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De AVG brengt met zich mee 
dat veel bedrijven en in-

stellingen zoeken naar een manier 
permanent zicht op processen 
en procedures te hebben. In het 
kielzog neemt ook de roep om een 
andere manier van certificeren 
toe. Er is behoefte aan meer effi-
ciency, integratiemogelijkheden 
en eenvoud. CompLions-GRC her-
kent deze ontwikkeling en heeft er 
ook de passende oplossing voor.  

Trend
In Nederland is de trend zicht-
baar dat steeds meer bedrijven en 
instellingen gecertificeerd zijn. Wie 
kijkt naar de cijfers voor ISO 27001 
ziet dat er sprake is van een aan-
zienlijke groeiversnelling. Waar in 
2006 41 keer deze ISO-certificer-
ing gevoerd mocht worden was dat 
in 2015 al 455 keer, in 2016 670 
maal en in 2017 stond de teller 
op 913. De absolute aantallen zijn 
nog bescheiden, de groeicurve is 
dat niet. Bij andere vergelijkbare 
normen, zoals NEN7510, is ook 
sprake van groei. Per augustus 
van dit jaar waren daar ruim 600 
geldige registraties. Deskundigen 
zijn het eens over de redenen van 
deze groei. De laatste jaren is het 
kunnen overleggen van een 
geldige certificering steeds 
vaker een vereiste om op grotere 
opdrachten te kunnen intekenen. 
Het ontbreken van de gevraag-
de certificering is inmiddels een 
algemeen gehanteerd knock-out 
criterium. 

Keten
Lang niet alle bedrijven hebben 
rechtstreeks met grote opdracht-
en of aanbestedingen te maken. 
Ze zijn echter wel vaker dan ooit 

onderdeel van een keten. Of het 
nu gaat om dienstverlening of 
productie, bedrijven werken vaker 
en intensiever met elkaar samen, 
daarbij worden de ketens langer en 
complexer. Opdrachtgevers kunnen 
dat niet controleren en leggen de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij 
de hoofdaannemer neer. Die zal 
om begrijpelijke redenen de eisen 
waaraan hij zelf heeft te voldoen, 
waaronder certificering, opleg-
gen aan zijn onderaannemers en 
toeleveranciers. Het gevolg daar-
van is dat steeds grotere delen van 
ketens aan hogere en gelijke eisen 
gaan voldoen. Dat verklaart waar-
om er de laatste jaren ook steeds 
meer kleinere bedrijven willen 
certificeren.  

AVG
Parallel aan deze ontwikkeling is er 
de AVG. De Europese 
verordening heeft ertoe geleid dat 
tal van ondernemingen en in-
stellingen zich zijn gaan verdiepen 
in de kwaliteit van de processen en 
procedures die ze hanteren voor 
de opslag en verwerking van data. 
In veel gevallen komt men tot de 
conclusie dat er een structurele 
oplossing vereist is om permanent 
in control te kunnen zijn. Slechts 
dan is de dreiging van een boete 
wegens niet naleving van de wet 
en de daarbij horende 
commerciële- en imagoschade af 
te wenden. Als daarover wordt 
gesproken komt regelmatig naar 
voren dat certificeren misschien in 
de planning is opgenomen. Door 
dat nu naar voren te halen slaat 
men twee vliegen in een klap. 
Steeds meer werken vanuit en 
met een keten, dit verklaart waar-
om een steeds groter deel van de 
markt gecertificeerd wil zijn en 

waarom het onderwerp steeds 
vaker op tafel ligt. De AVG ver-
sterkt deze trend en de roep voor 
een integrale aanpak en oplossing.

