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BI Right! is jarig en trakteert
Sinds 2012 is BI Right! de specialist in Business Intelligence en HR 
Intelligence. De afgelopen vijf jaren hebben we mooie opdrachten verzorgd op 
het gebied van Consultancy, Functioneel beheer, Project management, Interim 
diensten en geven we Workshops en Trainingen. Deze eerste vijf jaren zijn 
natuurlijk nog maar het begin.

Het jubileum is voor ons een mooi moment om te evalueren, vooruit te kijken 
en onze klanten te bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze jonge 
organisatie. Onze vaste klanten kunnen daarom binnenkort een bezoekje van 
ons verwachten met een leuke verrassing! Maar we gaan zelfs nog een stapje 
verder en geven onze relaties de kans om 5 uur gratis consult te winnen! En er 
is meer...

Maak kans op 5 uur gratis BI consult!
Graag willen we iedereen de kans geven om geheel kosteloos kennis te maken 
met nieuwe diensten en initiatieven van BI Right! Wij verloten daarom twee 
keer gratis 5 uur BI consult. Doe mee en meld je aan via onze website.

http://www.biright.nl/bi-right-is-jarig-en-trakteert


Naast de 5 uur gratis consult verloten we onder alle deelnemers ook vijf maal 2 
uur gratis support via de Support Desk en geven we vele troostprijzen weg. 
Heeft u een relatie die u een gratis kennismaking met BI Right! gunt? Deel dan 
dit bericht met hem of haar. Na inschrijving maakt uw relatie ook kans op een 
gratis BI consult door één van onze ervaren consultants!

Tatiana van den Hoogen

Suggesties voor invulling 5 uur gratis BI consult
Met de jubileumactie geven we iedereen de mogelijkheid om kennis te 
maken met nieuwe en relevante aspecten van onze dienstverlening. 
Uiteraard wordt dit consult verzorgd door een ervaren specialist van BI 
Right! De reguliere werkzaamheden vallen niet onder dit gratis consult. 
Onderstaand daarom enkele suggesties wat u met 5 uur gratis BI consult 
kunt doen:

• Training-on-the-job, Bijvoorbeeld: Report Builder of Cognos
• Youforce vraagstukken
• Quickscan rapportages / analytics
• KPI workshop

Voorwaarden:
5 uur BI consult dient in één keer opgenomen te worden.

Reguliere werkzaamheden vallen niet onder het gratis consult.
BI consult en Support dienen in 2017 opgenomen te worden.

De vier HR-analyses die u 
zou moeten kennen

Wat moet er in het 
Basiscontract Arbozorg?

http://www.biright.nl/bi-right-is-jarig-en-trakteert


Met analyses kan de HR-afdeling 
van een bedrijf veel bereiken. Er zijn 
verschillende soorten analyses met 
ieder hun eigen doeleinden. Deze 
vier HR-analyses zou u in ieder 
geval moeten kennen, omdat ze het 
succes van uw organisatie kunnen 
vergroten.

Vanaf 1 juli 2017 moeten werkgevers 
verplicht een (basis-)contract sluiten 
met arbodienstverleners. Dit is een 
gevolg van wijzigingen in de 
Arbowet. Het Basiscontract is een 
verplicht contract tussen werkgever 
en arbodienstverlener. Wat betekent 
dit voor u als werkgever?

Al 5 jaar de specialist in HR Intelligence
Sinds de oprichting van BI Right! is er hard gewerkt voor leuke opdrachtgevers, en 
daarnaast hebben we geïnvesteerd in onze organisatie. Er zijn mooie relaties 
ontstaan met zowel klanten als leveranciers. Uiteraard hebben we ook de nodige 
ups en downs meegemaakt. Deze ervaringen hebben er aan bijgedragen dat we zijn 
uitgegroeid tot een stabiele organisatie met een stevige positie in de markt.

We hebben leuke ideeën en initiatieven gepland voor de (nabije) toekomst waarvan 
we je natuurlijk op de hoogte houden via deze nieuwsbrief en andere kanalen. Voor 
nu vieren we graag ons eerste jubileum en danken wij onze relaties voor het 
gestelde vertrouwen. Wij hopen nog lang van waarde te zijn voor onze 
opdrachtgevers en rekenen op een prettige voortzetting van de samenwerking! 
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