom:
Als je echt onderneemt – risico’s zelf draagt – veel uren in je onderneming besteedt; 
dan beloont de fiscus deze ondernemers met een aantal vrijstellingen die serieus 
geld betekenen. 

Maar hiervoor dien je door de belastingdienst wel beoordeeld te zijn als ondernemer 
voor de inkomstenbelasting. En deze beoordeling vindt al plaats op het moment dat 
jij je inschrijft bij de Kamer van Koophandel.
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De vragen die daar gesteld worden en uiteraard de antwoorden die door jou 
gegeven worden, bepalen hoe de fiscus jou gaat zien in de nabije toekomst.
Ofwel als ondernemer met Resultaat uit Onderneming of als ondernemer met 
Resultaat uit Overige Werkzaamheden.

En juist bij die laatste categorie kun je niet het beroep doen op al die mooie 
vrijstellingen.

Waar let de fiscus dan op?

Als de activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als je winst kunt 
verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en ben je mogelijk ondernemer 
voor de inkomstenbelasting. Als jouw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of 
familiesfeer, ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Bij de aanmelding KvK worden vragen gesteld waarmee de fiscus achteraf 
kan beoordelen of je aan die eisen van ondernemerschap voldoet.
Zij letten bijvoorbeeld op:      
Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
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Als je alleen een hele kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet 
aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.                                              

Hoe zelfstandig is je onderneming?
Als anderen bepalen hoe jij je onderneming inricht en hoe jij de werkzaamheden 
uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een 
onderneming.

Hoeveel uur ga je werken in je onderneming? 
Dit is met name van belang voor het urencriterium (1225 uur per jaar – gemiddeld 
23 uur per week).
Indien je ook nog in dienst bent bij een baas moet je meer dan 50% besteden aan je 
onderneming.  Werk je 1230 uur voor de baas, moet je dus 1231 uur werken voor je 
onderneming. 

Misschien moet je een schatting geven van de te verwachten winst?
Ben hier niet te enthousiast en overmoedig en vermeld “waarschijnlijk een verlies 
i.v.m. opstart van je onderneming”. 
En natuurlijk heb je meerdere klanten/opdrachtgevers. En je hebt de AOW leeftijd 
nog niet bereikt. 
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De belastingdienst zal aan jou bevestigen hoe je werkzaamheden beoordeeld 
worden; en hiermee wordt ook bepaald hoe jij jaarlijks je IB aangifte in moet zetten; 
als ondernemer of als particulier met resultaat overige werkzaamheden.

En juist bij die laatste categorie kun je niet het beroep doen op al die mooie 
vrijstellingen.

Inkomstenbelasting     

Net zoals een werknemer betaalt ook de ondernemer 
inkomstenbelasting.

De werknemer c.q. uitkeringsgerechtigde draagt dit gelijk maandelijks via z’n 
salaris/uitkering af in de vorm van loonbelasting. De ondernemer rekent achteraf af 
met de belastingdienst in zijn ondernemersaangifte.

Er wordt dan gekeken hoeveel uren je besteed hebt aan je onderneming en als het 
urencriterium (1225 uur per jaar) gehaald wordt, mag je aan de hand daarvan de 
fiscale vrijstellingen toepassen.
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Wat houden deze vrijstellingen zoal in:
*Zelfstandigenaftrek (€7280)
*Startersaftrek (€ 2123 – max. 3x toepassen; verhoging van zelfstandigenaftrek)     
Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan is de startersaftrek € 1.062
*Meewerkaftrek (vanaf 1,25% als je partner >525 uur per jaar meewerkt)
*Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO); om onderzoeks- of 

ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

*Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als je voldoet aan:
• U bent in 2020 ondernemer.
• U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
• U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
• U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium 

van 800 uur.
• Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en 

€ 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Mocht je niet aan dit urencriterium voldoen, dan kun je toch nog beroep dan op de 
MKB-vrijstelling van 14%. Maar dan enkel als je als ondernemer wordt gezien.

-
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Startersadvies:
Denk aan de Kleine Ondernemersregeling; KOR! 
Hier kun je een beroep op doen als je op jaaromzet onder de 
€ 20.000,- blijft. Per 1 januari 2019 is dat de nieuwe regeling.  
Aanmelden via formulier

- Ben je aangifte plichtig voor de omzetbelasting; let erop dat je tijdig je inlognaam 
en wachtwoord ontvangt voor het doen van jouw aangifte. 

