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Welkom,

Referral programma
BI Right! heeft door haar jarenlange betrokken samenwerking met veel mooie 
relaties haar naamsbekendheid gebracht waar het heden ten dage staat.
De behaalde positieve resultaten en de goede verhoudingen hebben er in 
geresulteerd dat BI Right! regelmatig beloond wordt met nieuwe klanten door 
mond-tot-mond reclame. Wij zien onze klanten graag als partners en met ons 
nieuwe referral programma willen we klanten die nieuwe klanten aandragen gaan 
belonen. Als een soort bedankje voor het gegeven vertrouwen in de afgelopen 
jaren en het mondeling aanprijzen van onze diensten en producten, wil BI Right! 
dit als duurzaam beleid gaan invoeren.

Nieuwsgierig geworden naar de geschenken? Lees het hele artikel op onze website!

Softwareontwikkeling met de scrum-methode: ja of nee?

De scrum-aanpak is geliefd bij velen. Er zijn dan ook een aantal duidelijke voordelen. 
Toch heeft scrum ook een andere kant. BI Right! zet de voor- en nadelen van de methode 
op een rijtje. Lees het hele artikel op onze website!

Welkom,

Referral programma
BI Right! heeft door haar jarenlange betrokken samenwerking met veel mooie 
relaties haar naamsbekendheid gebracht waar het heden ten dage staat.
De behaalde positieve resultaten en de goede verhoudingen hebben er in 
geresulteerd dat BI Right! regelmatig beloond wordt met nieuwe klanten door 
mond-tot-mond reclame. Wij zien onze klanten graag als partners en met ons 
nieuwe referral programma willen we klanten die nieuwe klanten aandragen gaan 
belonen. Als een soort bedankje voor het gegeven vertrouwen in de afgelopen 
jaren en het mondeling aanprijzen van onze diensten en producten, wil BI Right! 
dit als duurzaam beleid gaan invoeren.

Nieuwsgierig geworden naar de geschenken? Lees het hele artikel op onze website!

Softwareontwikkeling met de scrum-methode: ja of nee?

De scrum-aanpak is geliefd bij velen. Er zijn dan ook een aantal duidelijke voordelen. 
Toch heeft scrum ook een andere kant. BI Right! zet de voor- en nadelen van de methode 
op een rijtje. Lees het hele artikel op onze website!

Wet flexibel werken

Steeds meer werknemers hebben behoefte aan flexibel werken. Om dit in goede banen te 
leiden, is de Wet Aanpassing Arbeidsduur omgevormd in de nieuwe Wet Flexibel Werken. 
Per 1 januari 2016 gaat deze wet in.

Werknemers krijgen hiermee meer mogelijkheden om flexibel te werken, maar wat zijn de 
effecten voor werkgevers? Lees het hele artikel op onze website.
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