
 
 
 
Freelance Tarievenonderzoek 2020 

 
 

Uurtarief van freelancers gemiddeld met 7% omlaag 

Freelancers in zwaar weer door coronacrisis 

 

Freelancers in Nederland krijgen zware klappen te verduren. Sinds de start van de corona-

uitbraak in maart, hebben freelancers gemiddeld 7% moeten inleveren. Dat blijkt uit recent 

onderzoek van freelance platform Hoofdkraan.nl. Niet alleen freelancers in de creatieve sector 

hebben het erg zwaar, maar ook marketeers en bedrijfsadviseurs. Tot nu toe ligt het 

gemiddelde uurtarief in 2020 op € 43 per uur. In 2019 lag dit nog op 47 euro. 

 

Freelancers vragen in 2020 gemiddeld € 43 per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de 

hand van ruim 15.000 uitgebrachte offertes. Freelancers in de creatieve sector vragen gemiddeld 9% 

minder dan vorig jaar, terwijl bedrijfsadviseurs nog harder worden getroffen (-19%). Veel van de 

freelancers in deze laatste groep verdienen hun geld met het adviseren van startups. Een doelgroep 

die het momenteel erg moeilijk heeft. In vrijwel alle sectoren is een daling van het uurtarief te zien, 

m.u.v. freelance managers. Zij blijven vooralsnog buiten schot. 

 

Gemiddelde uurtarieven per branche 2019 2020 Verschil* 

Analyse & Advies  € 49 € 41 -19% 

Design & Multimedia € 45 € 42 -9% 

Financieel & Administratie € 43 € 41 -6% 

Management & Organisatie € 43 € 48 11% 

Marketing & Communicatie € 49 € 45 -8% 

Tekst & Vertaling € 43 € 40 -7% 

Websites & Applicaties € 50 € 47 -6% 
 

  

 

  

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen 

 

Freelancers in de randstad zwaar getroffen 

Regionaal zijn er een aantal opvallende verschillen te melden. Zo worden freelancers in de randstad 

hard getroffen. Flevoland verliest maar liefst 23% t.o.v. 2019, terwijl deze provincie vorig jaar nog bij 

de top van Nederland behoorde. Niet alleen in de randstad is het kommer en kwel. Ook in de 

provincies Groningen en Overijssel nemen freelancers hun verlies (resp. -10% en -16%). Gelukkig is 

er ook positief nieuws te melden. Zowel Friesland, Drenthe als Limburg noteren een plusje. 

 

 

 

https://www.hoofdkraan.nl/


Gemiddelde uurtarieven per provincie 2019 2020 Verschil* 

Drenthe € 39 € 42 6% 

Flevoland € 47 € 38 -23% 

Friesland € 45 € 49 7% 

Gelderland € 47 € 47 0% 

Groningen € 47 € 43 -10% 

Limburg € 42 € 43 1% 

Noord-Brabant  € 48 € 44 -10% 

Noord-Holland € 47 € 44 -7% 

Overijssel € 48 € 42 -16% 

Utrecht € 45 € 44 -4% 

Zeeland € 50 € 47 -8% 

Zuid-Holland € 46 € 43 -7% 

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen 

 
 
Freelancers in Amsterdam leveren 6% in 

Als we kijken naar de vier grote steden, dan valt op dat Amsterdam het zwaarst wordt getroffen, aldus 

Hoofdkraan.nl. Zij zakken naar een gemiddeld uurtarief van 46 euro. Vorig jaar was dit nog 49 euro. 

Van de vier grote steden staat Rotterdam voor het derde jaar op rij onderaan, met een uurtarief van 44 

euro per uur. 

 

Gemiddelde uurtarieven per stad (€) 2019 2020 Verschil* 

Amsterdam € 49 € 46 -6% 

Rotterdam € 45 € 44 -3% 

Utrecht € 48 € 49 1% 

Den Haag € 49 € 49 1% 

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen 

 

 
Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl betreurt de uitkomsten van het onderzoek. “Freelancers 

worden ongekend hard getroffen door de crisis. Iets wat eind maart al te verwachten was, maar om 

het ook daadwerkelijk in cijfers terug te zien, is erg confronterend. Vooral startende freelancers 

hebben maar weinig buffer opgebouwd en voor hen is de klap nauwelijks op te vangen.” 

