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WAT IS GROW-ID?

WAT DOET GROW-ID?

HOE WERKT HET?

WAAROM GROW-ID?

VOOR WIE IS GROW-ID?

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?



Wat is Grow-ID?

Digitaal platform

Data gedreven

Tech startup

Toegankelijk voor iedereen

Grow-ID is hét platform waarmee ieder bedrijf gemakkelijk kan uitbesteden.



Wat doet Grow-ID?
Gemakkelijk uitbesteden binnen jouw organisatie
Middels curated matchmaking worden de juiste dienstverlening en
dienstverleners voor jou uitbesteding geselecteerd 

Actief managen van het aanbod in dienstverlening
Vanuit meerdere vakgebieden bieden we dienstverlening aan via de Marketplace
Business Consulting - Marketing - HR - Finance - Data Management -
Sales - Development - Creative - Digital Security - Business IT - Legal

Documenten & Overeenkomsten

Kwaliteitswaarborging
Grow-ID is een gesloten platform met strakke toelatingseisen, hierdoor is het proces
gestructureerd en zul je niet onnodig veel aanbiedingen ontvangen.

Alle relevante documenten & overeenkomsten worden geregeld vanuit Grow-ID, zo is
alles altijd goed vastgelegd. 



1

Doe een aanvraag via de Marketplace

3

Stel een Projectplan samen

5

Overeenkomsten worden samengesteld en
start je uitbesteding! 

2

Ontvang een Projectvoorstel

4

Ontvang Projectbiedingen vanuit aanbieders

HOE WERKT
HET?

 



Waarom uitbesteden als bedrijf of organisatie?
Kosten

Focus

Gemiddeld liggen de kosten 18% lager
als je een project, activiteit of proces

uitbesteed i.p.v. intern oppakt.

Tijd, Kennis & Skills
Externe professionals kunnen makkelijk en

efficiënt tijd, kennis en skills aan jouw bedrijf of
organisatie toevoegen. 

Flexibele schil
Door frequenter projecten, activiteiten en

processen uit te besteden ben je in staat om
(tijdelijk) sneller oplossingen te vinden.

Door uit te besteden kun jij en je team je
bezig houden met het focussen op de core

business. 



Waarom uitbesteden via Grow-ID?
Objectief

Transparant

De match wordt gemaakt op basis van
inhoud en kwaliteit, zo krijg je precies

wat je nodig hebt 

Snel en Flexibel
Binnen no-time jouw mogelijkheden in kaart. Jouw

projecten en activiteiten blijven niet liggen en
kunnen snel worden opgepakt

Overzicht en Gestructureerd
Al jouw zakelijke oplossingen binnen 1

digitaal platform, in een
gestructureerde manier regel jij al

jouw uitbestedingen

Jij weet waar je aan toe bent vooraf en
tijdens je uitbesteding, zo voorkom

onverwachte teleurstellingen en
miscommunicatie over de verwachtingen



Bedrijfseigenaren / Ondernemers
CEO / COO / CCO / CFO 
Afdelingsmanagers 
Inkoopafdelingen
Founders van Startups

Grow-ID kan iedereen verder helpen als het gaat om het uitbesteden van projecten,
bedrijfsactiviteiten of bedrijfsprocessen, dit gaat van ZZP tot MKB en van Startups tot
Grootzakelijk.

We spreken binnen bedrijven & organisaties voornamelijk veel met: 

Voor wie is Grow-ID interessant?



Wat zijn de voorwaarden?
STANDAARD PROJECT MAATWERK PROJECT PILOT PROJECT

Bij een STANDAARD PROJECT stel je via het
Matchmaking proces zelfstandig een
projectplan samen. Grow-ID begeleidt dit en
regelt alle tools, betalingen, documenten en
overeenkomsten. 

Het is van belang dat alle inhoudelijke
informatie met betrekking tot jouw
uitbesteding vooraf duidelijk is. 

Bij een MAATWERK PROJECT stelt een
projectmanagement consultant van Grow-ID
een projectplan samen. Hierin wordt via het
Matchmaking proces samen gekeken naar
alle onderdelen binnen het project en wordt
dit helemaal op maat samengesteld voor het
project. Grow-ID adviseert hierin en regelt alle
betalingen, documenten en overeenkomsten.  

Vanuit een inhoudelijke verdieping zal alle
inhoudelijke informatie met betrekking tot
jouw uitbesteding duidelijk is. 

Bij een PILOT PROJECT telt een
projectmanagement consultant van Grow-ID
een projectplan samen. Hierin wordt via het
Matchmaking proces samen gekeken naar
alle onderdelen binnen het project en wordt
dit helemaal op maat samengesteld voor het
project. Grow-ID adviseert hierin en regelt alle
betalingen, documenten en overeenkomsten.   

Vanuit een inhoudelijke verdieping zal alle
inhoudelijke informatie met betrekking tot
jouw uitbesteding duidelijk is. 

Kosten uitvoering project 
Feedbacksessie over aanpak Grow-ID
Eventueel aan meerdere afdelingen
pitchen voor feedback over Grow-ID

Voorwaarden
Kosten uitvoering project 
3% servicefee 
€500 eenmalige fee 

Voorwaarden
Kosten uitvoering project 
3% servicefee 

Voorwaarden



Focus op ontwikkeling & innovatie
Regel de uitbesteding van jouw vraagstukken, uitdagingen of werkzaamheden
via het platform van Grow-ID en realiseer groei binnen jouw organisatie! 


