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Introductie 
Per 25 mei 2018 zal in Nederland en elders op naleving van de AVG gehandhaafd gaan 
worden. Die harde datum zorgt voor de nodige onrust in de markt. CompLions-GRC merkt 
tijdens gesprekken met klanten en prospects dat er veel vragen zijn. Wat er nodig is om 
AVG compliant te zijn en te blijven is uiteraard de meest gestelde vraag. Er is echter ook 
veel behoefte aan duidelijkheid over zowel het aanbod als de aanbiedende partijen. 
 
De signalen dat directies en andere direct betrokkenen door de bomen het bos niet meer 
kunnen zien, zijn zo overweldigend dat CompLions-GRC heeft besloten het aanbod in 
kaart te laten brengen. Dat is tot zover bekend niet eerder gedaan. Het navolgende 
overzicht, uitgevoerd door Bureau Terdege,  pretendeert geen 100% dekking van het 
marktaanbod te zijn. Daarvoor is de markt te veel in beweging. Wat het wel laat zien, is dat 
het aanbod zeer uiteenlopend is. Na het lezen zal iedereen begrijpen waarom er sprake is 
van verwarring, maar ook dat het mogelijk is kaf van het koren te scheiden. 

Methode 
Het onderzoek heeft als doel een indruk te geven van het aanbod gericht op de 
Nederlandse markt. Daarvoor zijn in eerste instantie 36 websites bezocht. De selectie 
geschiedde op basis van twee handelingen. 
 
De eerste handeling was het ingeven van relevante zoektermen, die bij het C-level bekend 
zullen zijn, in twee zoekmachines, op twee computers met verschillende browsers en ip- 
adressen. De tweede handeling was het noteren van advertenties die via social media en 
nieuwsbrieven getoond werden.  
 
De bezochte websites horen bij organisaties die het meest naar voren kwamen bij deze 
searches. Allemaal geven ze online aan, diensten te leveren om AVG-GDPR compliant te 
worden. Bij diverse partijen zijn via de websites documenten opgevraagd. Hierbij gaat het 
veelal om whitepapers en quickscan lijsten om duidelijker te krijgen wat het aanbod 
precies is. Tevens is er nog met een aantal partijen rechtstreeks contact opgenomen. Het 
onderzoek vond plaats in week 4-6 en is een momentopname. 

Aanbieders 
Er zijn meerdere manieren om het grote aantal aanbieders van AVG diensten te 
categoriseren. Dat was vooraf al bekend, tijdens het onderzoek bleek dat dit zelfs al voor 
de nodige verwarring kon zorgen. 

De meest voor de hand liggende indeling is de 
aanbieders te rangschikken naar type bedrijf.  
De eerste tabel is naar dat model opgesteld en kent 
negen categorieën. Er is gekozen de groep accountants 
op te splitsen in de Big 4 en de rest van de top 10. Dat is 
gedaan omdat de Big 4 een eigen positie claimen en 
deels expliciet melden voor het AVG traject eigen 
personeel in te zetten.  
Bij de nummers 5 tot 10 was daar minder sprake van.  
De kleinere accountant organisaties noemen AVG wel, 

maar het wordt minder nadrukkelijk in de webpresentaties naar voren geschoven als een 
dienst die men zelf biedt. Om die reden zijn zij niet in deze tabel opgenomen.  

1 Big 4
2 Sub 10
3 Privacy consultants
4 Overige consultants
5 Detacheerders
6 Big 5 IT dienstverleners
7 Generieke IT dienstverleners
8 Bijz Security diensten
9 Auditors

(tabel: aanbieders)



 
 

                                                   

@CompLions-GRC                                                                                                                                                                              4 - 13 
 

 
De derde groep in deze tabel bestaat uit de “Privacy en AVG Consultants”. Onder deze 
vlag varen ondernemers die eerder advies over privacy vraagstukken als core business 
hadden. Kenmerkend voor deze groep is dat er veel beweging is en dat het gros van de 
bedrijven nog maar een paar jaar oud is. Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd dat het in 
elk opzicht nieuwkomers zijn. In deze groep zitten bijvoorbeeld voormalige 
beleidsmedewerkers van de overheid, privacy specialisten uit het bedrijfsleven en 
personen die voorheen aan universiteiten of onderzoeksinstellingen verbonden waren. 
Voorbeelden van deze categorie zijn PMPartners en de Privacy Company. 
 
