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Praktische informatie over (loopbaan-)coaching 
 
Intakegesprek 
Dit gesprek duurt maximaal een uur. Op basis daarvan zijn we beiden vrij om te besluiten al dan niet door te 
gaan. Bij een ‘ja’ stellen we mondeling het doel van de samenwerking vast. Daarna stel ik een schriftelijke 
werkovereenkomst op die we beiden na goedkeuring ondertekenen. 
 
Coaching 
We maken in de begeleiding gebruik van face-to-face contact, e-mail en/of telefoon.  
De duur van het traject is afhankelijk van je loopbaanvraag. Het uitgangspunt hierbij is: zo kort als mogelijk 
en zo lang als noodzakelijk. Een sessie duurt 4 à 5 vijf kwartier.  
Tussentijds kun je me -als je wilt- via e-mail een reflectieverslag sturen. Je kunt eventueel korte vragen 
stellen die voorvloeien uit de bijeenkomsten. Zo mogelijk geef ik je antwoord per e-mail. Het is mogelijk om 
een afspraak te maken over het gebruik van telefoon om een sessie te doen of om tussentijds contact te 
houden. 
 
Werkafspraken 
We werken op basis van vertrouwelijkheid. Het staat je vrij om in te brengen wat jij wilt. Ik zal geen 
informatie verstrekken aan derden, tenzij jij daar je goedkeuring aan geeft of er expliciet om vraagt. 
Vragen staat vrij, niets is vreemd. 
 
Kosten  
Het intakegesprek kost € 35,- (incl. 21% BTW). Ik hanteer 9 tariefgroepen, te weten per sessie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als je werkgever betaalt wordt daarvoor een offerte gemaakt, op basis van € 165,- / sessie ex btw; of een all-in tarief. 
Dit gaat in overleg. 

  netto maandinkomen Tarief incl. 
21 % btw 

 intakegesprek  €   35 
  A  tot € 1000  €   50 
  B  € 1000 - € 1250  €   60 
  C  € 1250 - € 1500  €   70 
  D  € 1500 - € 1750  €   80 
  E  € 1750 - € 2000  €   90 
  F  € 2000 - € 2250  € 100 
  G  € 2250 - € 2500  € 110 
 H € 2500 - €2750  € 120 
 I Boven € 2750  € 135 


