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FREELANCER VERDIENT 42% MINDER DAN TWEE JAAR GELEDEN       

  

Een freelancer rekent gemiddeld € 42 per uur, 15% minder dan een jaar geleden toe er nog gemiddeld 

€ 49 werd gerekend en 42% minder dan twee jaar geleden. Waar het vorig jaar nog aantrekkelijk was 

om werk te laten doen in Groningen in plaats van in Amsterdam waar het bijna twee keer zo duur 

was, is dit jaar het verschil een stuk minder groot.  

 

Marketeers en tekstschrijvers hebben de grootste klap gehad. Zij zijn 35% minder gaan verdienen. 

Website bouwers, app bouwers en programmeurs rekenen 10% minder dan vorig jaar. Alleen 

secretaresses en personal assistants zijn meer gaan vragen. Vorig jaar zaten zij nog aan de onderkant 

met  €32 per uur, inmiddels rekenen ze €40 per uur. 

 

Het onderzoek van Hoofdkraan.nl (voormalig Freelancematch.nl)  is gehouden onder 15,412  freelancers 

en vergelijkt de tarieven van 19.440 offertes. 

Hieronder de verandering in tarieven van enkele beroepsgroepen: 

 

1.Mediaan  Uurtarieven van enkele beroepsgroepen in Euro’s (juli 2012 en juli 2011) 

 

 2012 2011 Verschil 

Website bouwers 40 45 -11% 

Wordpress, Joomla bouwers 40 45 -11% 

Zoekmachine Optimalisatie 45 45 0% 

 

Programmeurs 50 47 -9% 

App bouwers 50 56 -11% 

Overige Software ontwikkeling 50 55 -9% 

 

Designers 45 46 -2% 

Animatoren 45 50 -10% 

Website en banner designers 40 40 0% 

 

Tekstschrijvers 35 54 -35% 

Vertalers 35 37 -5% 

Blog/web schrijvers 30 35 -14%  

 

Marketeers 45 68 -34% 

Communicatie specialisten 43 70 -39% 

Secretaresses 40 32 25% 

Data entry 10 25 -60% 

Boekhouders 40 54 -26%  



Accountants 45 65 -31% 

 

Volgens Floor Poot van Hoofdkraan.nl zijn er wel beroepsgroepen die significant meer zijn gaan 

verdienen:”We merken dat bepaalde specialisaties heel goed in de markt liggen. We zien de behoefte 

van ondernemers om snel iets regelen op het internet ook enorm toenemen. Op dit moment worden er 

twee keer zoveel opdrachten geplaatst als vorig jaar. In zijn algemeenheid lijken tarieven te stabiliseren 

de laatste maanden waarbij het gemiddelde rond de € 42 ligt, de onderkant op € 12 zit en op de top van 

de markt € 125 per uur wordt gevraagd”. 

 

2. Mediaan Uurtarieven Freelancers en ZZPers in Nederland per Provincie in Euro’s (juli  2012 en juli 

2011) 

 

  2012 2011 Verschil 

Noord-Holland  45  64 -30% 

Utrecht  45  62 -27% 

Zuid-Holland  45 60 -25%  

Friesland  40 49 -18%   

Limburg  45 49 -8%  

Drenthe  35 47 -26% 

Noord-Brabant  45 47 -4%   

Gelderland  45  47 -4% 

Flevoland  45 45 0% 

Overijssel  40 44 -9%  

Zeeland  40 37 8%  

Groningen  40  35 14% 

 

Waar freelancers in de provincie Noord Holland en Zuid Holland met name de regio Amsterdam vorig 

jaar nog hun tarieven op peil konden houden zijn ze dit jaar met 30% gezakt en nu vlak bij het landelijk 

gemiddelde. Zeeland en Groningen, de provincies die vorig jaar juist erg goedkoop waren zijn licht 

duurder geworden. 

 

Methodologie 

Bij het maken van een offerte op een opdracht op www.hoofdkraan.nl vult een freelance professional 

een uurtarief in. Deze zijn vergeleken over de periode van juli 2011 tot juli 2012 en van juli 2010 tot juli 

2011. Er zijn meer dan 20,000 zelfstandige professionals actief op de site en duizenden opdrachtgevers, 

met name ondernemers in het MKB. Om representatieve resultaten te krijgen is dit jaar de mediaan 

genomen van alle offertetarieven. Categorieën waarbij er minder dan 60 meetpunten waren per jaar zijn 

buiten beschouwing gelaten. Dit is het derde jaar dat Hoofdkraan.nl dit onderzoek doet. 

 

Over Hoofdkraan.nl 

Met 24,000 leden is Hoofdkraan.nl Nederlands leidende marktplaats voor ondernemers. Zij regelen daar 

direct een freelance professional zonder tussenkomst van een intermediair. Elke dag zijn honderden 



ondernemers actief op de site om bijvoorbeeld een web site te laten maken, een boekhouder te zoeken, 

een programmeur, een tijdelijke secretaresse of een tekstschrijver. 

 

Een ondernemer plaatst een opdracht waarin hij beschrijft wat hij zoekt. Vervolgens reageren de 

freelance professionals op deze opdracht met een offerte. Als de ondernemer de juist freelancer 

gevonden heeft op basis van de offerte en zijn referenties, gaat deze aan de slag. Betaling vind plaats via 

de site waardoor partijen zonder risico met elkaar aan de slag kunnen. 