Als vierde groep worden de “overige consultants” genoemd. Dat is een groep waarin sterk 
uiteenlopende disciplines voorkomen. Een bedrijf als CompLions-GRC is daar ingedeeld 
net als bijvoorbeeld Mexon en SEP die beiden het aanbod nadrukkelijk afstemmen op 
overheidsdiensten. Ook consultants voor informatiebeveiliging, IAM en dergelijke, zoals I-
to-I, worden tot deze groep gerekend. 
 
De vijfde groep van bedrijven die veel voorkomt in searches naar AVG oplossingen zijn de 
detacheerders. De bekende spelers in dit segment claimen allemaal AVG specialisten of 
consultants te kunnen leveren. Zij concurreren daarmee rechtstreeks met alle andere 
genoemde categorieën. Omdat er sprake is van een markt met meer vraag naar kennis 
dan aanbod, is het lastig in te schatten hoe groot de rol van deze categorie daadwerkelijk 
is. 
 
Drie andere categorieën die regelmatig naar voren komen bij websearches, adwords en 
op social media zijn bedrijven die IT diensten leveren en bijzondere security specialisten. 
De groep IT dienstenleveranciers is opgesplitst. Er is een aantal hele grote spelers, met in 
de regel een internationale footprint. Deze groep is voor het gemak de Big 5 genoemd, 
terwijl het er afhankelijk van de selectiecriteria ook meer kunnen zijn. In deze groep zitten 
onder andere IBM, KPN, Microsoft, T-Systems en BT. Afhankelijk van de gebruikte 
searches komen hier ook de giganten als Infosys en Wipro naar voren, maar die zijn uit 
praktische overwegingen verder buiten beschouwing gelaten. De dienstverlening waarover 
door deze partijen wordt gecommuniceerd loopt sterk uiteen. Bijzondere vermelding 
verdient het aanbod van Microsoft, niet in de laatste plaats omdat het een zeer hoge 
Google en Bing ranking heeft. Microsoft schuift heel nadrukkelijk het partnernetwerk rond 
Azure en Office365 naar voren als dé kennispartners voor AVG vraagstukken. 
 
Naast deze internationale spelers is er een groter aanbod van partijen dat uitsluitend een 
nationaal of zelfs regionaal bereik kent. Bijzondere security specialisten is een categorie 
waar bedrijfsrecherchediensten, maar ook encryptie leveranciers zitten. Ook dit zijn 
bedrijven die zich als AVG aanspreekpunten positioneren. Een aantal heeft zelf hele hoge 
search rankings. Hoewel de drie categorieën onderling sterk verschillen is er een punt 
waarin ze overeenkomen. Het zijn bedrijven die AVG naar zich toetrekken, terwijl wat ze 
leveren weliswaar nodig is, maar zo te zien vooral de technische issues betreft. 
 
Tenslotte zijn er nog de auditors. Dit zijn de partijen met ruime ervaring als het gaat om 
certificeringsprocessen naar onder andere ISO of NEN en die, zodra voor de AVG 
certificering mogelijk wordt, op dit onderwerp een nog belangrijkere rol gaan vervullen. 
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Focus 
De voorgaande tabel met indeling in type aanbieder is voor iedereen begrijpelijk. Een 
ondernemer die op zoek is naar ondersteuning om AVG compliant te worden zal dat model 
wellicht ook hanteren. Wat hij ongetwijfeld ook zal doen is kijken naar de werkterreinen. 
Dan komen vragen als, wat is de corebusiness of wat zijn de focusgebieden van deze 
AVG specialist. 36 websites en een handvol zoekwoorden ingeven levert dan deze tabel 
op. 
 

