
Persbericht  

Freelancer verdient 30% minder dan een jaar geleden 
 Amsterdam, 28 juni 2011 --- Een freelancer rekent gemiddeld € 49 per uur, 30% minder dan een jaar 

geleden toen nog € 70 per uur gevraagd kon worden . Het meest achteruit gegaan zijn mobiele 

applicatie bouwers. Zij rekenen nu €49 per uur, terwijl zij vorig jaar €100 per uur verdienden. 

Secretaresses zien ook een grote daling, een verlaging van 39% naar een uurtarief van €34. Vertalers 

lijken de enige winnaars te zijn. Zij rekenen 21% meer dan een jaar geleden en komen uit op een tarief 

van € 41. Er zijn grote regionale verschillen. In Groningen wordt het minst verdiend met een uurtarief 

van € 35, in Amsterdam kost een freelancer gemiddeld € 73.  

 

Het onderzoek van Freelancematch.nl  is gehouden onder 6,937 freelancers en is het enige onderzoek in 

Nederland dat tarieven van freelancers weergeeft en vergelijkt met de tarieven van een jaar geleden. De 

tarieven werden onderzocht  van freelancers en ZZPers in zakelijke dienstverlening zoals tekstschrijvers, 

vertalers, software ontwikkelaars, boekhouders en  secretaresses 

 

Hieronder de verandering in tarieven van enkele beroepsgroepen: 

 

1. Uurtarieven van enkele beroepsgroepen in Euro’s (juni 2011 en juni 2010) 

 

 2011 2010 Verschil 

Tekstschrijvers 54 58 -7% 

Vertalers 41 34 21% 

Software ontwikkelaars 55 67 -18% 

Mobiele App bouwers 49 100 -51%  

Designers/Grafisch  42 68 -38% 

Marketing Specialisten 64 70 -9% 

Secretaresses 34 56 -39% 

Boekhouders 55 67 -18%  

 

2. Uurtarieven Freelancers en ZZPers in Nederland per Provincie in Euro’s (juni 2011 en juni 2010) 

 

  2011 2010 Verschil 

 Noord-Holland  64  67 -4% 

 Utrecht  62  82 -24% 

 Zuid-Holland  60 83 -28%  

 Friesland  49 60 -18%   

 Limburg  49 68 -28%  

 Drenthe  47 55 -15% 

 Noord-Brabant  47 64 -27%   

 Gelderland  47  66 -29% 



 Flevoland  45 55 -18% 

 Overijssel  44 63 -30%  

 Zeeland  37 59 -37%  

 Groningen  35  62 -44% 

 

Het loont om iets te laten doen buiten de directe omgeving. De regionale verschillen zijn groot. Wie in 

Noord Holland woont en een freelancer wil inzetten kan 45% besparen door het te laten doen door 

iemand uit Groningen. Groningen (€ 35), Zeeland (€ 37)en Overijssel (€ 44) zijn de goedkoopste 

provincies om iets te laten doen. Randstad provincies zoals Noord Holland (€ 64), Utrecht (€62) en Zuid 

Holland (€ 60) zijn het duurst.  Hoewel de tarieven in alle provincies hard naar beneden zijn gegaan valt 

de schade voor freelancers in Noord Holland mee. Dit lijkt te komen door een opleving in de 

freelancemarkt in Amsterdam. In deze stad rekenen freelancers zo’n € 76 per uur. 

 

Volgens Floor Poot van Freelancematch.nl komt het steeds vaker voor dat freelancers stunten met 

tarieven. “Wij zien regelmatig dat ondernemers websites laten bouwen voor minder dan € 150. Ook zien 

we vaak tekstschrijvers en secretaresses die werken voor € 12 per uur.  Als we daar naar vragen 

vertellen deze freelancers ons vaak dat ze met een laag tarief een nieuwe klant willen binnenhalen. Als 

ze zich eenmaal hebben bewezen bij die klant hopen ze een betere prijs te kunnen afspreken.” 

 

Mobiele applicatie bouwers waren vorig jaar enorm in trek en konden een hoog tarief van E100 per uur 

afspreken. Hoewel de vraag alleen maar is toegenomen is het aanbod van mobiele app bouwers nog 

veel meer toegenomen waardoor de prijs is gedaald. Poot: ”Veel software ontwikkelaars hebben zich de 

Apple softwaretools eigengemaakt omdat ze zien dat er in die categorie nog steeds goed betaald wordt. 

Alleen nu is het oppassen dat er niet teveel app bouwers op de markt komen.” 

 

Methodologie 

Bij het reageren op een opdracht vult een freelancer op www.freelancematch.nl een uurtarief in. Het 

onderzoek heeft de tarieven van 6,937 gebruikers gemeten. Aan de hand hiervan heeft 

Freelancematch.nl per categorie het gemiddelde uurtarief berekend per beroepsgroep en per regio. In 

dit onderzoek zijn alleen gegevens meegenomen van categorieën met minimaal  60 respondenten. 

 

Over Freelancematch.nl 

Freelancematch.nl is een 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 en betaald. Er zijn 

meer dan 12,000 freelancers en opdrachtgevers die regelmatig van de site gebruik maken voor het 

zoeken en betalen van een freelancer. 

 

Meer Informatie 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: 

Freelancematch.nl 

http://www.freelancematch.nl/


Tymen Selman 

Wibautstraat 129 

1091 GL Amsterdam 

Telefoon direct: 06 261 36674 

Telefoon algemeen: 030 320 0030 


