
	

Hoe bepaal je de prijs van je werk? 
	
	

INLEIDING 
 
Er zit niks anders op dan een paar berekeningen te gaan maken. Nee echt. Het helpt je om een startpunt te hebben 
over wat je waard bent. Uiteindelijk is het een combinatie van gevoel en van ratio waarmee je de perfecte prijs 
bepaald.  Dat gevoel kan ik je niet geven, wel een paar berekeningen waarmee je aan de slag kan. 
 
• Op basis van afmetingen 
• Wat heb je iedere maand nodig? 
• Hoeveel uren ben je beschikbaar? 
• Uurtarief berekenen 
• Op basis van de marktwaarde 
• Ieder jaar je prijs verhogen 
• Gemaakte kosten + winst 

	 	



	

	
	

OP BASIS VAN AFMETNGEN 
 
Inge Zwirs heeft onderzoek gedaan bij de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht naar de correlatie tussen de 
afmetingen van kunstwerken (2D) en de prijs. Zij heeft onderzoek gedaan in de markt, met kunstenaars en 
galleriehouders gesproken. Zij heeft een formule bedacht die houvast kan bieden om de prijs te bepalen. In deze 
formule wordt het formaat, materiaalkosten, uren en BTW berekend. Daarnaast is er een post met algemene kosten. 
De formule is bedoeld voor een beeldend kunstenaars zonder ervaring met een expositieruimte. De algemene kosten 
zijn een vast percentage van 5% en de BTW is 6%.  
 
(Formaat factor x materiaalkosten) x uurfactor x algemene kosten + BTW 
 
Formaat factor 
Werk kleiner dan 50cm bij 50cm = 25 
Werk kleiner dan 100cm bij 100cm = 50 
Werk kleiner dan 150cm x 150cm = 75 
Werk kleiner dan 200cm x 200cm = 100 
 
Uren factor 
1 dag = 8 uur = 0,1 
2 dagen = 16 uur = 0,2 
3 dagen = 24 uur = 0,3 
4 dagen = 32 uur = 0,4 
 
Voorbeeldberekening 
Stel ik heb een schilderij van 130cm bij 130cm. Daar heb ik 4 dagen aan heb gewerkt en € 250,- euro aan materiaal 
betaald.  
 
(75x250) x 0,4 x 0,5 + 6% = € 3.975,- 
 
 
	 	



	

	

WAT HEB JE IEDERE MAAND NODIG? 
 
Stap 1: Zoek uit wat je privé nodig hebt om van te leven:  
• Boodschappen 
• Gas/water/licht 
• Huur/hypotheek 
• Vakantiepotje 
• Pensioen  
• Verzekeringen  
• Reiskosten 
• Etc… 

Maak een berekening waarin je dus financieel gezond bent, en niet onnodig aan het beknibbelen bent.  
 
Stap 2: Bereken daarbovenop de inkomstenbelasting die je aan het einde van het jaar moet betalen.  
+35%  
 
Stap 3: Zoek uit wat je zakelijke kosten (gemiddeld) zijn per maand: 
• Huur atelier/werkplek 
• Materiaalkosten 
• Marketingkosten  
• Telefoon/internet 
• Personeelskosten 
• Etc… 

Stap 4: tel stap 1, 2 en 3 bij elkaar op 
 
Stap 5: Bereken daarbovenop de BTW die je doorberekend aan je klanten: 
+21% 
 
Resultaat: Dit is het bedrag dat iedere maand op je bankrekening binnen moet komen.  
 
Voorbeeldberekening 
 
Stap 1: Ik heb € 2.000,- nodig voor mijn privé uitgaven. 
Stap 2: € 2.000,- x 1,35 = € 2.700,- 
Stap 3: de zakelijke kosten per maand zijn € 1.000,- 
Stap 4: € 2.700.- + € 1.000,- = € 3.700,- 
Stap 5: € 3.700,- X 1,21 = € 4.477,-   



	

	
	

Hoeveel uren beschikbaar? 
 