Deze tabel helpt te begrijpen waar de behoefte aan inzicht en 
duidelijkheid over het AVG aanbod vandaan komt. Om AVG 
compliant te worden en blijven is een bredere focus nodig dan 
alleen finance of legal. Maar een aantal van de gevonden 
specialismen dat naar boven komt bij het ingeven van de 
zoekwoorden zal eerder vooral vragen oproepen. Zijn zij echt 
allemaal en in elke situatie nodig? Daarom wordt dieper 
ingegaan op de drie categorieën. 
 

Leidend of ondersteunend 
Tijdens het onderzoek zijn meerdere bedrijven gevonden die “enduser communicatie” als 
focus hebben. Ook vanuit de AVG context is dat een belangrijk aandachtsgebied. 
Consumenten krijgen immers meer mogelijkheden voor inzage in wat er over hen is 
opgeslagen en het recht data te laten wissen. Dat impliceert dat tal van front- en 
backoffice handelingen moeten worden aangepast. De communicatie hierover naar 
klanten en interne organisaties is een specialisme waarin door deze categorie wordt 
voorzien. Hoewel in de pers de meeste aandacht naar deze twee aspecten van de AVG 
uitgaat, betreft het maar een deel van de veranderingen. 
 
Een andere groep bedrijven die een rol claimt bij AVG compliant worden zijn de IT 
dienstenleveranciers. Dit is een brede noemer voor bedrijven die alles leveren en 
onderhouden van netwerkinfrastructuur tot werkplekken. Deze bedrijven wijzen terecht op 
bijvoorbeeld de noodzaak van veilige opslag, transport en verwerking van data. Het zijn 
belangrijke onderwerpen die door menig ondernemer onderschat worden, maar net als de 
communicatie is het een beperkt deel van de plichten en taken die uit de AVG vloeit. 
 
Tenslotte zijn er nog de echte security vendors. Uit de websites en gesprekken blijkt dat zij 
de AVG meenemen als een extra aandachtspunt. De grootste aanbieders op dit brede 
terrein gebruiken de AVG om naast de hardware en software ook eigen of derden 
consultancy te leveren. Kleinere security specialisten proberen ”een extra graantje mee te 
pikken”. 
 
Wat deze drie categorieën gemeen hebben is dat ze noodzakelijke bouwblokken leveren 
waardoor een organisatie AVG compliant kan worden. Ze zijn echter eerder 
ondersteunend dan leidend. Daarom zijn voor het C - level de andere categorieën 
respectievelijk specialismen relevanter. 
 

  

Financial Consultancy
Verander Management
Legal Consultancy
Overige Consultancy
Enduser communicatie
IT diensten
Bijz Security diensten

(tabel: focus)
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Klantindeling 
De potentiële afnemer zal ook nog willen weten voor welk soort klanten de aanbieder van 
AVG dienstverlening gewend is te werken. Websites die melding maken van klantgroepen, 
door bijvoorbeeld te verwijzen naar klantcases, noemen bijna allemaal overheden als 
actieve klanten. Zorginstellingen en financials worden ook met enige regelmaat genoemd.  
 

In scherp contrast hiermee staat het aantal verwijzingen naar het 
reguliere MKB. Zelfs het MKB+ wordt opvallend weinig genoemd als 
klantgroep. Dat enterprises of internationals weinig worden genoemd 
is minder opvallend, zij zullen eerder bij de Big 4 uitkomen. Tenslotte 
valt op dat er onder de 36 websites slechts twee aanbieders zijn 
(SEP en Smile) die NGO’s en not-for-profits als doelgroepen 
vermelden.  
 
