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NOG NOOIT LAGEN FREELANCETARIEVEN ZO DICHT BIJ ELKAAR 

Freelancer rekent in 2014 gemiddeld €45 per uur 

 

Uit recent onderzoek van Hoofdkraan.nl blijkt dat de best betaalde freelancers van 2013, in 

2014 21% minder zijn gaan verdienen. Freelancers die in 2013 minder dan €45 per uur 

rekenden, hebben daarentegen hun tarief zien groeien. De uurtarieven uit verschillende 

branches zijn hierdoor dichter bij elkaar komen te liggen, met een marktgemiddelde van €45 

per uur.  

 

‘Marketing’ het zwaarst getroffen 

Uit de in het afgelopen jaar uitgebrachte offertes op Hoofdkraan.nl blijkt dat freelancers binnen de 

branche ‘Marketing’ de grootste klappen hebben gehad; zij vroegen 21% minder dan vorig jaar. Met 

een gemiddeld uurtarief van €49 verdienen zij echter nog wel boven het marktgemiddelde. De 

grootste groeier van 2014 is de branche ‘Website & Applicatie’. Deze freelancers rekenen nu 

gemiddeld €47 per uur, 10% meer dan vorig jaar. 

 

Docenten, fotografen en office managers rekenen in 2014 een tarief van boven de €60 per uur en zijn 

daarmee de best betaalde freelancers. Secretaresses,  salarisadministrateurs en vertalers delven het 

onderspit, met een gemiddeld uurtarief van €35 of lager.  

 

Toenemend aantal freelancers oorzaak tariefverschuivingen 

Volgens Floor Poot, directeur van Hoofdkraan.nl, zijn de tariefverschuivingen te wijten aan het 

toenemende aantal freelancers en zelfstandigen in Nederland. Eind 2013 telde Nederland bijna 

800.000 zzp’ers en ieder jaar neemt dit aantal met zo’n 40.000 toe. Deze continue groei in combinatie 

met een transparante markt heeft zijn uitwerking op de prijs die freelancers voor hun diensten vragen. 

‘Wij zien dat ook op ons platform: offertes komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Het onderscheid 

wordt gemaakt op kwaliteit en flexibiliteit. De prijs is een gegeven.’ 

 

 

 



Gemiddelde uurtarieven per branche (€) 2013 2014 Verschil 

Marketing  63 49 -21% 

Analyse & Advies  50 49 -3% 

Website & Applicaties 43 47 10% 

Management & Organisatie 45 47 3% 

Design & Multimedia 47 46 -3% 

Financieel & Administratie 43 44 4% 

Tekst & Vertaling 39 40 3% 
 

  

 

  

 

Deze branches kunnen worden uitgesplitst in beroepsgroepen. Hieronder wordt de ontwikkeling van 

het gemiddelde uurtarief van de veelgevraagde beroepsgroepen binnen iedere branche weergegeven. 

 

Gemiddelde uurtarieven beroepsgroepen (€) 2013 2014 Verschil 

Marketing 63 49 -21% 

- SEO/ SEA specialisten 53 53 0% 

- Marketeers 65 52 -20% 

    

Analyse & Advies 50 49 -3% 

- Schrijvers Businessplan 49 49 0% 

- Informatie analist  64 42 -34% 

    

Website & Applicaties 43 47 10% 

- Apps specialisten 43 50 17% 

- Webshop & E-Commerce Specialisten 45 44 -2% 

    

Management & Organisatie 45 47 3% 

- Human Resource specialisten 72 52 -28% 

- Secretaresse/ PA 39 20 -50% 

    

Design & Multimedia 47 46 -3% 

- Illustrators 45 42 -7% 

- Grafisch ontwerpers 47 44 -7% 

    

Financieel & Administratie 43 44 4% 

- Boekhouders 41 45 9% 

- Salaris administrateurs 46 36 -22% 

    

Tekst & Vertaling 39 40 3% 

- Creatieve schrijvers 39 41 4% 

- Vertalers 36 35 -1% 

    



Freelancers uit Gelderland de duurste van Nederland 

Freelancers uit Gelderland zijn met een gemiddeld uurtarief van €49 de duurste van Nederland. Ze 

hebben daarmee de freelancers uit Zeeland van de koppositie gestoten. De Zeeuwen verdienen nu 

gemiddeld nog €45 per uur, 27% minder dan vorig jaar. De goedkoopste freelancers zijn te vinden in 

Flevoland waar gemiddeld €33 per uur gevraagd wordt. Zij hebben een daling van maar liefst 33% 

doorgemaakt. Ook Friesland heeft het zwaar te voorduren gehad met een daling van 33%. De forse 

daling in beide provincies heeft ertoe geleid dat het huidige tarief zelfs lager ligt dan in het crisisjaar 

2012. Alleen Limburg wist een kleine verhoging te boeken. Daar ligt het uurtarief nu op €43, terwijl dit 

in 2013 nog €42 was. 