 
Crisistijd vraagt flexibiliteit van freelancer 

Veel ondernemers kunnen zich goed aanpassen aan de huidige tijd. Bijvoorbeeld door versneld een 

uitgebreide webshop te lanceren, een mobiele app te laten ontwikkelen, of instructiefilmpjes te laten 

monteren. Wel houden veel ondernemers de hand op de knip en wordt een steeds scherpere offerte 

verwacht van de freelancer. Hoofdkraan.nl ziet dit ook gebeuren op hun platform. Daardoor wordt het 

nog moeilijker voor freelancers om voldoende inkomsten te genereren. Een logisch gevolg is dat 

freelancers moeten stunten met hun tarieven om toch zoveel mogelijk opdrachten naar zich toe te 

trekken, zodat zij na de crisis wel een mooi netwerk hebben opgebouwd. 

 

 



Uurtarieven per beroepsgroep 

Binnen de branches is tevens gekeken naar verschillende beroepsgroepen. Op de volgende pagina 

wordt de ontwikkeling van het gemiddelde uurtarief van veelgevraagde beroepsgroepen binnen iedere 

branche weergegeven. 

 

Gemiddelde uurtarieven van beroepsgroepen 2019 2020 Verschil* 

Analyse & Advies € 49 € 41 -19% 

• Schrijvers Businessplan € 47 € 40 -17% 

    

Design & Multimedia € 45 € 42 -9% 

• Fotografen € 52 € 50 -4% 

• Grafisch ontwerpers € 47 € 41 -16% 

• Illustrators € 40  € 36 -13% 

    

Financieel & Administratie € 43 € 41 -6% 

• Boekhouders € 42 € 41 -3% 

    

Management & Organisatie € 43 € 48 11% 

• Secretaresse/ PA € 39 € 40 4% 

    

Marketing & Communicatie € 49 € 45 -8% 

• SEO/ SEA specialisten € 51 € 45 -12% 

• Social Media € 45 € 41 -11% 

• Online Marketing € 49 € 47 -4% 

    

Tekst & Vertaling € 43 € 40 -7% 

• Bloggers € 43 € 41 -4% 

• Vertalers € 38 € 36 -7% 

• Creatieve schrijvers € 42 € 43 2% 

    

Websites & Applicaties € 50 € 47 -6% 

• WordPress specialisten € 48 € 43 -10% 

• Webshops & E-commerce € 48 € 45 -7% 

    

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen 

 

De tariefdaling als gevolg van de aanhoudende crisis en de daarbij behorende maatregelen, belooft 

volgens Goossens niet al te veel goeds voor nabije toekomst. “Omzetprognoses worden alsmaar 

bijgesteld, en er is minder geld beschikbaar voor investeringen in de toekomst. Ondernemers zijn 

terughoudend en ambitieuze plannen worden in de ijskast gezet. Alleen een echte oplossing van de 

crisis kan het tij nog keren.” 

 



Onderzoeksmethodiek 

Het is het elfde 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 9 maanden met elkaar vergeleken (januari 2019 - september 2019 en januari 2020 

- september 2020). De onderstaande grafiek toont de gemiddelde uurtarieven in de afgelopen 10 jaar. 

 

 

Het Tarievenonderzoek 2020 is uitgevoerd door Hoofdkraan.nl, waarbij alle offertes binnen het 

platform in de periode januari 2019 - september 2019 zijn vergeleken met de periode januari 2020 - 

september 2020. Download hier het volledige onderzoeksrapport. 

Over Hoofdkraan.nl 

Met 55.000 leden is Hoofdkraan.nl Nederlands leidende platform voor ondernemers. Hoofdkraan.nl 

wordt gebruikt door bedrijven die tijdelijk op zoek zijn naar een freelance professional. Op het platform 

zijn meer dan 42.000 freelancers ingeschreven, 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 een paar uur ontvangt hij al 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 

programmeur, boekhouder, fotograaf of tekstschrijver te zoeken. 

Meer informatie: https://www.hoofdkraan.nl 

 

 

 

Voor meer informatie over het tarievenonderzoek, neem contact op met:  

 

Contactpersoon: Niels Goossens 

Email:   niels@hoofdkraan.nl 

Telefoon:   088-8270000 
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