Hoewel het goed mogelijk lijkt het criterium klantgroep te laten 
meewegen, is er een belangrijke kanttekening. In de meeste gevallen 

is niet bekend of de genoemde klanten te linken zijn aan AVG trajecten. Deels komt dat 
omdat slechts namen, dan wel logo’s, worden getoond. In de gevallen waarbij de 
klantcases als downloads of persberichten voorhanden waren was de AVG bijzaak en niet 
hoofdzaak. De documenten zijn waarschijnlijk niet recent genoeg. 

Aanbod 
Op basis van de websites en andere bronnen is vanuit prospect perspectief op zoek 
gegaan naar het antwoord op de vraag: “wat leveren deze bedrijven?” Die vraag leidde tot 
een onwerkbare en vooral onvergelijkbare hoeveelheid informatie. Het gebrek aan 
transparantie was zeer nadrukkelijk zichtbaar. Daarom is de vraag vervangen voor de vier 
volgende:  
 

x levert men een complete analyse en inzicht in processen en techniek; 
x wordt de kennis (realtime) bijgehouden of is het een momentopname; 
x is er sprake van kennisoverdracht, opdat de klant zelf kan sturen; 
x is het een standalone dienst of kan het met andere gecombineerd worden. 

 
De vragen zijn sturend in de zin dat ze overeenkomen met wat het C-level waarschijnlijk 
wil weten. Door op deze manier naar het aanbod te kijken vallen meerdere aanbieders af. 
De eerder genoemde aanbieders van enduser communicatie oplossingen, hardware en 
security hebben primair technische oplossingen. Deze zijn weliswaar noodzakelijk om AVG 
compliant te worden, maar geven geen totaal overzicht. 

Scheidslijn 
Met deze vier vragen in de hand wordt ook duidelijk dat de eerder genoemde 
categorisering (die ook door de aanbieders zelf wordt gehanteerd!) te grofmazig is. Binnen 
elke categorie lijkt een scheidslijn te lopen die op iets simpels terug te voeren is: de mate 
waarin uren schrijven de basis van de dienstverlening is. 
 
  

Rijksoverheid
Lager overheden
Zorg
Financials
Enterprises
MKB <250
MKB >250

(tabel: soort klant)
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Bij de Big 4 zien we daar een eerste voorbeeld van. KPMG communiceert actief over een 
eigen software tool waarmee de mate waarin men AVG compliant is door de klant zelf kan 
worden bijgehouden. Dat staat in schril contrast met het aanbod van de drie andere 
partijen. Die zoomen in de online communicatie nog steeds in op workshops, begeleiding 
en rapportages die worden opgesteld voor de klant. In dat laatste geval, de “traditionele 
benadering” is sprake van een momentopname zonder mogelijkheid van (near-) realtime 
monitoring.  
 
Dat zelfde verschil is terug te vinden bij de privacy consultants. De meerderheid van de 
geraadpleegde websites spreekt over training, bijeenkomsten en rapportages. Een bedrijf, 
de Privacy Company, waarvan de roots in de academische wereld liggen, wijkt hier van af. 
Het biedt via een semi aparte entiteit online tooling voor klanten die dat willen en onder 
eigen naam de reguliere advies en consultancy trajecten. 

Inzet en mogelijkheden software 
Bij de “overige consultants” die zich op AVG compliancy richten is het beeld het meest 
gevarieerd. Hier is duidelijk sprake van verschillende specialismen annex invalshoeken. 
De manier waarop het wordt aangeboden is deels in de traditionele vorm van training, 
advies en rapportages. Hier zitten echter verreweg de meeste bedrijven die IT omarmen 
als manier de klant minder afhankelijk te laten zijn van externe deskundigen. De software 
tools van deze aanbieders zorgt er namelijk voor dat de klant zelf – via dashboards – de 
nodige inzichten verkrijgt en aanpassingen kan doorvoeren om “in control” te blijven. 
 