- Daarnaast natuurlijk tijdig insturen & betalen. Net iets te laat maar altijd op tijd 
geweest? Dan loont het de moeite om nog even een briefje ter sturen met daarin 
de melding dat je direct de aangifte verzorgd en betaald hebt, excuus maakt en 
verzoekt om vermindering van boete bedrag. 
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Melding
Omzetbelasting
Kleineondernemersregeling

! Gegevens kleineondernemersregeling

Ingangsdatum van de vrijstelling  –  – 

De vrijstelling kan alleen ingaan op de 1e dag van uw aangiftetijdvak.  
De ingangsdatum moet minimaal 4 weken na de meldingsdatum liggen.

OB-nummer  B

" Ondertekening

Ondertekent u dit formulier als 
belastingplichtige ondernemer 
of als gemachtigde adviseur?

 Als belastingplichtige ondernemer

  Als gemachtigde adviseur, met beconnummer  

Naam 

Plaats 

Uw telefoonnummer    

Datum         –  – 

Handtekening                    
Schrijf binnen het vak 
 
         

Met dit formulier meldt u dat u gebruik wilt maken van de 
kleineondernemersregeling (&'(). Met deze regeling kunt u 
vanaf 1 januari 2020 een vrijstelling voor de btw krijgen.

  Let op!
   Als u kiest voor de kleineondernemersregeling, heeft 

dat bepaalde gevolgen. De vrijstelling geldt voor minimaal 
3 jaar zolang u aan de voorwaarden voldoet. U kunt dan 
geen btw aftrekken of terugvragen.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in, onderteken het en stuur het op naar:
Belastingdienst
Antwoordnummer 21140
6400 )* Heerlen

Meer informatie? 
Kijk op belastingdienst.nl/kor

 Waarom dit formulier?

0 1 0 1 2 0 2 0
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AUTO
Ga je een auto van de zaak rijden of met je privé auto? Bij die laatste is het erg 
belangrijk een sluitende km-administratie bij te houden a € 0,19 km. Behoort de auto 
tot jouw privévermogen dan mag je een vastgesteld bedrag per gereden zakelijke 
kilometer (2019: € 0,19/km) aftrekken van de winst. 
Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals parkeergeld, wasserette, etc. Woon-
werkverkeer wordt overigens ook gezien als zakelijke kilometers. Bewaar alle 
bonnetjes met betrekking tot je privéauto (brandstof, reparatie, onderhoud), de BTW 
hierop kun je namelijk naar rato van het aantal zakelijk gereden kilometers (t.o.v. het 
totaal aantal gereden kilometers) terugvorderen bij de laatste BTW-aangifte.
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UREN
Hou de uren zorgvuldig bij die je aan je onderneming besteedt; 
dit zijn niet enkel de uren die omzet genereren, maar ook 
administratie bijhouden, commerciële activiteiten, vergaderen, opleidingen etc.

KLEINSSCHALIGHEIDSINVESTERINGAFTREK
Alle aanschaf boven € 450 excl. BTW dien je te activeren. Hiermee kun je eventueel 
nog een beroep doen op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek - > de waarde per 
boekjaar excl. BTW moet dan meer zijn dan € 2300.

ZZPer
Meerdere opdrachtgevers. Wetgeving nog in beweging. 
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PRAKTIJKRUIMTE
* Je werkkamer moet minimaal 10% van totale woonoppervlak uitmaken.
* De keuze om het huurrecht te activeren als ondernemingsvermogen, 

maak je bij aanvang van de situatie. Dus, als je start met ondernemen, als
je een nieuwe huurwoning betrekt of als de situatie ingrijpend verandert. 
http://financienvoorzzpers.nl/mag-als-zzper-ineens-huur-huis-aftrekken/

JAARRAPPORT
Als je IB ondernemer bent; eenmanszaak of V.O.F. heb je geen publicatieplicht; ben je 
niet verplicht een jaarrapport op te laten stellen; dit bespaart weer kosten. Een duidelijk 
jaarrapport (Balans/VW) uit je administratiesoftware is hiervoor voldoende.  Zorg altijd 
wel dat je stukken goed inzichtelijk zijn voor de belastingdienst in geval van controle.
TIP: http://www.excelboekhouding.nl/web/?gclid=CO643NfP9c4CFeQy0wod-9oOEQ