Je bent natuurlijk niet 100% declarabel. Of te wel 40 uur per week met betaald werk bezig. In de meeste gevallen is 
dit slechts 60%. Bij grote kantoren willen ze dat mensen minimaal 80% declarabel zijn. Want als je niet declarabel 
bent, dan kost je geld. En zo is het als zelfstandig ondernemer natuurlijk ook.  
 
Maar hoeveel uren heb je tot je beschikking? En werk je echt al die tijd? Misschien werk je parttime nog ergens 
anders.  
 
Om inzicht te krijgen in het aantal uren dat je überhaupt omzet kunt maken, kun je onderstaande berekening 
gebruiken.  
 
Er zijn 365 dagen in een jaar. Daarvan zijn er 261 werkdagen. Dus alle weekenden worden niet meegerekend.  
 

Werkdagen per jaar 261 
Vakantiedagen -25 
Feestdagen en bijzonder verlof -10 
Ziektedagen (4% van 261) -10 
Werkelijke werkdagen per jaar 216 

 
Stel je werkt 8 uur per dag. Dan heb je 1.728 (8 x 216) uren per jaar dat je kunt werken. Maar je bent natuurlijk nooit 
100% declarabel. Je bent ook bezig met je boekhouding, marketing, deze cursus, netwerken, inkopen doen etc.. 
Allemaal uren die niet betaald worden door een klant of opdrachtgever.  
 
Dus van die 1.728 uur per jaar ben je maar 60% declarabel. 1.728 x 0,60 = 1.036 uur 
 
Per jaar kun je dus maar 1.036 uur werken. (Er van uitgaande dat je 60% declarabel bent).  
 
Bereken voor jezelf hoeveel uren je beschikbaar bent.  
(Uren van een bijbaantje, vrijwilligerswerk, studie, onderzoek, etc, worden dus van het aantal beschikbare uren per 
jaar afgehaald.) 
 
 
  



	

	
	

Uurtarief berekenen 
 
Hiervoor moet je de vorige twee berekeningen ook maken.  
• Wat heb ik iedere maand nodig? 
• Hoeveel uur ben ik beschikbaar? 

Als je nu kijkt naar de vorige berekening en je ziet wat je iedere maand nodig hebt, dan kun je deze met elkaar delen.  
 
Voorbeeldberekening 
 
Ik heb iedere maand € 4.477,- aan omzet nodig. Dat is € 53.724- per jaar 
Ik kan 1.036 uur per jaar werken. 
 
€ 53.724,- / 1.036 uur = € 51,85 is dan mijn gewenste uurtarief 
  



	

	
	

OP BASIS VAN DE MARKT 
 
Het is voor kunstverzamelaars belangrijk om je portfolio te zien maar net zo belangrijk is je CV. Uit je CV blijkt namelijk 
je marktwaarde. Hier worden vragen beantwoord zoals: Hoe lang ben je al bezig? Hoe vaak heb je geëxposeerd? Op 
welke plekken heb je geëxposeerd? Welke shows heb je gedaan? Met wie heb je samengewerkt? Voor welke 
opdrachtgevers heb je gewerkt? Bij wie zit je in de collectie? Etc.  
 
De grootste valkuil die creatieve ondernemers maken is dat ze in hun presentatie naar buiten alleen maar hun werk 
laten zien. De specificaties van het werk en de maker zijn net zo belangrijk. Dus zorg dat je website niet alleen een 
online portfolio is maar ook zakelijke informatie bevat. Zoals contactinformatie, de omvang van het werk, het gewicht, 
de prijs, waar ze het kunnen halen, kopen, brengen, etc. Alles wat relevant is en mogelijk speelt in het hoofd van een 
klant.  
 