Minstens zo belangrijk is dat er een link lijkt te zijn tussen het aanbieden van op software 
gebaseerde tooling en de mogelijkheid tot combineren. In de categorie “overige 
consultants” zitten de bedrijven met AVG tooling dat onderdeel kan zijn van een bundel of 
het default al is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de diensten van privacy consultants of de 
Big 4, is het mogelijk de bevindingen van andere controle- en audittrajecten te verrijken 
met of bron te laten zijn voor het AVG compliancy traject. Zo biedt bijvoorbeeld 
YourSafetynet al jaren softwarematige monitoring en filtering tooling voor het onderwijs, de 
AVG tool kan daarin worden geïntegreerd en met hetzelfde dashboard worden 
geraadpleegd. Iets vergelijkbaars is onder andere bij CompLions-GRC, ISMS.online en 
Key2Control het geval. Bij deze aanbieders kan AVG toetsing in het al bestaande GRC 
platform worden opgenomen. 

Locatie en distributie 
Vreemd genoeg wordt door een deel van de aanbieders niet vermeld van waar de dienst 
wordt aangeboden, of is het slecht vindbaar. RiskRhino is een voorbeeld van een partij die 
hier wel duidelijk over communiceert. (“vanuit een Nederlands datacentrum”). Bij een 
aantal andere Nederlandse partijen valt het te achterhalen, maar hier is duidelijk ruimte 
voor betere communicatie.  
 
Wat eveneens niet altijd direct duidelijk wordt bij een eerste webbezoek of aanklikken van 
een advertentie, is of de aanbieder van de software oplossingen kiest voor directe sales, 
of levering via partners of resellers. Het Zweedse DPOrganizer is een duidelijk voorbeeld 
van een organisatie die op dat punt opviel.  Door redelijk veel nadruk te leggen op het 
werven van partners, kan het een minder logische leverancier zijn voor bedrijven die 
gewend zijn rechtstreeks zaken te doen. 
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Overige belangrijke voordelen 
Bij het aanbod van software tooling om tot AVG compliancy te komen vallen verder nog 
vier zaken op, die als belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele werkwijzen 
worden gepositioneerd.  

x De eerste is de snelheid van inzet.  
Elke bekeken software oplossing gaat er van uit dat de klant zelf in staat is deze te 
bedienen en de resultaten te beoordelen. Hij of zij is dus niet langer afhankelijk van 
de agenda van zijn externe specialist.  

 
x Het tweede opvallende punt is de schaalbaarheid. 

Hoewel de term niet overal wordt gebruikt, spreken de aanbieders wel over het 
grotere gemak waarmee zowel nieuwe bedrijfsactiviteiten als nieuwe regels zijn toe 
te voegen in vergelijking met methodieken gebaseerd op formuleren of rapportages 
op papier. 

 
x Derde punt is de efficiency.  

De meeste aanbieders1 geven aan dat de inzet niet beperkt hoeft te blijven tot de 
AVG, maar dat de tooling een efficiency slag mogelijk maakt, doordat deze ook bij 
uitstek geschikt is voor bijvoorbeeld de ISO- en NEN-certificeringen.  

 
x Tenslotte is er nog de kostenfactor.  

Aanbieders van dit model wijzen er natuurlijk op dat flexibiliteit en schaalbaarheid 
leidt tot fors lagere kosten voor de afnemers.  
 

Dit leidt tot de volgende tabel (let op: dit is slecht een selectie) 

 

Footprint 
Footprint is een component waarbij waarschijnlijk weinig wordt stilgestaan. De AVG is 
Europese wetgeving, de werking is echter mondiaal. Dat zorgt ervoor dat letterlijk elke 
onderneming waar ook ter wereld die zaken doet met ingezetenen van de EU zich aan de 
AVG moet houden en zich daarop moet voorbereiden. 
 

