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Geef je mening!
Als trouwe lezer van de BI Right! nieuwsbrief weet je inmiddels dat we elke 
maand graag ons best om je een leuke en relevante nieuwsbrief te sturen. Een 
nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen binnen BI Right! en interessant nieuws, 
leuke weetjes en de laatste trends over HR en Business Intelligence.

Na het vernieuwen van onze website, zijn we deze maand ook overgegaan op 
een nieuw systeem voor het versturen van de nieuwsbrief van BI Right!, 
inclusief een vernieuwde look & feel. Dit leek ons een uitgelezen moment om 
jou als lezer van onze nieuwsbrief te vragen naar je mening. Wij ontvangen 
graag je feedback. Doe mee via deze korte enquête van slechts vijf vragen:

Wat doen we goed en wat kunnen we verbeteren?
Wij zijn je alvast zeer dankbaar voor je tijd. Met jouw feedback kunnen we er 
voor zorgen dat we een nieuwsbrief maken die je graag blijft lezen!

https://nl.surveymonkey.com/r/88NV25Z?c=e4b982c95b
https://nl.surveymonkey.com/r/88NV25Z?c=e4b982c95b


Hartelijke groet,
Tatiana van den Hoogen

Hoe behoud je de juiste 
mensen voor je 
organisatie?

Met erkenning! Erkenning van 
betaalde medewerkers staat helaas 
nog te vaak op een laag pitje. Toch 
is dit wel degelijk heel belangrijk. 
Werknemers die zich gewaardeerd 
voelen, zijn productiever, meer 
gemotiveerd en hebben meer kans 
om bij de organisatie te blijven.

De levenscyclus van een 
Business Intelligence 
project

De levenscyclus van een Business 
Intelligence project omvat 
verschillende fases: vooruitzien, 
plannen, bouwen, stabiliseren en 
inzetten. Omdat BI-projecten 
complex zijn, is het belangrijk om 
deze diverse fases te doorlopen. 
Wat houden de fases precies in?

The Right! Intelligence
BI Right! richt niet alleen uw Business Intelligence omgeving in, maar geeft ook 
inzicht en helpt u bij het bepalen van uw doelen, beleid en visie op HR-gebied. 
Passie voor ondernemen en een persoonlijke benadering kenmerken onze aanpak.

Wij geven inzicht in uw bedrijf, signaleren de aandachtspunten en verbeteren uw 
bedrijfsresultaat dankzij informatie over klanten, concurrentie, verzuim en 
marktontwikkelingen.
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