• Zorg dat je website zowel artistieke als zakelijke informatie bevat 
• Maak een heldere CV op Linkedin met behaalde resultaten. (Waarom op Linkedin? Daar zitten potentiele kopers. Er zijn 

maar weinig kunstenaars die een fatsoenlijke CV op Linkedin hebben staan. Dat is echt een gemiste kans. Als je de juiste 
termen en zakelijke bewoordingen gebruikt dan is Linkedin een perfect kanaal om mensen naar je website te leiden)  

Op deze manier kun je de prijs van je werk heel duidelijk onderbouwen met de vraag uit de markt. Als uit je CV blijkt 
dat je veel hebt geëxposeerd. Dat je actief bent in samenwerkingen. Dat je op belangrijke evenement of bijeenkomst 
bent geweest. Dan laat je zien dat je actieve speler bent in de markt. En dat daar een bepaalde marktwaarde aan 
hangt.  
 
Dit is het werk dat veel galeriehouders of agenten op zich nemen.  (Tenminste als je een goede galeriehouder/agent 
hebt…) En daar is een reden voor. Als je niet gezien wordt in de markt dan kennen mensen je niet. En kopen ze je 
ook niet.  
 
Elke transactie zorgt voor marktwaarde. Als je niet verkoopt dan bouw je geen marktwaarde op. Dus ga eens letterlijk 
tellen hoeveel transacties jij al hebt gemaakt. Hoeveel exposities jij al hebt gedaan? Hoeveel samenwerkingen, events, 
publicaties, shows, presentaties, etc. Hoe vaak laat jij je kop zien in de markt? Hoe vaak word jij gevraagd om ergens 
aan deel te nemen? Hoe vaker dit gebeurt hoe hoger je de transactie iedere keer kunt maken. Mensen vragen jou als 
persoon of jouw werk. Dat maakt niet uit. Weet wat je waard bent in de markt! 
 
 
 
 
	 	



	

	

IEDER JAAR DE PRIJS VERHOGEN 
 
Veel ondernemers kiezen ervoor om ieder jaar hun prijzen met een klein percentage te verhogen. Dit wordt ook wel 
prijsindexatie genoemd. Dan stel je van tevoren vaste met welk percentage je ieder jaar de prijs laat stijgen. Hierbij 
kun je denken aan 2% a 3 % inflatie, plus toename van de kosten, wat doen je concurrenten?  
 
Je kunt ook om de vijf jaar bekijken wat je doet en dit communiceren naar je klant. Dat is toch prettiger dan ieder 
jaar. 
	
	

GEMAAKTE KOSTEN + (BRUTO)WINST 
 
Zeker als je met veel inkoopkosten te maken hebt dan zie je ondernemers streven naar een bepaalde winst. Je ziet dit 
bij producten die gemaakt worden maar ook bij dienstverlening.  
 
Met brutowinst wordt bedoeld: de winst die overblijft na de inkoopkosten. 
 
Omzet  € 20.000 
Inkoopkosten €   9.000* 
  € 12.000 
Bedrijfskosten €   7.000** 
Winst  €   4.000 
 
Dus als iemand aan je vraagt wat je werk kost, dan denk je snel aan alle inkoopkosten (materialen en uren die je 
ingekocht hebt) en dan verdubbel je het bedrag. Dat is dan je verkoopprijs.  
 
*Als je iemand inhuurt voor een betaalde klus/specifiek project dan vallen die uren onder inkoopkosten. Want je zet die uren 
ook daadwerkelijk in waar omzet/inkomsten tegenover staan. 
 
**Als je iemand inhuurt voor je bedrijf in het algemeen dan valt dat onder bedrijfskosten. Dus je websitebouwer en boekhouder 
vallen onder bedrijfskosten.  
  



	

	
	

TIPS & LINKS 
 
Kunstenaarshonorarium 
De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea om te komen 
tot een professioneler contract –en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. 
 
Website: http://kunstenaarshonorarium.nl 
 
Stichting FotoAnoniem 
Stichting FotoAnoniem biedt gebruikers die de fotograaf niet hebben kunnen traceren, de mogelijkheid om de foto 
toch te publiceren. Daarnaast publiceren zij regelmatig een tarievenlijst voor fotografen.    
 
Website: http://fotoanoniem.nl 

 


