
Beter zichtbaar en vindbaar onder ruim 250 adviesbedrijven en honderden uitbesteders in de private 
en publieke sector. Snelle kwalificatie en selectie via online interactie zodat je geen kansen misloopt.

Kies een abonnement dat het beste bij jouw bedrijf past

Honderden IT dienstverleners, industry 4.0 tech leveranciers, 
niche spelers en ontelbaar veel startups… Een dynamische IT 
markt en snel veranderende portfolio’s. Bij veel klanten en (hun) 
adviseurs ontbreekt het aan overzicht, tijd en geld om op 
effectieve wijze de best passende IT dienstverleners te vinden, 
te bevragen en te selecteren. Het besef groeit dat dikke, 
tijdrovende RFI’s en RFP’s geen succes garanderen. 

Daarmee groeit ook de behoefte aan alternatieve platformen. 
De Hub wordt ter voorbereiding van RFP’s en aanbestedingen 
ingezet bij desk research, marktconsultaties en RFI’s. Door 
real-time matching en online interactie besparen alle partijen 
tijd en geld, wordt de (pre-)selectie/kwalificatie effectiever en 
durven vragende partijen eerder contact te zoeken met 
leveranciers.

Account waarmee je zichtbaar en (beperkt) 
vindbaar bent binnen Outsourcing Hub & 
iSourcing Hub. Ook geschikt voor startups.

Max 1x per jaar reageren op matches. Gemakke-
lijk upgraden naar Basic of Pro abonnement.

“Dit platform helpt ons niet alleen aan 
verrassende kansen, we staan ook op 
het netvlies van honderden relevante 

adviespartijen. Goed voor brand 
awareness én brand recognition. De 
Hub is sales, marketing en business 

development in één.”

Flexibele abonnementen zonder verrassingen

Met 1 account business uit meer dan 150 ‘hubs’

Geschikt voor IT leveranciers met 
uitgebreid portfolio en/of focus op 
outsourcing en managed services.

Ideaal om mee te starten. Geschikt voor
lokale IT spelers, niche spelers en specialisten 
met een smal portfolio.

€ 750
per jaar*

€ 1.500
per jaar* Voor ieder bedrijf, groot en klein, dat 

meer uit de Hub wil halen, inclusief 
Knowledge Partner rol.

€ 2.500
per jaar*

* Op basis van eenmalige factuur, afname 
per half jaar o.b.v. € 150,-/maand.

*Op basis van eenmalige factuur, afname 
per half jaar o.b.v. € 75,-/maand.

* Vanaf prijs. Enkel als jaarabonnement in 3 
levels, neem contact op voor de mogelijkheden.

Outsourcing Hub B.V.
Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam
+31 85 773 1600 / info@outsourcinghub.nl

Outsourcing Hub 
Standard Search 
iSourcing Hub

Logo en algemeen profiel 
zichtbaar in systeem

Logo en algemeen profiel op 
openbare websites (beperkt)

Profileren als expert of core portfolio
op max 3 thema’s

Match details bekijken en reageren
(max 1x)

Overzicht van alle andere deelnemende 
leveranciers

Toegang tot profielen adviesbedrijven
en consultants

Logo en algemeen profiel op 
openbare websites

Logo en themapagina’s op 
meerdere openbare pages

Profileren als expert of core portfolio 
op max 10 thema’s

Onbeperkt matches, max 12x per jaar 
match details bekijken en reageren

Ook matches via 1 (outsourcing) 
Match Profile 

Toegang tot Public Library 
features (beperkt)

Gratis

Knowledge Partner rol op 1, 2 of 5 
thema’s

Profileren als expert of core portfolio 
op 50, 100 of onbeperkt aantal thema’s

Matches via 3, 6, 12 of meer 
(outsourcing) Match Profiles

Search Analytics (per profiel) en 
Near Matches (real-time)

Distributie van accounts en Match 
Profiles met extra training/evaluatie

Geen variabele fees, extra 
Premium features (zoz)

Profileren als expert of core 
portfolio op 25 thema’s

Onbeperkt matches, match details, 
onbeperkt reageren

Matches via 1 of meerdere
(outsourcing) Match Profiles

Search Analytics en Near Matches 
(achteraf)

Toegang tot Public Library features 
(volledig)

Online support, inclusief onboarding 
en (beperkte) training 

3 maanden grat is tr ial*
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Free max 2 users Pro PremiumBasic max 5 users max 10 users ∞ users

Powered by Outsourcing HubSmarter IT Service Provider Selection. Better IT Outsourcing

https://www.youtube.com/watch?v=n8Zq6saUWZg

https://www.youtube.com/watch?v=UtQuv-mejak
https://www.youtube.com/watch?v=bw8Tm4KY86M

De features van Free &... De features van Basic &... De features van Pro &...



