
Het klinkt een beetje ongeloofwaardig; ondernemers klagen  
altijd over de facturen van de externe boekhouders. ‘Ja, en daar-
om doen wij het anders. Ik wil de ondernemers waar ik voor werk 
persoonlijk kennen. Weten wat ze doen, hoe hun bedrijf eruit 
ziet. Ik kom er graag over de vloer en andersom ben ik en mijn 
medewerkers altijd bereikbaar. Ook ’s avonds als de winkelier 
toe komt aan de administratie en daarbij advies nodig heeft. Kijk, 
achteraf cijfertjes controleren en een balans maken is niet moeilijk. 
Meedenken, daar heeft een ondernemer wat aan.’ 
Zonder dus al die uren te schrijven. ‘Klopt. Op basis van een 
scherpe prijsafspraak. Dat is ondernemen. Ik moet natuurlijk 
ook wat overhouden en mijn mensen betalen. ViaGroup doet  
het echter anders dan anderen. Het is voor mij ook een stukje 
hobby, passie en interesse. Mijn persoonlijke mening is dat  
zelfstandig ondernemers volwassener behandeld mogen worden. 
Onze nationale economie draait tenslotte op deze groep.’

Logische stap
Jos Kusters studeerde hbo-bedrijfseconomie en is pas sinds  
vorige zomer volledig zelfstandig ondernemer. Daarvoor werkte 
hij achttien jaar voor onder andere Resort Hoog Vaals, Hotel 
Vaalsbroek en Zangersheide in Lanaken van administrateur tot 
directeur. ’Een eigen administratiekantoor heb ik er bij sinds 
1993. Begin 2008 heb ik besloten geheel zelfstandig verder te 
gaan. De combinatie met een baan bleek niet langer werkbaar. Ik 
kom uit een ondernemersgezin en dit voelt toch als een logische 
stap.’

Persoonlijk
Viagroup is sinds 5 oktober jl gevestigd aan de Rechtstraat in 
Wijck-Maastricht. Vanwege snelle groei en ontwikkeling hebben 

we, na een jaar een pand te hebben gedeeld met ESQ-Group,  
gekozen voor meer kantoorruimte en onze eigen voordeur.  
’Kostendeling, samenwerking,automatisering en géén overhead; 
daardoor kunnen we concurrerend werken. Het is mijn bedoe-
ling verder uit te groeien tot een bedrijf met acht, hooguit tien 
medewerkers. Met die omvang kun je persoonlijk blijven werken 
en kom je niet in bureaucratische en kostbare structuren terecht. 
Wij doen dát waar we goed in zijn en daar laten we het bij.’

ViaGroup
ViaGroup bestaat momenteel uit drie onderdelen: ViaFinance,  
ViaConsulting en ViaOffice. 
Bij ViaFinance kunnen ondernemers hun complete financiële  
administratie neerleggen, inclusief fiscale aangiftes, debiteuren-
beheer en salarisafhandeling. ViaConsulting is gespecialiseerd 
in begeleiding, financiële planning, analyses en coaching. ViaOf-
fice ten slotte biedt backoffice, zoals telefoonservice, secretariële  
ondersteuning, mailings, relatiebeheer, personeelsadministratie 
en werving en selectie.

Contact
ViaGroup is gevestigd aan de Rechtstraat 5 te Maastricht, 
043-3500606. www.viagroup.nl info@viagroup.nl