Methodiek onder vuur
De groei van het aantal 
gecertificeerde bedrijven en 
bedrijven dat serieus werk maakt 
van AVG-compliant zijn, gaat ge-
paard met een belangrijke ontwik-
keling, er wordt kritischer naar de 
gehanteerde methoden gekeken. 
Tot op heden is een gangbare 
methode voor certificeren het 
inzetten van externe experts die 
een onderneming aan de hand 
van toetsing, middels controle- en 
vragenlijsten, voor een specifieke 
norm of certificering doorlichten. 
Zij komen tot adviezen en 
verbeterpunten. Als die zijn door-
gevoerd kan de ISO of andere 
certificering door de auditor 
worden toegekend. Periodiek vindt 
er een controle plaats om te zien 
of de afgesproken werkwijzen nog 
worden gehanteerd. 
In deze situaties gaat het om 
momentopnames en de werkwijze 
is in de regel zeer arbeidsintensief. 
Het eerste heeft als nadeel dat het 
beeld altijd gedateerd is. 
Zowel achteruitgang als verbeter-
ing blijft daarmee onzichtbaar tot 
de volgende periodieke audit. Dat 
deze manier van werken arbeids-
intensief is, heeft drie grote 
bezwaren. Het is een dure operatie 
en het is lastig voldoende onders-
teuning gedurende het hele traject 
van de betrokken medewerkers 
te krijgen, die hebben immers 
de dagelijkse werkzaamheden te 
verrichten en het op enige wijze 
ondersteunen van een auditor 
is daar in de regel slecht mee te 
combineren. Het derde bezwaar is 
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dat voor elke norm of certificering 
weer een nieuw en apart 
controle- en audittraject wordt 
gestart. 
Het gevolg is dat het interne 
draagvlak voor deze processen snel 
onder druk komt te staan, wat niet 
zelden leidt tot mindere resultaten 
of zelfs het verzanden van 
certificeringen. Het MKB, dat 
steeds vaker als onderaannemers 
in langere ketens opereert, komt 
hierdoor helemaal in de proble-
men omdat de budgetten amper 
toereikend zijn om het proces uit 
te besteden. Budget issues spel-
en overigens ook bij de grotere 
ondernemingen. Van meerdere 
kanten en om meerdere redenen 
is er dus toenemende kritiek op 
de methodiek. Certificeren moet 
anders en beter.

Vernieuwing
Het zal niet verbazen dat voor de 
geschetste situatie oplossingen 
gevraagd zijn. Hoe verschillend de 
vragende partijen naar aard van de 
werkzaamheden en omvang ook 
zijn, deze punten komen steeds 
vaker naar voren.
• Partijen twijfelen niet aan het 

nut van certificeringen, maar 
ze zoeken een betere meth-
ode. Aanbieders die kunnen 
garanderen dat een certificer-
ings-proces niet langer wordt 
ervaren als gedoe, maar als ge-
mak, hebben een voorsprong. 
De markt heeft grote twijfels 
rond de tot nu toe standaard 
gehanteerde black box. De data 
die wordt ingevoerd wil men 
zelf kunnen begrijpen en voor 
andere toepassingen kunnen 
gebruiken. 

• Het idee dat elke certificering 
of audit een op zichzelf staand 
proces is, wordt niet langer ge-
accepteerd. Er is default over-
lap, dus de processen kunnen 
efficiënter worden ingericht. 
De huidige open-end aanpak, 
waarbij zowel de duur als de 
kosten van een traject ongewis 
zijn, past niet bij bedrijven die 
zich op korte termijn moet-
en kunnen aanpassen aan de 

marktvraag. 
• De meeste aanbieders en 

adviseurs missen de ervaring 
om de positie van het MKB te 
begrijpen. Zij laten die markt 
links liggen of proberen een 
te complexe oplossing aan te 
bieden. 
De komst van de AVG leidt tot 
een luidere roep de bestaande 
processen en procedures aan 
te passen, niet in de laatste 
plaats omdat met de bestaande 
statische checklists amper aan 
de gestelde eisen van perma-
nent in control zijn kan worden 
voldaan. 