 

Gemiddelde uurtarieven per provincie (€) 2013 2014 Verschil 

Gelderland 57 49 -14% 

Noord-Holland 53 47 -11% 

Noord-Brabant  56 47 -16% 

Drenthe 51 47 -7% 

Zuid-Holland 54 46 -15% 

Zeeland 61 45 -27% 

Overijssel 55 44 -20% 

Utrecht 56 43 -23% 

Limburg 42 43 1% 

Groningen 50 40 -19% 

Friesland 55 37 -33% 

Flevoland 49 33 -33% 

 

Van de grote steden zijn freelancers uit Utrecht het duurst met een gemiddeld uurtarief van €50, op de 

voet gevolgd door Rotterdam en Amsterdam (respectievelijk €49 en €48 per uur). Den Haag blijft van 

de grote steden ver achter met een gemiddeld uurtarief van €41.  

 

Creativiteit staat weer op de agenda bij ondernemers 

Ondernemers zijn hoofdzakelijk op zoek naar creatieve freelancers. Van alle uitgebrachte offertes in 

het afgelopen jaar, bestond maar liefst 39% uit offertes voor creatieve tekstschrijvers, illustrators, 

grafisch vormgevers, webdesigners en overige creatieve freelancers. De creatieve branches zitten 

daarmee in de lift. 

 

Ondanks de tariefdaling binnen een aantal branches ziet Poot de toekomst rooskleurig in. ‘Vraag en 

aanbod naar flexibel personeel nemen toe. Onlangs heeft het UWV zelfs bekend gemaakt dat maar 

liefst 30% van de werkgevers in Nederland zzp’ers inzet; een verdubbeling ten opzichte van 2011*. Dit 

zorgt voor een gezonde marktwerking en dat vertaalt zich in het uurtarief. Met een aantrekkende 

economie verwacht ik dat de tarieven de komende maanden iets gaan stijgen. Binnen een aantal 

beroepsgroepen zie je dat deze positieve trend reeds is ingezet ’  

*Bron: Persbericht UWV, mei 2014  



 

Methodiek onderzoek 

Het is het vijfde jaar op rij dat Hoofdkraan.nl een 

tarievenonderzoek uitvoert. Binnen het onderzoek is  

gekeken naar het uurtarief dat een freelancer invult bij het 

opstellen van een offerte. Deze tarieven zijn over de 

afgelopen twee jaar met elkaar vergeleken (mei 2012 - 

mei 2014). De grafiek toont de gemiddelde uurtarieven in 

de afgelopen vijf jaar. 

 

Over Hoofdkraan.nl 

Met 42.000 leden is Hoofdkraan.nl Nederlands leidende platform voor ondernemers. Hoofdkraan.nl 

wordt vooral gebruikt door startende ondernemers in het MKB. Binnen het platform zijn meer dan 

33.000 freelancers actief in uiteenlopende branches binnen de zakelijke dienstverlening.  

 

De werkwijze is simpel. Een ondernemer plaatst een opdracht op de website, waarin hij beschrijft wat 

hij zoekt. Binnen vier uur ontvangt hij de eerste offertes. De ondernemer bepaalt aan de hand van 

offertes en referenties met welke professional hij in zee wil gaan. 

 

Elke dag zijn honderden ondernemers actief op het platform om een website te laten maken of een 

boekhouder, programmeur, secretaresse of tekstschrijver te zoeken.  

 

Meer informatie: www.hoofdkraan.nl 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie over het tarievenonderzoek, interviewverzoeken of hoge resolutie beeldmateriaal 

neem contact op met: 

 

Contactpersoon: Floor Poot 

Telefoon:   088 827 0000 

Email:   Floor@hoofdkraan.nl 
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