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De Plug-in Financial controller MoneyHabits 
 
Wij starten onze trajecten altijd door eerst helder onderscheid te maken in de drie domeinen binnen 
financiën, te weten het verleden, het heden en de toekomst. Per domein maken we helder wat de 
benodigde informatie is en deze vatten we samen in een planning en control cyclus. Met andere 
woorden, de periodiek terugkerende financiële sturingsinformatie die nodig is voor jouw dagelijkse 
leiding. In een schema als volgt samengevat: 
 

 
De boekhouding legt vast wat er in het verleden is gebeurd. Hier zit veel waardevolle informatie in 
en deze wil je snel en effectief kunnen gebruiken door middel van maandrapportages die tijdig, 
volledig en correct voor je beschikbaar zijn. En dan ook in een vorm dat jij er wat mee kan.  
 
De toekomst creëer je nu. Door bankrekeningen effectief in te zetten en geld over verschillende 
(spaar)rekeningen te verdelen heb je altijd direct en eerlijke feedback of je op koers ligt, of dat je 
moet ingrijpen en waar je dan moet ingrijpen. 
  
Het resultaat mag nooit een verrassing zijn. Naast een begroting waar je het jaar mee begint laat 
een maandelijks aangepaste prognose zien waar je op uit gaat komen. En het brengt in kaart wat 
je toekomstige kasstromen zijn, zodat je tijdig financiering kan regelen - indien nodig- maar nooit 
vanuit acute stress.   
 
Werken met MoneyHabits betekent praktisch:  
 
“In huis”  è Wij werken bij onze klanten op locatie en zijn onderdeel van het team. 
 
Tools   è Een op maat gemaakt online dashboard gekoppeld aan de boekhouding. 

è Effectief gebruik van bankrekeningen. 
 
Partner  è Sparringpartner voor directie en personeel.  

è Visie en kennis van buitenaf met extra paar ogen. 
è Contactpersoon voor externe partijen (accountant, bank en belastingdienst). 

 
Resultaat è Het bedrijfsresultaat zal nooit een verassing zijn. 
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Verleden Beoekhouding, Rapportages, Jaarrekening

Heden Cash management, Betalingen & Ontvangsten

Toekomst Begroting, Prognose, Cash forecast, Scenario's
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Prijzen en Trajecten 2021 
 
De financial controller van MoneyHabits kun je middels de volgende trajecten “inpluggen”: 
 
• Plug-in Financial controller voor 1 dag in de week 

Geschikt voor bedrijven waar grote financiële transformatie nodig is, het bedrijf financieel 
ongezond is en er het nodige opruimwerk moet worden verricht. Wij stropen onze mouwen op 
voor een opruimwerk en brengen structuur daarvoor in de plaats. Vaak is hier meer aansturing 
nodig op de boekhouding, procesverbeteringen of het opnieuw inrichting van administraties. 
Er is bijvoorbeeld sprake van meerdere werkmaatschappijen en externe partijen die 
rapportages verwachten. Naast de interne rapportage en control cyclus verzorgen we ook de 
externe rapportage 

 
Investering: €50.000,-* 
Plug-in: 1 dag in de week voor een jaar. 

 
• Plug-in Financial controller voor 1 dag in de maand 

Geschikt voor bedrijven waar de dagelijkse boekhouding prima loopt, er wordt trouw jaarlijks 
een jaarrekening opgesteld, misschien later dan je zou willen, maar de basis is goed. Daarnaast 
is er echter behoefte aan meer grip op de geldstromen, inzicht in de cijfers en het optimaliseren 
van marges. 
 
Investering: €12.000,- * 
Plug-in: 1 dag in de maand voor een jaar. 

 
• One day only  

Nog niet helemaal zeker wat de plug-in controller van MoneyHabits voor jouw bedrijf kan 
betekenen? Wij komen 1 dag langs voor een scan van de financiële processen en de cijfers en 
maken een hands-on rapport waar jij mee verder kan. 
 
Investering: €1.000,-*  
Plug-in: 1 dag 
 
* Alle bedragen zijn exclusief btw.  


