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)FU
CFFUKF ongeloofwaardig;
POHFMPPGXBBSEJH POEFSOFNFST
Het LMJOLU
klinkt FFO
een beetje
ondernemers LMBHFO
klagen
BMUJKEPWFSEFGBDUVSFOWBOEFFYUFSOFCPFLIPVEFST´+B
altijd over de facturen van de externe boekhouders. ‘Ja,FOEBBS
en daarPNEPFOXJKIFUBOEFST*LXJMEFPOEFSOFNFSTXBBSJLWPPSXFSL
om doen wij het anders. Ik wil de ondernemers waar ik voor werk
QFSTPPOMJKL
persoonlijk LFOOFO
kennen. 8FUFO
Weten XBU
wat [F
ze EPFO
doen, IPF
hoe IVO
hun CFESJKG
bedrijf FSVJU
eruit
[JFU*LLPNFSHSBBHPWFSEFWMPFSFOBOEFSTPNCFOJLFONJKO
ziet. Ik kom er graag over de vloer en andersom ben ik en mijn
NFEFXFSLFST
medewerkers BMUJKE
altijd CFSFJLCBBS
bereikbaar. 0PL
Ook µT
’s BWPOET
avonds BMT
als EF
de XJOLFMJFS
winkelier
UPFLPNUBBOEFBENJOJTUSBUJFFOEBBSCJKBEWJFTOPEJHIFFGU,JKL
toe komt aan de administratie en daarbij advies nodig heeft. Kijk,
BDIUFSBGDJKGFSUKFTDPOUSPMFSFOFOFFOCBMBOTNBLFOJTOJFUNPFJMJKL
achteraf cijfertjes controleren en een balans maken is niet moeilijk.
.FFEFOLFO
Meedenken,EBBSIFFGUFFOPOEFSOFNFSXBUBBOµ
daar heeft een ondernemer wat aan.’
;POEFS
Zonder EVT
dus BM
al EJF
die VSFO
uren UF
te TDISJKWFO
schrijven. ´,MPQU
‘Klopt. 0Q
Op CBTJT
basis WBO
van FFO
een
TDIFSQF
scherpe QSJKTBGTQSBBL
prijsafspraak. %BU
Dat JT
is POEFSOFNFO
ondernemen. *L
Ik NPFU
moet OBUVVSMJKL
natuurlijk
PPL
ook XBU
wat PWFSIPVEFO
overhouden FO
en NJKO
mijn NFOTFO
mensen CFUBMFO
betalen. 7JB(SPVQ
ViaGroup EPFU
doet
IFU
het FDIUFS
echter BOEFST
anders EBO
dan BOEFSFO
anderen. )FU
Het JT
is WPPS
voor NJK
mij PPL
ook FFO
een TUVLKF
stukje
IPCCZ
hobby, QBTTJF
passie FO
en JOUFSFTTF
interesse. .JKO
Mijn QFSTPPOMJKLF
persoonlijke NFOJOH
mening JT
is EBU
dat
[FMGTUBOEJHPOEFSOFNFSTWPMXBTTFOFSCFIBOEFMENPHFOXPSEFO
zelfstandig ondernemers volwassener behandeld mogen worden.
0O[FOBUJPOBMFFDPOPNJFESBBJUUFOTMPUUFPQEF[FHSPFQµ
Onze nationale economie draait tenslotte op deze groep.’

7PPSEF[FMGEFDPOTUSVDUJFJTHFLP[FOJO&DIU
we,
na een jaar een pand te hebben gedeeldXBBS7JB(SPVQPQ
met ESQ-Group,
 OPWFNCFS
FFO
UXFFEF
LBOUPPS PQFOU
 TBNFO
gekozen
voor
meer
kantoorruimte
en ´,PTUFOEFMJOH
onze eigen voordeur.
XFSLJOH BVUPNBUJTFSJOHFOHnnOPWFSIFBEEBBSEPPSLVOOFOXF
’Kostendeling,
samenwerking,automatisering en géén overhead;
DPODVSSFSFOEXFSLFO)FUJTNJKOCFEPFMJOHVJUUFHSPFJFOUPUFFO
daardoor
kunnen we concurrerend werken. Het is mijn bedoeCFESJKGNFUBDIU
ling
verder uit teIPPHVJUUJFONFEFXFSLFST.FUEJFPNWBOHLVO
groeien tot een bedrijf met acht, hooguit tien
KF QFSTPPOMJKL CMJKWFO
LPN
KF OJFU JO CVSFBVDSBUJTDIF
medewerkers.
Met dieXFSLFO
omvangFO
kun
je persoonlijk
blijven werken
FOLPTUCBSFTUSVDUVSFOUFSFDIU8JKEPFOEgUXBBSXFHPFEJO[JKO
en
kom je niet in bureaucratische en kostbare structuren terecht.
FOEBBSMBUFOXFIFUCJKµ
Wij
doen dát waar we goed in zijn en daar laten we het bij.’

