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Welkom,

We zijn live!

We zijn alweer even onderweg met het nieuwe jaar. Het jaar waarin we samen 
feest gaan vieren. In mei bestaan wij namelijk 5 jaar. En dat is een moment dat we 
zeker niet stilletjes voorbij willen laten gaan.
De voorbereidingen om dit op een mooie manier met jullie te vieren zijn al in volle 
gang. Wat we precies gaan doen houden we nog even voor ons zelf... Sorry!

Het is ook een jaar waarin een aantal zaken gaan veranderen. De dienstverlening 
wordt uitgebreid en we willen jullie van informatie gaan voorzien om de kennis en 
kunde uit te breiden die jullie ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden. Hier 
ga ik jullie de komende maanden meer over vertellen.

Maar is er dan iets dat ik wel alvast kan vertellen? Jazeker! Om al onze nieuwe 
ontwikkelingen straks op een goede manier bij jullie te krijgen was er een update 
nodig van de website. En deze hebben we de afgelopen maand afgerond. De focus 
is gelegd op wat we doen en voor wie. Door de nieuwe navigatie hopen we dat 
jullie beter kunnen vinden wat je zoekt.

Ik wil jullie dus van harte uitnodigen om de website te bekijken. En vergeet niet 
een berichtje achter te laten voor ons middels het contactformulier. Kijk snel 
op: www.biright.nl

Tatiana van den Hoogen
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7 Redenen waarom Business Intelligence de sleutel tot 
succes is.

Informatie is macht, dat weten we ondertussen in dit 'tijdperk van informatie'. Business 
Intelligence is daarom essentieel in elke onderneming. Veel kleine ondernemers of 
managers doen echter nog niks met Business Intelligence. Ze weten niet precies wat het 
is en hoe het hen zou kunnen helpen.
We hebben daarom 7 redenen voor je op een rij gezet waarom je met Business 
Intelligence aan de slag moet gaan. Lees hier welke redenen dat zijn.

De HR-trends voor 2017: Booming business in onzekere 
tijden

In 2017 zet de economische groei door ondanks de grote, internationale onzekerheid. HR 
wordt flink aan het werk gezet met enkele grote veranderingen en trends in 2017. We 
kunnen 10 trends ontdekken op diverse invalshoeken, zoals Economische groei, 
Werkgever, Werknemer en HR-Professionals.
Lees de 10 trends waar HR het komende jaar mee te maken gaat krijgen.
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