
 
 

 
Ben je als ondernemer financieel in control?  
Als ondernemer ben je altijd bezig met je bedrijf. Maar soms vergeet je daarbij afstand te nemen. De 
onderneming loopt voor je gevoel goed. Je krijgt nieuwe klanten, je groeit en je ziet geen aanleiding om 
financieel bij te sturen. Je wilt met de business bezig zijn en niet met de cijfers. Maar deze zijn echter wel 
cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit. Continuous monitoring helpt jou als ondernemer om vroegtijdig je 
financiële risico’s te signaleren zonder dat je hier continu mee bezig hoeft te zijn. Hoe werkt het en waarom is 
dit voor jou zo waardevol? 

 
Wat is Continuous monitoring?  
Continuous monitoring is als het ware een 
brandmelder maar dan voor je onderneming. Op het 
moment dat er rook komt, oftewel er een financieel 
risico ontstaat, krijg jij daar melding van. En dat niet 
alleen, het geeft ook aan waar je de oorzaak moet 
zoeken zodat je maatregelen kan nemen.  
 
Continuous monitoring is gekoppeld aan je online 
boekhoudpakket. Je ontvangt maandelijks een 
overzicht van jouw huidige risicoprofiel, gebaseerd 
op de financiële resultaten van de afgelopen periode 
en de verwachtingen voor de toekomst. Je ziet 
tevens de ontwikkelingen over voorgaande periodes.  

 
Wat levert het op? 
Continuous monitoring is jouw risicomanager die 
vroegtijdig pro-actief financiële risico’s signaleert. 
Tevens geeft het een duidelijke analyse van de 
herkomst van risico’s zodat je gericht kan bijsturen. 
Naast rust en inzicht levert het je ook tijd op. 

 

 
Hoe werkt Continuous monitoring?  
Continuous monitoring geeft aan of je financieel in 
control bent. Dit risicoprofiel is gebaseerd op vijf 
indicatoren, kijkt naar je historische cijfers en 
anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.  
 
Je ontvangt een dashboard waarin in één oogopslag 
duidelijk wordt wat je actuele risicoprofiel is.  
 
De drie kleuren staan voor drie signalen: 

 geen actie, 

 opletten, 

 direct maatregelen nemen. 
 

Ondersteuning? 
Uiteraard sta je er niet alleen voor en word je 
ondersteund door jouw MKB-bedrijfscoach. Hij 
ontvangt een vergelijkbaar overzicht. En als er niets 
aan de hand is, kan jij je blijven richten op jouw 
business.

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over Continuous monitoring voor ondernemers, wat het jou oplevert en welke 
investering het vraagt? Neem dan contact op met MKB-bedrijfscoach. Bel 038 46 71 58 8 of mail naar 
info@mkbkredietcoach.nl. Meer informatie over onze organisatie en diensten vind je op  
www.mkb-bedrijfscoach.nl. 
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