                                                
1 PrivacyNexus is een van de Nederlandse aanbieders waarvan de tooling (op dit moment) alleen voor AVG 
compliancy geschikt is. Bij het Canadese OneTrust wordt integratie met de nog niet bestaande e-Privacy 
richtlijn in het vooruitzicht gesteld. 

Traditioneel SaaS
Deloitte ISMS.online
EY CompLions-GRC
KPMG Key2Control
Mazars KPMG 
PWC OneTrust
PMPartners Privacynexus

RiskRhino
YourSafetyNet

(tabel: selectie aanbod traditioneel-software)
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Een behoorlijk deel van het aanbod dat via Google.nl, adwords, advertenties en artikelen 
aan Nederlandse ondernemers wordt getoond heeft nadrukkelijk niet de Nederlandse lezer 
als doelgroep op het oog. Deze formulering is niet bedoeld als diskwalificatie, maar moet 
worden genoemd omdat er vooralsnog weinig reden is aan te nemen dat deze 
organisaties, die bijna uitsluitend in het Engels communiceren, echt weet hebben van de 
Nederlandse context. Dat een aantal ondernemers zich nadrukkelijk positioneert als de 
logische gesprekspartner voor Amerikaanse ondernemers met B2B of B2C klanten in de 
EU onderstreept de zorg of er voldoende relevante kennis en focus is.  
 
Het is daarom zaak goed te kijken of de aanbieder bijvoorbeeld een fysieke footprint of al 
relevante business in Nederland heeft. Alleen al op basis van het footprint criterium kon 
een opvallend aantal bedrijven uit de eerste steekproef terzijde worden geschoven. 

Prijzen en prijsmodel 
Het viel te verwachten dat de meeste aanbieders op de websites en via social media 
zwijgen over de prijzen die zij rekenen. Vanuit concurrentieoverwegingen is dat te 
begrijpen, tegelijkertijd draagt het bij aan het beeld van sectoren die weinig prijs stellen op 
transparantie. Nauw gelinkt aan de prijzen is de basis waarop wordt afgerekend. Van twee 
ondernemingen zijn op de websites de prijzen en voorwaarden te vinden2 Een derde partij 
noemde tijdens een interview de bandbreedte van de dienstverlening.  
 
Deze drie partijen hebben gemeen dat ze de dienstverlening baseren op een SaaS (cloud) 
toepassing. Mede daardoor zijn ze in staat een model aan te bieden op basis van 
kortlopende contracten. Wel dient te worden opgemerkt dat OneTrust dit niet actief 
communiceert. Het bedrijf spreekt over “eerste maand gratis” en ziet daarna de contracten 
het liefst per 12 maanden. Daar lijkt echter van te kunnen worden afgeweken. 
 
De prijsmodellen van deze drie SaaS aanbieders verschillen wel duidelijk. Bij OneTrust is 
er sprake van een licentie per bedrijf. RiskRhino en YourSafetynet, beide Nederlandse 
ondernemingen, spreken over gebruikers. In het geval van YourSafetynet is er ook nog 
sprake van werknemers. De verschillen tussen de drie op dit punt zijn een goede indicatie 
voor de invalshoek die is gekozen. Daarmee is niet gezegd dat het ene model beter is dan 
het ander. Het toont vooral aan het loont goed op dit soort verschillen te letten bij het 
vergelijken van aanbiedingen. 

Staffels 
Tijdens het onderzoek is gewezen op partijen die met complexere staffels werken. Daarbij 
zijn tarieven op basis van het aantal werkplekken of inwoners van een gemeente 
genoemd. Dat maakt het vergelijken van offertes lastiger.  
Het wordt mogelijk complexer als de aanbieders die van een dergelijke variabele uitgaan 
bij het verlengen van de contracten een verdere korting voorstellen. Dit zorgt er nog meer 
voor dat het zo goed als onmogelijk is de verschillende dienstverleners op prijs met elkaar 
te vergelijken.  
Voor wat betreft de aanbieders die zich puur richten op de consultancy is een aardig 
richtsnoer dat Nederland ICT ondersteuning door een externe jurist voor AVG 
vraagstukken aanbiedt voor €140 respectievelijk €280 (uurprijs voor leden en niet leden). 

