
CRISIS VOORBIJ: TARIEVEN FREELANCERS FORS
GESTEGEN

Freelancers verdienen gemiddeld 29% meer dan een jaar geleden.
In een jaar tijd is het gemiddelde uurtarief gestegen van e42
naar e54 per uur. De tarieven over ruim 37.000 uitgebrachte
offertes in de afgelopen twee jaar tonen aan dat een freelancer in
Zeeland met e61 gemiddeld het meeste vraagt, terwijl in
Limburg de prijs met e42 het laagst ligt. In de Randstad ligt het
gemiddelde rond de e54.

Logo ontwerpers zijn maar liefst 55% meer gaan verdienen, van e45 vorig
jaar naar e70 dit jaar. Websitebouwers zijn 26% meer gaan verdienen,
vertalers vragen 17% meer en marketeers zijn 32% duurder geworden. Niet
alle freelancers zijn meer gaan verdienen; in de software ontwikkeling is een
lichte daling van 3% te zien. Ook freelancers gespecialiseerd in
klantrelatiebeheer hebben hun gemiddelde uurtarief verlaagd van e59 naar
e56, een daling van 5%. Salaris administrateurs dalen zelfs van e60
gemiddeld naar e46, een daling van 23%.

Hoofdkraan.nl deed onderzoek naar de tarieven van freelancers aan de
hand van 37.680 offertes van medio 2011 tot medio 2013. Een
samenvatting van de verandering van de tarieven van onze branches staan
in onderstaande tabel.

Branche Uurtarief 2012 Uurtarief 2013 % verandering

Website ontwikkeling e43 e53 24%
Software ontwikkeling e50 e48 −3%
Design & multimedia e44 e61 40%
Marketing & communicatie e46 e60 31%
Tekst & vertaling e36 e44 21%
Beheer & ERP/CRM e59 e56 −5%
Financieel e43 e46 9%
Interim & secretarieel e42 e47 13%
Advies & Project e62 e66 6%
Verkoop e43 e49 15%

Deze branches kunnen uitgesplitst worden in beroepen waarvan enkele
opmerkelijke voorbeelden staan in onderstaande tabel.
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Branche Uurtarief 2012 Uurtarief 2013 Verschil

Websitebouwers e43 e54 26%
Betaalsysteem specialisten e38 e50 32%
Zoekmachine specialisten e44 e52 17%

Grafisch designers e45 e52 16%
Logo designers e45 e70 55%
DTP-ers e43 e49 14%

Marketeers e46 e61 32%
PR specialisten e55 e65 18%
Communicatie specialisten e40 e48 22%

Copywriters e37 e41 10%
Vertalers e34 e40 17%
Technisch schrijvers e34 e48 39%

Boekhouders e40 e45 11%
Accountants e54 e83 54%
Salarisadministrateurs e60 e46 −23%

Waar Noord-Holland vorig jaar de duurste provincie leek, is het nu het
minst voordelig een freelancer in Zeeland te vinden. Overijssel en
Groningen zijn van hun gedeelde laatste plaats gekomen. Deze positie
wordt nu bemand door Limburg. Ondanks dat de verhoudingen veranderd
zijn, is vast te stellen dat in elke provincie de uurtarieven zijn gestegen.

Provincie Uurtarief 2012 Uurtarief 2013 Groei

Zeeland e41 e61 50%
Gelderland e43 e57 33%
Utrecht e41 e56 56%
Noord-Brabant e44 e56 27%
Friesland e41 e55 35%
Overijssel e38 e55 44%
Zuid-Holland e43 e54 27%
Noord-Holland e45 e53 18%
Drenthe e44 e51 16%
Groningen e38 e50 32%
Flevoland e44 e49 13%
Limburg e34 e42 24%
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Volgens Floor Poot van Hoofdkraan.nl worden de prijsstijgingen vooral
veroorzaakt door de vraag naar kwaliteit. “De crisis heeft behoorlijk
huisgehouden onder de freelancers, maar we zien nu dat de goedkopere
freelancer uit de markt valt doordat er meer op kwaliteit dan op prijs
wordt geselecteerd. Voorgaande jaren moest de freelancer een opdracht
voor een dubbeltje uitvoeren, maar langzamerhand wordt het neefje van de
buurman weer vervangen door professionele freelancers met kwaliteit”,
aldus de directeur van Hoofdkraan.nl.

Werkwijze
Bij het maken van een offerte op een opdracht op www.hoofdkraan.nl vult
een freelance professional een uurtarief in. Deze tarieven zijn over de
afgelopen twee jaar met elkaar vergeleken. Om een goed beeld te krijgen
van de verschillen in de tarieven is per jaar het gemiddelde genomen. Ook
is naar de gemiddelde tarieven per branche gekeken. Het is al het vierde
jaar op rij dat Hoofdkraan.nl een tarievenonderzoek doet. Dit is echter het
eerste jaar dat de tarieven gestegen zijn. Voorgaande jaren lieten enkel
dalingen zien. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde uurtarieven in de
afgelopen vier jaar.
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Over Hoofdkraan.nl
Met 35.000 leden is Hoofdkraan.nl Nederlands leidende platform voor
ondernemers. Er zijn professionals actief op elk gebied van zakelijke
dienstverlening en elke week worden er honderden opdrachten geplaatst.
Hoofdkraan.nl wordt vooral gebruikt door startende ondernemers in het
MKB. Een ondernemer plaatst een opdracht op de website, waarin hij
beschrijft wat hij precies zoekt, waarna hij binnen 4 uur de eerste offertes
ontvangt. De ondernemer bepaalt aan de hand van offertes en referenties
met welke professional hij in zee wilt gaan.
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