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Nieuwe business: “Je kunt het 
maar één keer goed doen.”
Blog door Joris Leupen - Managing Director

Het afgelopen jaar hebben veel 
organisaties hun blik op de toekomst 
moeten herijken. Zij vragen zich af of het 
succes van vandaag op langere termijn 
houdbaar is. Of moet je overwegen met 
alternatieve businessmodellen nieuwe 
initiatieven te starten? De praktijk leert dat 
de weg naar business continuïteit niet 
vastomlijnd is. Eén ding is duidelijk: start je 
een nieuwe organisatie, ga er dan vol voor 
met als vertrekpunt een flexibele IT-
infrastructuur.

Lees meer
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Persbericht: Verantwoordelijkheid voor falen IT

45 procent van de C-level executives voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het 
falen van IT-projecten, blijkt uit ons nieuwste onderzoek onder 153 C-level executives.

Joost van Wieringen, Manager Strategy bij Telindus zegt er over: "Om de slagingskans te 
vergroten is het slim om een project ‘klein’ te maken. Op deze manier is het makkelijker 
rapporteren en kan je op ieder moment bijsturen." Lees het persbericht door op de button te 
klikken.

Klik hier voor het persbericht

Webinar agenda

Webinar DDI-management: wat kan dit betekenen voor gemeentes?
Datum: 25 maart 2021 11.00 - 11.30 uur
Veelal iedere IT-afdeling zoekt naar manieren om het beheer van netwerkbronnen te 
vereenvoudigen. DDI is een oplossing die hier geweldig bij helpt en levert je o.a. 80% tijdwinst 
op. In dit webinar speciaal georganiseerd voor gemeentes vertellen we wat DDI jouw organisatie 
kan opleveren. > Meld je aan.

Webinar Kantoor van de toekomst: De grootste hindernissen, de mogelijkheden en de 
concrete aanpak
Datum: 15 april 2021 van 11.00 tot 11.30
Het kantoor van de toekomst ligt sinds begin 2020 onder een vergrootglas. Een groot deel van 
de medewerkers, werken vanuit huis. Daardoor zijn veel bedrijven noodgedwongen hun 
businessmodellen en strategieen aan het bijstellen voor de toekomst. Kom erachter tijdens het 
webinar wat het voor jouw IT structuur betekent. > Meld je aan

Bekijk al onze webinars
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Blog: Dit zijn de 5 
belangrijkste cloudtrends
Door Eric Otten

De inzet van cloud ter ondersteuning van de 
bedrijfsprocessen is niet te stoppen. Weet jij 
al op welke cloud-ontwikkelingen jij je gaat 
focussen binnen jouw organisatie? Past de 
ingeslagen weg nog of moet je je strategie 
wijzigen? Lees het artikel waarin Eric Otten
vertelt wat de belangrijkste 5 cloud trends zijn.

Lees meer

Blog: SASE: Veilige 
connectiviteit zonder 
concessies

Networking en security kunnen niet meer los 
van elkaar gezien worden; een benadering 
die centraal staat bij SASE, secure access 
service edge. Lees in de blog hoe het jouw 
onderneming vooruit brengt.

Lees het hier

Telindus heeft een nieuwe website
In februari zijn wij live gegaan met onze vernieuwde website. Heb jij het al 
gezien?

We hebben gekozen voor een frisse look die beter aansluit bij onze huisstijl. 
Daarnaast zijn onze drie oplossingen (Security, Cloud en Networking) nu beter 
vindbaar. We zijn heel benieuwd wat je er van vindt. Bekijk het via de link.

Bekijk het hier

https://cxma.nl/telindus/r/8237103811cf54b9028ab525b?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM3O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNztzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTRiNDYzZDM2Y2YwNDU4MjU1OTAiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNDYzOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTM3O319&utm_source=Enewsletter+maart+2021
https://cxma.nl/telindus/r/8237103811cf54b9028ab525b?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM3O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNztzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTRiNDYzZDM2Y2YwNDU4MjU1OTAiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNDYzOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTM3O319&utm_source=Enewsletter+maart+2021
https://cxma.nl/telindus/r/8a9054ae656dc592601cad8ca?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM3O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNztzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTRiNDYzZDM2Y2YwNDU4MjU1OTAiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNDYzOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTM3O319&utm_source=Enewsletter+maart+2021
https://cxma.nl/telindus/r/8a9054ae656dc592601cad8ca?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM3O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNztzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTRiNDYzZDM2Y2YwNDU4MjU1OTAiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNDYzOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTM3O319&utm_source=Enewsletter+maart+2021
https://cxma.nl/telindus/r/41f2820bc390f218c68175796?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM3O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNztzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTRiNDYzZDM2Y2YwNDU4MjU1OTAiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNDYzOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTM3O319&utm_source=Enewsletter+maart+2021
https://cxma.nl/telindus/r/1af882de2a01ba98c6d55bb8a?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTM3O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjEzNztzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYwNTRiNDYzZDM2Y2YwNDU4MjU1OTAiO3M6NDoibGVhZCI7czo1OiIxNDYzOSI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6MTM3O319&utm_source=Enewsletter+maart+2021


Copyright © 2021 Telindus Uitschrijven

Telindus hoofdgebouw
Krommewetering 7 
3543 AP Utrecht 
Postbus 9559 
3506 GN Utrecht 

E: info@telindus.nl 
T: +31 (0)30 – 247 77 11 