                                                
2 OneTrust Readiness, PIA, DPIA bundel € 1.425 p/mnd per klant en RiskRhino v.a. ~ € 30 p/mnd p/user 
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Overige bevindingen en checklist 
Omdat de partijen met op AVG compliancy gerichte diensten zo verschillend zijn, is het 
van groot belang dat goed wordt gekeken naar wat zij exact leveren. Dat dat geen 
overbodige luxe is blijkt uit de SEO rankings. In een aantal gevallen is die opvallend hoog, 
terwijl bij bestudering van het aanbod al snel blijkt dat de partijen amper tot niets bieden 
dat voor Nederlandse ondernemers die AVG compliant willen worden relevant is.  
 
Op basis van dergelijke bevindingen is als hulpmiddel een checklist opgesteld die 
ondernemers in staat stelt kritisch naar het AVG compliancy aanbod te kijken en de juiste 
vragen te stellen. 

x Staat op de websites in duidelijke taal ondubbelzinnig beschreven wat exact 
geleverd wordt? 

x Klopt de hoge zoekmachine plaatsering en de online omschrijving op alle punten 
met het aanbod? 

x Zijn de geboden diensten relevant voor AVG compliancy? 
x Is vermeld of er met partners of onderaannemers wordt gewerkt? 
x Blijkt aantoonbare kennis van de Nederlandse markt uit bijvoorbeeld klantcases 

en/of een fysieke vestiging? 
x Waaruit valt het trackrecord van de aanbieders voor AVG en/of overige compliancy 

diensten af te leiden? 
x Communiceert de dienstenaanbieder over zijn eigen kwaliteit, zoals de eigen ISO 

27001-certificering en maatregelen die te garanderen, waaronder de continuïteit? 
x Wordt duidelijk of de AVG oplossing een losse dienst is of dat er sprake is van 

integratie en bundeling? 
x Indien er sprake is van een softwarematige oplossing, gaat het dan over eenmalige 

vastlegging of is er de mogelijkheid van continue dossiervorming? 
x Als er sprake is van software aanbod, is dan duidelijk of het gaat om een  

on-premise, off-premise of cloud-toepassing? 
x Is de aanbieder transparant m.b.t. de landen waar de data opgeslagen of bewerkt 

wordt, idem in het geval van software ontwikkeling? 
x Is het mogelijk een prijsindicatie te krijgen? 
x Wat wordt gecommuniceerd over de doorlooptijden? 

Belangrijk signaal 
Het zal na voorgaande niet verbazen dat twee grote toonaangevende Nederlandse 
brancheorganisaties, Nederland ICT en VNO-NCW, in januari 20183 naar de leden toe het 
belangrijke signaal hebben afgegeven dat niet op elk aanbod moet worden ingegaan. Dat 
is in lijn met de bevindingen van dit onderzoek. 

                                                
3 www.nederlandict.nl/diensten/helpdesk-avg en www.vno-ncw.nl/forum/zo-bereid-je-je-als-ondernemer-voor-
op-de-nieuwe-privacy-wet 
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Conclusie 
Het onderzoek op basis van 36 websites toont aan dat het lastig is snel een goed beeld te 
krijgen van het aanbod en de aanbieders. De manieren waarop zij online communiceren, 
maakt onderling vergelijken moeilijk en tijdrovend. In een aantal gevallen heeft het aanbod 
zelfs weinig met de AVG te maken. Dat ondernemers, die op zoek zijn naar een 
begrijpelijke methode om AVG compliant te worden, door de bomen het bos niet meer 
kunnen zien is dan ook begrijpelijk.  
 