Met dank aan Miriam Stokkingreef van My Choice

http://financienvoorzzpers.nl/mag-als-zzper-ineens-huur-huis-aftrekken/
http://www.excelboekhouding.nl/web/?gclid=CO643NfP9c4CFeQy0wod-9oOEQ


Ondernemen als coach/therapeut
• Verplichtingen als therapeut/Coach:
• Vrij beroep, maar WKKGZ is sinds 2016 verplicht
• Aanmelding kan via NIBIG (85)of CAT (102,90). Denk aan het 

CAT college Deal. Al verplicht tijdens je studie. Ga je mensen 
opleiden/cursus geven? Dan valt dit onder jouw 
verantwoordelijkheid. 

• Beroeps-, bedrijfsverzekering. (ca. 86,00)

• Beroepsvereniging? Vergoedingen? Toelatingseisen: Medische 
en/of Psychosociale Basiskennis 140 ECT’s (CAT) 15 ECT’s
(BATC) Jaarkosten BATC (ca.  € 750,- incl.)
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WKKGZ
• Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
• Deze wet ziet erop toe dat elke therapeutische handeling gedekt dient te 

zijn via een erkende klachtenregeling en geschillencommissie.

• Iedereen die behandelt, ook tijdens je studie, moet zich inschrijven bij een 
door de rijksoverheid erkende geschilleninstantie. 

• https://www.zorgvoorzzp.nl/download-het-gratis-ebook/

• Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) Is nog in de maak
• In dit wetsvoorstel is opgenomen dat voorafgaand aan de start van de 

zorgverlening een zorgaanbieder zich moet melden. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg kan vervolgens beter beoordelen of er voldoende 
waarborgen aanwezig zijn dat een zorgaanbieder in staat zal zijn goede 
zorg aan te bieden en zal kunnen voldoen aan andere wettelijke eisen. 
Daarnaast wordt de bestaande vergunningsprocedure voor bepaalde 
zorginstellingen vernieuwd. De technische wijzigingen die nodig zijn 
worden geregeld in een aparte aanpassingswet.

•
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Voor wie? 
• Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?
• De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als 

zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, 
ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en 
verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of 
cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

• De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen. Maar 
de wet geldt niet voor handelingen van schoonheidsspecialisten en 
visagisten als zij:

• de huid reinigen en huidverzorgende crèmes of (niet-permanente) make-
up aanbrengen;

• middelen gebruiken die de gezondheid van de cliënt niet schaden.
• Daarnaast geldt de wet ook voor aanbieders van alternatieve 

geneeswijzen. Hierdoor kan de IGJ er beter op toezien dat er geen 
misstanden in deze sectoren voorkomen.

• De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet). (SKJ)
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Algemene verordening 
gegevensbescherming

• Europese wetgeving (nog in ontwikkeling)

• Verantwoordelijkheid bij organisaties

• Consequenties 



AVG Wetgeving
• Denk aan deze punten bij de vraag of uw organisatie AVG-

’proof’ is:

1. Ondersteunt de door u verzamelde informatie het doel van de 
organisatie?

– Nodig voor sessies (behandelovereenkomst)
2. Kunt u als organisatie uitleggen waarom u naar die informatie 

vraagt en waar u deze informatie voor gebruikt? 
– (behandelovereenkomst / administratieve 

doeleinden)
3. Heeft u de burger daarbij expliciet op zijn rechten gewezen? 

Privacyverklaring. 
– (website / behandelovereenkomst) 



AVG Privacy

• Voorbeelden op de website 
Opleidiningsinstituut:

»Privacyverklaring
»Checklist AVG ‘proof’ voor 

therapeuten
»Verwerkersovereenkomst Hebben 

meerdere mensen inzicht in de 
gegevens? Collega? Boekhouder?
»Behandelovereenkomst  



Concreet
• Vraag informatie startende ondernemer Kamer 

van Koophandel
• Zoek een Boekhouder 
• Koop een map en bewaar alles
• Je opleiding en alle kosten kunnen als 

investeringskosten gelden
• Eventueel aanmelding (beroeps)vereniging
• Regelen Wkkgz, ook al tijdens je studie. 
• Werk met een behandelovereenkomst. 
• Stel je Algemene voorwaarden op en deponeer 

deze bij de kvk en plaats ze op je website
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Veel succes!!!

• . 
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