De oplossing volgens 
CompLions-GRC 
CompLions-GRC is gespecialiseerd 
in het ontwikkelen van software 
voor het beheersen van 
managementsystemen voor 
Privacy, Governance, Risk- en 
Compliance management. Het 
bedrijf is in 2008 opgericht om 
aan de eisen van met name MKB 
en MKB+ te kunnen voldoen. Die 
eisen beantwoordt 
CompLions-GRC vanaf de eerste 
dag zonder vendor lock-in, waar-
door de klant eigenaar is en blijft 
van de data. 
De GRC (Governance, Risk en 
Compliance) software is ontwikkeld 
vanuit een implementatievisie om 
normen, standaarden en wet- en 
regelgeving eenvoudig, efficiënt 
en effectief in een organisatie te 
implementeren en te beheersen 
vanuit één managementsysteem. 
Over het algemeen behoort een 
GRC-implementatie niet tot de 
kernactiviteiten en dient dit zo 
kostenefficiënt mogelijk uitgevoerd 
te worden. 
Binnen het systeem onderkent 
het drie niveaus van gebruikers, te 
weten: taakuitvoerders, expertge-
bruikers en managementgebruikers. 

Taakuitvoerders worden zo min 
mogelijk belast met zaken die 
niet tot hun kerntaken be-
horen. 
De expertgebruikers, veelal 
de eigenaren van de manage-

mentsystemen zoals Corporate 
Information Security Officers, 
Data Protection Officers en 
Kwaliteitsmanagers, worden 
voorzien van alle functionaliteit 
om hun werkzaamheden uit te 
kunnen voeren. 
Voor de managementlaag biedt 
het systeem mogelijkheden om 
een doelstelling toe te voegen, 
te beheersen en dashboards 
en rapportages te genereren. 
GRCcontrol maakt dit mogelijk 
op een zodanige wijze dat het 
de bedrijfsvoering ondersteunt, 
verbetert en tevens het juiste 
inzicht geeft aan het manage-
ment, auditors van bijvoor-
beeld certificerende instanties, 
toezichthouders en andere 
stakeholders. 

CompLions-GRC is de eerste 
aanbieder in Nederland van een 
dergelijke GRC-tooling, met focus 
op het MKB en MKB+. 
Inmiddels wordt de tooling ook al 
enkele jaren succesvol in de zorg 
en bij overheden ingezet. Met 
deze tooling krijgen de gebruikers 
optimaal inzicht of en in hoeverre 
ze aan de eisen voor bijvoorbeeld 
kwaliteit en informatiebeveiliging 
voldoen. Dit geheel in lijn met de 
certificeringen die zij nastreven. 
Ook de noodzakelijke continue 
kwaliteitsverbetering volgens de 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) 
is een stuk makkelijker door te 
voeren met deze tooling. 
Verder vergen periodieke audits 
door derden minder tijd en daar-
mee minder kosten, omdat er 
permanent en op uniforme wijze 
wordt bijgehouden wat relevant is 
voor een groot aantal 
certificeringen en andere 
kwaliteitseisen (naast ISO-/
NEN-normen onder andere de BIR, 
BIG en ISAE3402). 
Omdat CompLions-GRC 
software als een web-based 
oplossing aanbiedt, kan het ook 
als een van de weinige aanbieders 
maximaal inzetten op het 
integreren van diensten. De tooling 
wordt zowel als een puur 
Nederlandse SaaS-dienst
aangeboden als een on-premise 



oplossing voor klanten die (nog) 
geen cloud-diensten kunnen 
gebruiken. Ook is het beschikbaar 
via Microsoft Azure.

Efficiency
De GRC-tooling herkent doublures 
tussen verschillende normen. Alles 
dat bijvoorbeeld voor een 
ISO 9001 geldt en ook voor ISO 
27001 kan worden toegepast, 
wordt direct herkend. De gebruiker 
krijgt hierdoor geen overbodige 
taken te doen. In feite wordt een-
malig een maatregel implementatie 
gevoerd wat leidt tot een kortere 
doorlooptijd, minder frustratie en 
hoge acceptatie.
CompLions-GRC is bekend met 
klantcases waar ten opzichte van 
de eerder op Excelsheets 
gebaseerde methoden tot 70% 
tijd wordt bespaard omdat er 
geen dubbel werk meer wordt 
verricht. Of het nu gaat om een 
GRC-implementatie voor slechts 
één toepassing, of dat er sprake 
is van meerdere, met GRCcontrol 
kan de gebruiker op een eenvoud-
ige, snelle, kostenefficiënte en 
modulaire wijze de beheersing van 
normen, managementsystemen en 
bijvoorbeeld de wet- en 
regelgeving stapsgewijs implemen-
teren. De beheersing is eenvoudig 
aantoonbaar te maken voor man-
agement, stakeholders, auditor 
en toezichthouders. Op basis 
van de ‘Plug & Play Governance’ 
methodiek kan de klant 
eenvoudig control framework 
toevoegen en het bereik van de 
beheersing vergroten.

