
 
AGENDA 9 maart 2021 

09.55 uur  

Inbellen deelnemers  

 

10.00 uur  

Welkom en aftrap van (Deltics) over 

het onderwerp en de insteek.  

 

10.15 uur 

Start Digital Round Table over de 

volgende onderwerpen:  

 

• Is uw huidige beveiliging 

voldoende? Of zijn deze blind 

voor aanvallen op remote 

werkplekken? 

 

• Is VPN de Sleutel tot succes of 

komt daar meer bij kijken? 

 

• Bieden traditionele remote 

access oplossingen voldoende 

functionaliteit? Of heeft u meer 

nodig voor uw ultieme remote 

werkplek 

 

 

11.30 uur  

Afronding en afsluiting 

Het bespreken van zelf ingebrachte 

stellingen en/of vragen worden 

ingepland na afloop van deze sessie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
DIGITAL ROUND TABLE VOOR IT-BESLISSERS 

De Hybride werkplek “het nieuwe werken?” 
 

Het werken waar en wanneer je wilt, dat is het nieuwe werken. Remote werken is natuurlijk het 

afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht gekomen en brengt veel voordelen met zich mee. 

Maar ook zeker nadelen, want meer dan de helft van de organisaties is bezorgd over de 

beveiligingsrisico’s van het altijd en overal werken. Wetende dat alles valt of staat met een 

intelligente netwerkinfrastructuur is ook de adoptie hiervan een uitdaging. 

Hoe zorgt u ervoor dat u het remote werken maximaal inricht? 
 
 

  

Remote medewerkers worden door het nieuwe werken 

geconfronteerd met meer handelingen, een beperktere set aan 

resources en/of applicaties en vaak een verschil tussen gewenste 

werkattributen en de werkelijkheid. Dit resulteert veelal in een 

verslechtering van de productiviteit bij medewerkers. Om dit te 

voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden. Denk bijv. aan het 

verlengen van uw kantoornetwerk naar elke remote werkplek. Ook 

uw strategie omtrent de door Gartner beschreven Secure Access 

Service Edge (SASE) architectuur, is hier een onderdeel van. 
 

Hoe zorgt u ervoor dat iedere medewerker op kantoor of thuis 

eenzelfde toegangservaring heeft? Kunt u de beveiliging 

waarborgen als medewerkers op een andere locatie inloggen? En 

hoe worden dan de Cloud SaaS diensten ontsloten?  
 

Omdat veel organisaties met deze uitdagingen te maken hebben, 

organiseren we de Digital Round Table: “De Hybride werkplek “het 

nieuwe werken?”. 
 

 

Deze digitale kennissessie wordt gehouden op dinsdag 9 maart van 

10.00 tot 11.30 uur. Tijdens deze sessie nodigen wij u uit te sparren 

en te discussiëren met uw vakgenoten. Wij helpen u graag nieuwe 

inzichten te krijgen en kansen te ontdekken door het delen van 

kennis en ervaringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AANMELDEN 

Geïnteresseerd? Meld u vandaag nog aan voor deze exclusieve 

digitale vak bijeenkomst en verzeker uzelf van een plaats “rond 

de tafel”! Aanmelden kan kosteloos via: 

 

E: ingrid.huijbregts@heliview.nl     

T: 076 800 60 22 
 

mailto:ingrid.huijbregts@heliview.nl
https://www.heliviewpms-roundtables.nl/round-tables/storage-2025-welke-routes-zijn-er-naar-de-ideale-dataopslag-binnen-een-it-omgeving/
https://www.deltics.nl/

