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Wat is een goed uurloon zzp? 
Het uurloon wat je als zzp'er het beste kan vragen wordt onder andere bepaald door 
de branche waarin je werkzaam bent, door vraag en aanbod in jouw sector, je 
specialisme en opleidingsniveau en door de omvang van de opdracht. 

 

 

  

Er is daarom geen standaard uurtarief maar er zijn wel richtlijnen per branche. Een 
paar voorbeelden (alles is ex. btw) vind je hier: 

● vrachtwagenchauffeur € 28,- 
● loonwerker € 26,- 
● verpleegkundige € 29,- 
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● IT specialist € 70,- 
● financieel specialist € 70,- 
● grafisch ontwerper € 65,- 
● HRM Manager € 75,- 
● interim manager € 100,- 
● social media manager € 70,- 

Hierbij moet wel gezegd worden dat bovenstaande voorbeelden sterk afhankelijk zijn 
van de markt en in de praktijk erg fluctueren. Op www.zzptarief.nl kan je een model 
voor zzp'ers en opdrachtgevers vinden als richtlijn om een goed uurloon te bepalen. 

Ook kan je hier zien waar jouw opdrachtgever rekening mee zal houden in 
vergelijking met een medewerker in loondienst. 

Belangrijk is om in het bepalen van je tarief mee te nemen wat je minstens nodig 
hebt om het inkomen te genereren waar je van kunt leven. Let op: vergeet niet je 
pensioen, vakantiegeld, arbeidsongeschiktheidsverzekering en andere 
verzekeringen mee te nemen in deze berekening. 

Dit moet je als zzp'er namelijk allemaal zelf organiseren. Deze premies, vooral de 
pensioenpremie, zijn vaak hoger dan je denkt! 

Wat houd ik over als zzp'er? 

Wat je overhoudt als zzp'er hangt af van veel factoren. Van de omzet die je boekt, 
gaat namelijk nog de belasting, verzekeringen, investeringen en de gemaakte kosten 
af. 

Zorg daarom dat je altijd een ruime schatting maakt van de betalen belasting, zodat 
je niet voor verrassingen komt te staan. 

Als je snel wilt weten wat je netto over zal houden als zzp'er, dan kan je jouw 
besteedbaar inkomen gemakkelijk berekenen via de online calculator van 
ikwordzzper.nl. Het bedrag onder aan de streep geeft je dan een goed beeld van je 
nieuwe netto inkomen.  

 

 

https://www.ficsus.nl/blog/boekhouden-zzp
http://www.zzptarief.nl/
https://www.ficsus.nl/kennisbank/belasting/belasting-zzp
https://www.ikwordzzper.nl/zzp-stappenplan/handige-hulpmiddelen/netto-besteedbaar-inkomen-calculator-zzp/
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