AVG-compliant worden 
is geen zorg
GRCcontrol is toekomstgericht. De 
komst van de AVG is voor 
CompLions-GRC klanten dan ook 
een mindere belasting dan voor 
andere bedrijven. De benodigde 
eisen zijn snel aan de software 
toegevoegd en alle nieuwe taken 
en regels zijn vanuit dezelfde 
omgeving te volgen. De overlap 
met bestaande compliance regels 
wordt direct aangegeven waardoor 

ook hier dubbel werk wordt voor-
komen. 
CompLions-GRC klanten zien AVG 
compliant worden dan ook niet 
als een bron van zorg. Het is, door 
de vertrouwde manier waarop 
inzichten en rapportages worden 
geleverd, betrekkelijk makkelijk te 
realiseren. Zij weten ook dat als 
de eisen en mogelijkheden van 
de AVG in de toekomst worden 
bijgesteld, bijvoorbeeld in de vorm 
van een erkende AVG-certificering, 
zij daar sneller klaar voor zijn dan 
de concurrenten die met 
conventionele methodieken 
werken. Dit potentiële concurren-
tievoordeel belooft veel voor de 
toekomst.

Verdere meerwaarde 
van geïntegreerde 
tooling 
CompLions-GRC heeft klanten in 
tal van sectoren. Uit de reacties 
blijkt overal een hoge klant-
tevredenheid. Externe auditors 
zijn bekend met de software van 
CompLions-GRC en kunnen de 
werkzaamheden op klantlocatie 
sneller en zelfstandiger door-
voeren. Het regelmatig moeten 
navragen wat met een bepaalde 
entry of systematiek bedoeld 
wordt, behoort tot het verleden. 
Die kwaliteitsverbetering wordt 
door zowel de auditors als de 
klanten zeer op prijs gesteld.
Een andere meerwaarde die 
GRCcontrol biedt, is dat de een
duidig opgeslagen data ook een 
perfecte bron is voor zowel in-
terne als externe rapportages. Er 
zijn klanten die de data gebruiken 
om de MVO en duurzaamheids-
rapportages objectief te kunnen 
onderbouwen. Deze rapportages 
zijn niet alleen voor intern 
gebruik bedoeld, maar in de regel 
in minder gedetailleerde vorm juist 
ook geschikt voor de stakeholders. 
Dat illustreert dat er meer 
mogelijk is met de data, dan alleen 
het bijhouden van alle processen 
en procedures die voor ISO 27001, 
NEN7510, ISO 9001, ISO 22301, 
BIG, BIR en AVG/GDPR-wetgeving 
vereist zijn. 

CompLions-GRC 
levering via partners
GRCcontrol wordt in Nederland 
en België via ervaren partners 
geleverd en geïmplementeerd. Zij 
beschikken ook over kennis om in 
voorkomende gevallen support te 
kunnen leveren. Tevens kan via een 
partner in de regio een afspraak 
worden gemaakt voor een demo. 

Voor meer informatie over de 
noodzakelijke efficiency slag bij 
certificeren die GRCcontrol 
mogelijk maakt, klantcases of het 
maken van een afspraak, neem 
contact op met:

     CompLions-GRC B.V.
     Keulenstraat 8E
     Gebouw IJsselwinde | 2de etage
     7418 ET Deventer

     +31 (0)570 - 63 47 17
     info@complions.com