1 Platform dat je ondersteunt bij sales, marketing en business development    
Honderden IT dienstverleners, industry 4.0 
tech leveranciers, niche spelers en ontelbaar 
veel startups… Hoe zorg je ervoor dat klanten 
en (hun) adviseurs jouw bedrijf op het juiste 
moment vinden én tijdig de juiste vragen 
(durven te) stellen?

Met een onafhankelijk, online matching 
platform. Iedereen kent de kracht van platfor-
men als Airbnb, LinkedIn, Uber en online 
dating sites. Wat als je dat toepast op het bij 
elkaar brengen van B2B vraag en aanbod in 
de IT & Tech sector?!

Outsourcing Hub werkt als een soort 
dating site. Met honderden leveranciers, 
klanten en adviesbedrijven, is het dé plek 
waar gebruikers real-time matches 
vinden, bekijken en benaderen. Ruim 
voor de formele en vaak tijd- en geld-
verslindende fase, en via online interac-
ties die in korte tijd en met relatief weinig 
effort worden doorlopen. Hiermee 
vergroot je de kans om op het netvlies te 
komen, en om via online interactie een 
relatie te ontwikkelen, terwijl je tegelijk op 
inhoud meedenkt of meestuurt.

iSourcing Hub is de 2.0 versie van Outsourcing 
Hub en zorgt voor verbreding én verdieping; 
users zoeken, vinden en bevragen leveranciers 
op ruim 150 IT & Tech thema’s. Elk thema vormt 
een eigen ‘hub’ met relevante spelers en 
criteria/vragen. Users kunnen nieuwe vragen/-
criteria toevoegen, opslaan en delen. Antwoor-
den van leveranciers worden hergebruikt. Zo 
wordt de Hub met elke search verrijkt en geactu-
aliseerd. Ook leveranciers voegen nieuwe 
vragen/criteria toe, bedoeld om veelgestelde 
vragen te automatiseren of de zoekende partij te 
stimuleren vragen te stellen die er echt toe doen. 

Account 
aanvragen

Jaarabonnementen worden bij 
aanvang jaarlijks gefactureerd. Bij 
betaling met credit card worden de 
tarieven die gelden bij afname per half 
jaar gehanteerd. Kortingen kunnen 
alleen worden verdiend bij afname van 
een Premium jaarabonnement.

3 Maanden

gratis trial*isourcinghub.nl/aansluiten

* Vraag een klant of adviseur je uit te
nodigen en je krijgt gratis 3 maanden Basic

Mogelijkheden en features Mogelijkheden en features - Premium
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10

Max
1x

Max
12x

10 25+ 50 100 ∞

30 30+ 50 ∞ ∞

1

1

1+ 3 6 12

1x1x

Om toegang te krijgen tot Outsourcing Hub en iSourcing Hub heb je slechts 1 account nodig; alle functionaliteit zit in één systeem.

Free Basic Pro Premium
Lv1   Lv2   Lv3 Free Basic Pro Premium

Lv1   Lv2   Lv3

Logo en algemeen profiel zichtbaar en vindbaar
Binnen het systeem en op openbare websites. 1 Bij Free account is het profiel alleen 
zichtbaar na login en beperkt vindbaar via searches. Na linkruil wordt het profiel ook 
zichtbaar op de openbare websites.

Matching op thema’s met core portfolio of expertisegebied 
Markeer thema’s met 3 of 4 sterren om via Custom Searches gevonden en uitgenodigd 
te worden. Vul themapagina’s (Domain Overviews) met relevante informatie, referenties, 
etc. Optioneel bij 3 sterren, verplicht bij 4 sterren.

Matching op overige thema’s (interesse, via partner, non-core)
Markeer thema’s met 1 of 2 sterren om via Custom Searches gevonden te worden. 
Matches en uitnodigingen leveren inzichten op tbv ontwikkeling nieuwe diensten of 
kunnen worden doorgezet naar partners. Reageren niet verplicht.

