
Kies een abonnement dat het beste bij jouw bedrijf past
1e search gratis + online support

Een gratis account waarmee je snel ziet 
hoe het platform werkt en waarmee je ook 
veel betaalde features gratis kan verkennen. 

Of betaal per search

Voor middelgrote adviesbedrijven die hun 
klanten frequent adviseren bij IT sourcing 
en selectietrajecten. 

Geschikt voor zelfstandige consultants
die de betaalde features slechts enkele 
malen per jaar verwachten in te zetten.

€ 499
per jaar*

€ 1.499
per jaar* Met geavanceerde features en maatwerk 

opties. Voor innovatieve consultancy firms
en adviespartijen met speciale eisen.

€ 2.999
per jaar*

*Op basis van een eenmalige factuur. 
Afname per half jaar voor € 875,-.

*Op basis van een eenmalige factuur.
Afname per half jaar voor € 299,-.

* Vanaf prijs. Enkel als jaarabonnement. 
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

1 credit voor gebruik van betaalde 
search types/features

Overzicht van alle deelnemende 

Searches starten, opslaan en bekijken 
voorvertoning resultaten (beperkt)*

ranking, analyse en interactieve fase

5 credits voor gebruik van betaalde 
search types/features

Gedetailleerde overzichten en 
themapagina’s van alle leveranciers

Gebruik van de Knowledge Base en 
Public Library (beperkt)

Searches in test mode en online 
support (beperkt)

Gratis

Onbeperkt credits voor gebruik van 
betaalde search types/features

Geavanceerde en gecombineerde 
search types 

Extra support, begeleiding, training 
en distributie van accounts

25 credits voor gebruik van betaalde 
search types/features

Fit-gap analyses en online support 
voor optimaal gebruik

Gebruik van de Knowledge Base 
en Public Library (volledig)

Searches in test mode en online 
support (volledig)

1e search gratis
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Free max 2 users Expert PremiumEssential max 5 users max 15 users max 25 users

Smarter 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 Essential &... De features van Expert &...

Inclusief 1 gratis search. Gemakkelijk upgraden 
naar Essential of Expert abonnement.

1 tool met 150 ‘hubs’ en inzetbaar voor al je klanten

https://isourcinghub.nl/it-leveranciers https://isourcinghub.nl/it-consultants https://isourcinghub.nl/themas

https://www.outsourcinghub.nl/ https://isourcinghub.nl/

Honderden IT dienstverleners, industry 4.0 tech leveranciers, niche 
spelers en ontelbaar veel startups… Hoe krijg en behoud je het 
overzicht terwijl het IT landschap, haar spelers en hun portfolio’s 
steeds sneller verandert? Wanneer benader je de markt, welke vragen 
stel je en hoeveel partijen betrek je? Hoe borg je dat een long- of 
shortlist niet te kort of te lang is? De oplossing: een onafhankelijk online 
matching platform. De Hub wordt ter voorbereiding van RFP’s en 
aanbestedingen ingezet bij o.a. desk research, markconsultaties en 

RFI’s. Door real-time matching en snelle online interacties bespaar 
je jezelf en jouw klanten tijd en kosten. Belangrijker: je reduceert het 
risico op het mislopen van goede matches of het moeten 
terugtrekken van een traject, en je vergroot de kans op succes. Het 
platform is geschikt voor vrijwel iedere uitdaging; van IT 
outsourcing en cloud, tot software-/pakketselectie en het vinden 
van de beste implementatiepartners, en zelfs bij het verkennen van 
allerlei nieuwe innovaties en startups. 

Zoek, vind en bevraag relevante IT leveranciers voor jouw klanten. Gebruik slimme criteria en filters om het zoekresultaat real-time te 
verfijnen en rangorde te bepalen. Bepaal zelf of en met welke matches je de online interactie aangaat en welke informatie je deelt. “De hub helpt ons snel de juiste 

spelers voor onze klanten in kaart 
te brengen en te bevragen. Het 

interactieve proces bespaart veel 
doorlooptijd en kan anoniem 

doorlopen worden. Zo levert het 
naast waardevolle info vaak ook 
interessante verrassingen op.”

Eigen logo en profiel zichtbaar voor 
alle eindklanten en IT leveranciers

leveranciers met algemene profielen

Gevonden worden door klanten op 
max 3 thema’s en via algemeen profiel

Gevonden worden op max 10 thema’s 
en via algemeen profiel

Extra zichtbaarheid en expertise 
profileren via Knowledge Partner rol

Gevonden worden op 25+ thema’s 
met core portfolio / expertisegebied

* Credit nodig voor alle real-time filters, 



Free Essential Expert Premium

1 Platform dat je ondersteunt bij desk research, marktconsultatie en selectieAccount 
aanvragen

Eerste 

search gratis*isourcinghub.nl/sign-up

Mogelijkheden en features Mogelijkheden en features Free Essential Expert Premium

https://isourcinghub.nl/sign-up/

Open Contribution, Netwerkeffect en A.I.
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Gratis searches en kortingen scoren
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Overzicht deelnemende leveranciers
Logos en algemene profielen (General Overviews) van alle leveranciers.
1gedetailleerde overzichten en themapagina’s enkel toegankelijk na upgrade.

Credit(s) voor het upgraden van searches
Na upgrade beschikbaar: alle filters, rangorde, gedetailleerde overzichten en thema-
pagina’s van gematchte providers + online (anonieme) interactiemogelijkheden.