Toch zijn er ook lichtpuntjes. Een handvol leveranciers van softwarematige tooling biedt 
een volwassen en interessant alternatief voor het afnemen van consultancy uren en het 
afhankelijk zijn van externe kennis. Hierbij vallen twee dingen op. De eerste is dat deze 
groep online veel transparanter communiceert over wat er wordt geleverd. Tweede punt is 
dat ze efficiency bij de klant centraal stellen. Dit soort bedrijven zet AVG tooling niet als 
een afzonderlijke dienst in de markt, maar laat het integraal onderdeel van een veel 
omvattende GRC tooling zijn.  
 
Deze integratie is om meerdere redenen een positieve ontwikkeling. Ten eerste wordt het 
daarmee voor de klant mogelijk twee, of meer, vliegen in een klap te slaan, omdat met een 
dashboard meerdere kwaliteitsdoelstellingen bijgehouden kunnen worden. Daarnaast 
biedt de onderliggende techniek de beste uitgangspositie om toekomstige certificering 
voor bijvoorbeeld de AVG snel en efficiënt op te pakken. 
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Bijlage 1 – overzicht onderzochte websites 
 
 

 

  

2BAdvice Considerati Key2Control Privacy Company
Atos Cryptozone KPMG PWC
Audittrial Deloitte Mazars RiskRhino
BTBErk DPOrganizer Mexon Secupi
Bwise EY Microsoft SEP
Ciphercloud IBM Nixu Smile
Clearswift Integris OneTrust TrustARC
CompLions-GRC ISMS_online Privacy Nexus Usoft
Consentua I-to-I PMPartners Veritas
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Bijlage 2 – overzicht bedrijven en aantal criteria 
 

 

 

Legenda   
Aanwezig of focus   
Niet aanwezig of geen focus   
Onbekend of nvt   

 
(*) Afwijkende legenda Rood = niet aanwezig, Oranje = 1 aanwezig, Groen = beide aanwezig 
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N
adruk P

roces

M
eer dan "P

rivacy O
nly" (P

IA
)

N
adruk "IS

M
S

 - G
R

C
"

tevens IS
O

, N
E

N
, B

IG
, ov

A
V

G
 Los, B

undeling, O
nbekend

P
apier, S

oftw
are (on/offrem

ise of cloud)

Training

M
aturity (rood <5 jr, groen >5jr) 

W
aar is bedrijf gevestigd

filiaal of hoofdkantoor in N
ederland

N
ederlandse C

ases / K
lanten

2BAdvice 3 ov L S, on DE
Atos 7 nvt nvt nvt P FR
Audittrial 4 I,N P NL
BTBErk 2 L P NL
Bwise 4 US
Ciphercloud 8 US
Clearswift 8  US
Complions-GRC 4 I,N, ov B S,cl NL
Consentua 3 enduser  S,cl UK
Considerati 3 nvt L P NL
Cryptozone 8 US
Deloitte 1 nvt nvt P NL
DPOrganizer 3  L S SW
EY 1 nvt nvt nvt P NL
IBM 6 nvt nvt US
Integris_io 3 US
ISMS_online 4 ISO B S,cl UK
I-to-I 4 nvt P NL
Key2Control 4 nvt NL
KPMG 1 nvt P,S NL
Mazars 2 nvt L P NL
Mexon 4 S, cl NL
Microsoft 6 nvt nvt nvt nvt nvt US
Nixu 8 nvt L P FI
OneTrust 4 ov B S,cl CA
Privacy Nexus 3 nvt L S,cl NL
PMPartners 3 nvt L P NL
Privacy Company 3 nvt L P NL
PWC 1 nvt nvt nvt P NL
RiskRhino 4 nvt B S,cl NL
Secupi 4 enduser B S, cl US
SEP 4 B S NL
Smile 4 ISO, ov B S,cl NL
TrustARC 4 enduser  S,cl US
Usoft 8 enduser S NL
Veritas 9 nvt nvt nvt nvt nvt NL