7JB(SPVQ
ViaGroup

7JB(SPVQ bestaat
CFTUBBU momenteel
NPNFOUFFM uit
VJU drie
ESJF onderdelen:
POEFSEFMFO ViaFinance,
7JB'JOBODF 
ViaGroup
7JB$POTVMUJOHFO7JB0G¾DF
ViaConsulting en ViaOffice.
#JK ViaFinance
7JB'JOBODF kunnen
LVOOFO ondernemers
POEFSOFNFST hun
IVO complete
DPNQMFUF financiële
¾OBODJqMF
Bij
BENJOJTUSBUJFOFFSMFHHFO
JODMVTJFG¾TDBMFBBOHJGUFT
EFCJUFVSFO
administratie neerleggen, inclusief fiscale aangiftes, debiteurenCFIFFSFOTBMBSJTBGIBOEFMJOH7JB$POTVMUJOHJTHFTQFDJBMJTFFSEJO
beheer
en salarisafhandeling. ViaConsulting is gespecialiseerd
CFHFMFJEJOH
¾OBODJqMFQMBOOJOH
BOBMZTFTFODPBDIJOH7JB0G¾DF
in
begeleiding,
financiële planning,
analyses en coaching. ViaOfUFOTMPUUFCJFEUCBDLPG¾DF
[PBMTUFMFGPPOTFSWJDF
TFDSFUBSJqMFPO
fice ten slotte biedt backoffice, zoals telefoonservice,
secretariële
-PHJTDIFTUBQ
EFSTUFVOJOH
NBJMJOHT
SFMBUJFCFIFFS
QFSTPOFFMTBENJOJTUSBUJFFO
Logische stap
ondersteuning, mailings, relatiebeheer, personeelsadministratie
+PT
,VTUFST studeerde
TUVEFFSEF ICPCFESJKGTFDPOPNJF
XFSWJOHFOTFMFDUJF
Jos Kusters
hbo-bedrijfseconomie FO
en JT
is QBT
pas TJOET
sinds en
werving en selectie.
BGHFMPQFO
[PNFS
WPMMFEJH
[FMGTUBOEJH
POEFSOFNFS
%BBSWPPS
vorige zomer volledig zelfstandig ondernemer. Daarvoor werkte
XFSLUF
IJK BDIUUJFO
KBBSonder
WPPS andere
POEFS BOEFSF
hij achttien
jaar voor
Resort 3FTPSU
Hoog )PPH
Vaals, 7BBMT
Hotel Contact
$POUBDU
)PUFM7BBMTCSPFLFO;BOHFSTIFJEFJO-BOBLFOWBOBENJOJTUSBUFVS
Vaalsbroek en Zangersheide in Lanaken van administrateur tot ViaGroup is gevestigd aan de Rechtstraat 5 te Maastricht,
7JB(SPVQJTHFWFTUJHEBBOEF.BSLUJO.BBTUSJDIU 
UPUEJSFDUFVS´&FOFJHFOBENJOJTUSBUJFLBOUPPSIFCJLFSCJKTJOET
directeur. ’Een eigen administratiekantoor heb ik er bij sinds 043-3500606. www.viagroup.nl info@viagroup.nl

KBBSheb
IFCikJLbesloten
CFTMPUFOgeheel
HFIFFMzelfstandig
[FMGTUBOEJH verder
WFSEFS UF
1993. #FHJO
Begin EJU
2008
te XXXWJBHSPVQOMJOGP!WJBHSPVQOM
HBBO%FDPNCJOBUJFNFUFFOCBBOCMFFLOJFUMBOHFSXFSLCBBS*L
gaan. De combinatie met een baan bleek niet langer werkbaar. Ik
LPNVJUFFOPOEFSOFNFSTHF[JOFOEJUWPFMUUPDIBMTFFOMPHJTDIF
kom uit een ondernemersgezin en dit voelt toch als een logische
TUBQµ
stap.’

Persoonlijk
1FSTPPOMJKL

Viagroup is sinds 5 oktober jl gevestigd aan de Rechtstraat in
7JB(SPVQJTHFWFTUJHEBBOEF.BSLUJO.BBTUSJDIU)FUQBOEXPSEU
Wijck-Maastricht. Vanwege
snelle groei en ontwikkeling hebben
HFEFFMENFU&42(SPVQ
OJFUUPFWBMMJHFFOLMBOUWBO7JB(SPVQ