Logo en algemeen profiel zichtbaar
Binnen het systeem en op openbare websites. 2Bij Free is het profiel alleen 
zichtbaar in systeem en na linkruil ook op de openbare websites.

Vindbaar via ‘Find Consultant
Vindbaar voor honderden eindklanten uit de private en publieke sector die via een 
speciale zoekfunctie ook kunnen zoeken naar adviesbedrijven en (zzp) consultants.

Support, onboarding en training
Free: geen support, Essential: beperkt online support, Expert: online onboarding en
support. Premium: onboarding, support en trainingen. Losse afname € 95,-/uur.
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3 10 25+

Lees meer op http://oshub.co/NL_pricing_TPA_extraLees meer op http://outsourcinghub.nl/blog/platformrevolutie

Honderden IT dienstverleners, industry 4.0 tech 
leveranciers, niche spelers en ontelbaar veel 
startups… Er is een overvloed van keuzes en 
kansen, maar bij veel klanten vaak ook een 
tekort aan tijd en geld om hun externe adviseurs 
hier voldoende op in te zetten. 

Hoe krijg en behoud je overzicht? Met een 
onafhankelijk, online matching platform. 
Iedereen kent de kracht van platformen 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 en klanten, is 
het dé plek waar je real-time matches vindt, 
bekijkt en eventueel benadert. Zo kun je ruim 
voor de formele en vaak tijd- en geldverslinden-
de fase matches vinden en bekijken, geheel 
discreet; er wordt geen data gedeeld en leveran-
ciers zien niet dat je hun profiel hebt bezocht. 
Via het interactieve proces benader je matches 
met één druk op de knop, zelfs anoniem. In 
slechts 1 of enkele weken doorlooptijd weet je 
wie interesse en tijd heeft, en zijn de belangrijk-
ste open vragen van je klant beantwoord.

iSourcing Hub is de 2.0 versie van Outsourcing 
Hub en zorgt voor verbreding én verdieping; 
hiermee zoek, vind en bevraag je partijen op ruim 
150 IT & Tech thema’s. Elk thema vormt een 
eigen ‘hub’ met relevante spelers en criteria/vra-
gen. Users kunnen nieuwe vragen/criteria 
toevoegen, opslaan en delen. Antwoorden van 
leveranciers worden hergebruikt. Zo wordt de 
Hub met elke search verrijkt en geactualiseerd. 
Het platform wordt gebruikt in zowel de private 
als publieke sector. Met tienduizenden datapun-
ten is het misschien wel de grootste open source 
database van Nederland voor de IT sector.�  

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

Mooi, die Open Contribution en netwerkeffecten, maar hoe ‘vul’ je als kleine lean startup ruim 150 
hubs en toekomstige nieuwe thema’s? Precies, ook daar kan de community bij helpen. Hoe meer 
gevuld, hoe waardevoller. Dus kunnen gebruikers gratis searches en kortingen tot 50% op abonne-
menten scoren als zij helpen door IT dienstverleners uit te nodigen (in algemeen of als onderdeel 
van Custom Search), met een Custom Search op een nieuw of relatief ‘leeg’ thema, of door het delen 
van in Custom Search gehanteerde vragen via de Public Library. Ook het aanbrengen van nieuwe 
klanten en nieuwe IT leverancierse wordt beloond.

https://www.outsourcinghub.nl https://isourcinghub.nl/

Hoe creëer je een onafhankelijk, dynamisch en schaalbaar platform, dat vraag en aanbod op allerlei 
onderwerpen sneller en beter bij elkaar brengt? iSourcing Hub is het antwoord en bestaat uit drie 
belangrijke elementen: 1) Open Contribution: gebruikers kunnen zelf nieuwe IT dienstverleners 
uitnodigen en vragen/criteria delen voor hergebruik. 2) Netwerkeffect: IT dienstverleners geven aan 
op welke thema’s zij actief zijn en hun antwoorden worden opgeslagen, om zo snelle onli ne interactie 
en real-time matching te faciliteren. 3) Met steeds meer searches en data, kan A.I. ingezet worden om 
gebruikers nog beter te helpen.

Jaarabonnementen worden bij 
aanvang jaarlijks gefactureerd. Bij 
betaling met credit card worden de 
tarieven die gelden bij afname per half 
jaar gehanteerd. Bij Free en Essential 
kun je extra credits verdienen, bij Expert 
en Premium ook kortingen.

* 1 credit voor gebruik van betaalde search. 
Bij Essential inclusief online support.

Fit-Gap Analyse / Matches vergelijken 
Onderzoek om welke reden (welke criteria) een IT dienstverlener niet als match in
een search omhoog komt. Vergelijk matches op tientallen criteria/datapunten.

Gebruik Private Library / Public Library
Eigen vragen opslaan/hergebruiken via Private Library en toegang tot Public Library.
Opslaan/Hergebruik mogelijk, Public Library toegankelijk na upgrade search.

Gebruik Knowledge Base
Speciaal ontwikkeld om informatie verzameld tijdens met name de fase voor-
afgaand aan RFP/contract per leverancier op te slaan. 3 Voor max 5 leveranciers.

Matching op thema’s met core portfolio of expertisegebied
Markeer thema’s om via Custom Searches gevonden en uitgenodigd te worden 
door klanten en IT leveranciers, of samen te werken met andere consultants.

Knowledge Partner rol & Premium features
Toevoegen Public Library vragen incl toelichting/verwijzing naar eigen bedrijf. 
https://oshub.co/NL_pricing_TPA_extra. 4Knowledge Partner rol los € 999/jaar.


