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Blog: Het nieuwe binden en boeien
Door: Joris Leupen, Algemeen Directeur Telindus

Nu de meeste medewerkers op afstand werken, moet je als
leidinggevende andere methoden hanteren om medewerkers
te blijven boeien, binden en betrokken te houden. En juist nu
de toekomst allerminst zeker is, moet je ambities en
doelstellingen formuleren en uitspreken. Niet alleen richting
medewerkers, maar ook richting klanten en andere
stakeholders. Maar wat hebben we hiervan geleerd? > Lees
verder

Whitepaper: De versnippering van het IT-landschap
Hoe zorg je er in deze tijd voor dat gebruikers
veilig toegang hebben tot de applicaties die
ze nodig hebben? Digitalisering helpt
organisaties sneller in te spelen op
veranderingen, maar maakt ze ook
kwetsbaarder. Lees in dit whitepaper hoe
SASE je helpt security naar een hoger niveau
te tillen. Download hem via de link hieronder.
> Download hier

Nieuws: Telindus grootste stijger Computable imago-onderzoek
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Telindus is in het Computable imagoonderzoek 2020 de grootste stijger en wint
maar liefst 37 plaatsen ten opzichte van vorig
jaar. Jaarlijks publiceert Computable de
resultaten van het imago-onderzoek waar
organisaties worden beoordeeld op het
gebied van innovatie, kennisniveau en
aantrekkelijkheid als werkgever.
> Lees verder

'5 Cloud trends om rekening mee te houden'

Webinar dinsdag 26 januari 10.00-10.30 uur

Over de toekomst van de cloud wordt veel gespeculeerd. Niet heel gek, want in deze tijden moet
je als organisatie altijd op zoek gaan naar de juiste koers. De inzet van cloud ter ondersteuning
van de bedrijfsprocessen is niet te stoppen. Weet jij al op welke cloud-ontwikkelingen je je dit jaar
je gaat focussen binnen jouw organisatie? Past de ingeslagen weg nog of moet je de strategie
wijzigen? En wat zijn de belangrijkste trends voor 2021? Kom erachter tijdens dit webinar! > Meld
je aan!

Nieuws: Telindus behaalt ISO 27001 hercertificering
Met het behalen van deze hercertificering
toont Telindus aan dat security hoog in het
vaandel staat en dat de informatiebeveiliging
op orde is. “De manier waarop wij omgaan
met informatie is niet alleen belangrijk voor
onze klanten, maar ook essentieel voor onze
dagelijkse business. Het behalen van de ISO
27001 certificering toont aan dat Telindus ‘in
control’ is wat betreft securityrisico’s”. > Lees
verder

Altijd als eerste op de hoogte? Volg ons!
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