
Persbericht  

Freelancer rekent gemiddeld € 72 per uur 
 Amsterdam, 16 juni 2010 --- Een kantoor freelancer rekent gemiddeld € 72 per uur in Nederland. De 

slechts betaalde freelancers zijn administratieve krachten . Zij rekenen tussen de €49 (data invoerder) 

en € 56 (secretaresse) per uur. De best betaalde freelancers zijn software testers en ontwikkelaars van 

mobiele applicaties. Zij rekenen gemiddeld €100 per uur.  De verschillen binnen Nederland zijn groot. 

Een freelancer of ZZPer uit Drenthe rekent gemiddeld €55 per uur terwijl een freelancer uit de 

Randstand rond de €80 Euro per uur voor zijn diensten wil ontvangen. 

Het onderzoek van website Freelancematch.nl  is gehouden onder 2800 freelancers en is het eerste 

onderzoek in Nederland dat tarieven van freelancers weergeeft. De tarieven werden onderzocht  van 

freelancers en ZZPers die kantoorwerk doen zoals (interim)management, software ontwikkeling, 

vertaling, marketing, administratie en personal assistance etc. 

 

Een paar opmerkelijke resultaten uit het onderzoek: 

 Behalve de randstad provincies Utrecht, Noord en Zuid-Holland kennen Limburg en Gelderland 

relatief hoge gemiddelde freelancer tarieven 

 Onder de freelancers zijn er grote verschillen. De top 10% van alle freelancers rekent €100 per 

uur terwijl de onderste 10%  €32 per uur rekent.  

 Freelancers met dezelfde expertise hebben ook grote verschillen in hun tarieven. Een website 

laten maken is het goedkoopst in het Zuiden van het land waar freelance webbouwers 

uurtarieven rond de €36 rekenen. In  de Randstad rekent een freelancer het dubbele per uur. 

 Voor andere activiteiten zijn er weer veel minder verschillen regionaal. Een tekst laten vertalen 

kost rond de €50 per uur in het Noorden en Zuiden van het land en rond de €60 in de Randstad. 

 

1. Uurtarieven Freelancers en ZZPers in Nederland  per Vakgebied in Euros (Juni 2010) 
 
Tekst & Vertaling  58 Marketing & Communicatie 70 
 Technisch schrijven 60  Strategie 78  
 Website content 58  Marketing 73 
 Creatief schrijven 58  Traffic/Productie 72 
 Vertalen 54  Communicatie 70 
 
Financieel 67 Design & Multimedia 68 
 Controlling/Accountancy 68  DTP/Ontwerp 74 
 Overige Financieel 66  Grafisch Design 71 
 Loonadministratie 61  3D & CAD 55 
 Boekhouden 59  Audio Productie 53 
  



 
Website Ontwikkeling 67 Software Ontwikkeling 83 
 Website Project Mgmt 69  Software QA/Testen 101 
 Website Programmeren 66  Mobiele Applicaties 101 
 Zoekmachine Optimalisatie 59  Scripts,  Plugins 91 
 CMS Systemen Instellen 55  Serverside Applicaties 67 
 
Overige Diensten 78 
 Inkoop 89 
 Logistiek 83   
 HRM 77 
 Juridisch  77 
 
2. Uurtarieven Freelancers en ZZPers in Nederland  per Provincie in Euros (Juni 2010) 
 Zuid-Holland  83  
 Utrecht  82  
 Limburg  68  
 Noord-Holland  67  
 Gelderland  66  
 Noord-Brabant  64  
 Overijssel  63  
 Groningen  62  
 Friesland  60  
 Zeeland  59  
 Flevoland  55  
 Drenthe  55 
 
Methodologie 
Bij het registreren op Freelancematch.nl kan iedere freelancer zijn uurtarief invullen. De laatste drie 
maanden hebben 2,800 gebruikers dit gedaan. Aan de hand hiervan heeft Freelancematch.nl per 
categorie het gemiddelde uurtarief berekend.  In Tabel 1 is slechts een deel van de subcategorieen 
weergegeven, allen met minimaal  60 respondenten. 
 
Over Freelancematch.nl 
Freelancematch.nl is een gratis marktplaats voor freelancewerk.  Ondernemers die een freelancer 
zoeken kunnen een opdracht op de site plaatsen en freelancers reageren erop. Het gaat om opdrachten 
zoals vertalen, websites maken, marketing, consultancy en financiele opdrachten. Elke dag worden via 
de site vele freelance vertalers, webdesigners, programmeurs en  boekhouders gevonden. Er zijn 4000 
geregistreerde freelancers en opdrachtgevers die  regelmatig van de site gebruik maken. 
 
Meer Informatie 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: 
Freelancematch.nl 
Tymen Selman 
Wibautstraat 129 
1091 GL Amsterdam 
Telefoon direct: 06 261 36674 
Telefoon algemeen: 020 894 3633 


