
 

wwww.frieseexportclub.nl  blad Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceed Data Protection B.V. 

Cor Procee 
 

22 februari 2021 

 

 

Een jaar geleden maakte ik kennis met de ondernemer Cor Procee van Proceed Data Protection en vertelde 

toen dat hij zijn tweede oriënterende reis naar de USA had geboekt. Beiden wisten toen nog niet dat 

Covid19 dit ging verstoren en het meer dan een jaar ging duren voordat het maken van plannen in deze 

richting weer realistisch worden. Voorzichtig heeft Cor de contouren van het uiteindelijke bezoek aan de 

USA weer opgeschreven en zodra hij het gevoel heeft dat hij veilig kan vliegen en de USA kan bezoeken 

boekt hij het vliegticket en bevestigt hij zijn afspraken. 

 

Waarom is de markt in de USA voor Cor zo interessant vraag ik hem: “Voor bedrijven uit de USA, die zich 

willen vestigen, of zaken willen doen in Europa, kunnen wij aansluitend op de diverse Amerikaanse 

privacywetten, het privacymanagement onder de AVG – GDPR (General Data Protection Regulation) 

verzorgen. 

Maar dat geldt ook omgekeerd; “Nederlandse bedrijven kunnen wij begeleiden op het gebied van 

privacywetgeving als zij zich in de USA gaan vestigen of zakelijk actief willen zijn.” Naast een achtergrond in 

zowel informatiebeveiliging (IT) als (privacy)recht is hij gecertificeerd internationaal privacymanager voor 

beide continenten en dit is vrij uniek. 

 

Een van de belangrijkste reden dat Cor lid is geworden van de Friese Exportclub is om in contact te komen 

met andere ondernemers, het kunnen delen van elkaars ervaringen, maar ook elkaar kunnen inspireren. 

Hij hoopt, op de kennismakingssessie, met andere leden van de Friese Exportclub in contact te komen die al 

ervaring hebben met de USA. 

 

Al kan Cor nu niet naar de USA om zijn roadtrip langs potentiële klanten te kunnen uitvoeren, hij zit niet stil. 

In deze coronaperiode is zijn IT-bedrijf Webish B.V. gestart met DutchWebCast (www.dutchwebcast.com), 

een platform voor het houden van videocalls en webinars, van kleinschalig tot voor meer dan 1500 man.  

 

http://www.dutchwebcast.com/
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De Friese Exportclub maakt ook gebruik van deze tool en heeft zo haar permanente digitale kantoorruimte 

tot haar beschikking. 

 

Maar voor Cor was dit nog niet genoeg, door corona werken we meer van thuis uit en het blijkt dat bij veel 

bedrijven en organisaties de cyberweerbaarheid onvoldoende op orde is. Vaak weten de bedrijven en 

organisaties niet hoe kwetsbaar ze zijn voor een cyberaanval. Het doorlichten van organisaties en het 

opstellen van organisatorische beveiligingsmaatregelingen, alsmede technische maatregelingen zijn enkele 

werkzaamheden die hij met het bedrijf IntegriPro (www.integripro.nl) uitvoert. De werkzaamheden van 

IntegriPro zijn complementair aan de werkzaamheden van Proceed Data Protection. 

Misschien niet direct export gerelateerd, maar ook hier wil hij de collega-bedrijven die lid zijn van de Friese 

Exportclub mee van dienst zijn. Want het kan ons allemaal overkomen een cyberaanval of het klikken op 

een verkeerde link in een email. 

 

Maar wie is het persoon achter de ondernemer Cor. Als hij ’s ochtends vanuit Leeuwarden naar het kantoor 

in Franeker rijdt luister hij meestal naar de radiozender BNR, maar ‘s avonds op weg naar huis is het Sky 

radio of 538, lekker muziek en het is net zo’n ritje om even je hoofd leeg te maken. 

Als Cor zich moet concentreren op een belangrijke uitwerking voor een klant, dan komen de klanken 

Keltische folk uit de speakers.  

 

Cor is een ondernemer met een sociaal hart, hij is opgegroeid in een gezin waar de meeste gezinsleden 

werkzaam zijn in de zorg en hij heeft hier dan ook een grote affiniteit mee. Het is dan ook niet raar dat hij 

AED-burgerhulpverlener is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kennis met Cor Procee van Proceed Data Protection op 

woensdag 31 maart 2021 

om 11.30 uur tot ca. 12.30 uur 

via videomeeting 

link: www.frieseexportclub.nl/videocall 

 

 

 

 

 

“Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub” 

http://www.integripro.nl/