Matching via speciale match profielen (outsourcing focus)
Richt op specifieke doelgroepen/PMCs via 1 of meerdere Match Profiles, elk met eigen 
‘etalage’ (Specific Overview). Meer focus zorgt voor hogere ranking en meer kans op 
interactie. 2 Bij gratis account alleen in disabled modus.

Match details bekijken en reageren
Met thema’s via Custom Search (zie https://isourcinghub.nl/hoe-werkt-het/) en met 
Match Profile(s) via Standard Search (zie https://oshub.co/NL_proces). Bij een match 
krijg je automatisch bericht en kun je via het systeem reageren.

Search Analytics en Near Matches
Search Analytics geeft inzicht in match- en searchkarakteristieken. Near Matches 
waarschuwt bij bijna-matches (Pro: achteraf, Premium: real-time).

Overzicht deelnemende leveranciers
Logos en algemene profielen (General Overviews) van alle leveranciers. Specific 
Overviews en Domain Overviews van andere leveranciers niet toegankelijk. 

Overzicht en profielen van deelnemende adviseurs
Logo en profiel (indien ingevuld en vrijgegeven) van deelnemende adviesbedrijven en 
zzp consultants. Domain Overviews niet toegankelijk.

Support, onboarding, training, en evaluatiesessies
Bij gratis account geen support, bij Basic/Trial beperkt online support en bij Pro 
online onboarding en support. Bij Premium onboarding, support en extra training- 
en evaluatiesessies (in overleg op locatie). Losse afname € 95,-/uur.

Knowledge Partner rol en extra profilering via thema’s
Toevoegen Public Library vragen inclusief nadere toelichting en verwijzingen naar 
(branded content van) de leverancier. Dit is een innovatief online marketing & sales 
kanaal met extra zichtbaarheid via thema’s en de Public Library.

Toegang tot Public Library features
Bevat (per thema) vragen/criteria die toegevoegd door Knowledge Partners en klanten. 
Basic kan de vragen bekijken, Pro kan antwoorden opslaan en hergebruiken, Premium 
kan vragen vooraf invullen voor real-time matching.

Beheren en toewijzen van matches, thema’s en profielen
Voor het toewijzen en beheren van matches, thema’s (Domains & Domain Overviews), 
profielen (Match Profiles & Specific Overviews) aan bepaalde users. Binnenkort 
beschikbaar (op roadmap 2019).

Custom Search / Ecosysteem uitbreiding
Gebruik van de Custom Search om op basis van thema’s te zoeken naar andere 
leveranciers, partners, resellers, startups, etc., alsmede adviesbedrijven of zzp 
consultants. Binnenkort beschikbaar (op roadmap 2019).

Data-, markt- en trendanalyses op basis van search data
Beschikbaarheid van all search data (anoniem/cumulatief) tbv queries, data-, markt- 
en trendanalyses etc. Binnenkort beschikbaar (op roadmap 2019). Ook bruikbaar om 
thema’s en profielen te optimaliseren. 

Benchmarks, evaluatie input, en feedback loops
Vergelijkingen en benchmarks van prestaties tov concurrenten en optimalisatie via 
evaluatie en feedback vanuit zoekende partij. Op roadmap voor 2020/2021.

Toekomstige Premium Features 
Vendor Information Push (via Knowledge Base), een ‘Tinder app voor IT’, matching 
van technologie obv bedrijfscontext. Op roadmap voor 2020/2021.

Distributie accounts/profielen met extra training
Mogelijkheid om profielen te verdelen onder bv zuster/dochter organisaties, resellers, 
partners, etc. - zij krijgen een  eigen account/logo (multi-tier).

Prijzen per jaar en variabele fees 
De hub werkt met abonnementen. Bij Basic en Pro betaal je daarnaast variabele fees 
bij bereiken van RFP met max 3 concurrenten. Bij Premium scoor je kortingen 
oplopend tot 50%. Meer info: https://oshub.co/NL_pricing_prov_extra.

€750
+ var fees

€1.500
+ var fees

2

Gratis

Max
1x

Max
4x

Max
8x

https://www.outsourcinghub.nl/adviseurs/

http://isourcinghub.nl/aansluiten

https://isourcinghub.nl/knowledge-partners/

€ 999 € 999 € 999 2x 5x

Lv 1: € 2.500
Lv 2: € 5.000
Lv 3: € 10.000


