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‘Overdracht betekent de volgende generatie 
vrijlaten om te kunnen ondernemen’ 

Juist financieel advies vraagt om  

verdere verdieping van de klant- 

relatie, weet Jordy Boot, relatie- 

beheerder en financieringsspecialist  

bij Zirkzee-groep. “Voor een goed  

financieel advies moet je kunnen  

aanvoelen wat er speelt en waar  

behoefte aan is.”
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Jordy Boot - Financieringsspecialist Boot Accountants en Belastingadviseurs:

RepORTAge

Hoewel het bedrijf de naam te danken heeft aan oprichter 
Jacques Zirkzee, staat Zirkzee-groep Gouda in de volksmond 
bekend als ‘Boot Accountants en Belastingadviseurs’. Een 
vestiging die getypeerd wordt als pragmatisch en menselijk, 
vertelt relatiebeheerder Jordy Boot. Eigenschappen die in het 
DNA van zowel hemzelf als zijn vader verankerd zijn en die 
eveneens bij alle medewerkers de boventoon voert. “Wat dat 
betreft voelt het hele bedrijf als familie.”  

BUSINESS pArTNEr
Acht jaar lang begeleide Jordy bedrijfsfinancieringen bij ‘de 
bank’. Met deze financieringsachtergrond helpt hij inmiddels 
ondernemers bij het realiseren van financieringsplannen. “De 
passie van zowel mij als mijn vader is ondernemers helpen” 
vertelt hij. “Werken vanuit passie motiveert en zorgt voor re-
sultaat.” Financieringspartijen en relaties zien Jordy als de tolk 
die zorgt voor de juiste golflengte, vertelt hij. “Daarom help 
ik ondernemers bij het opstellen van een financieel plan.” 
Niet een beschrijvend, maar “en concluderend en analyserend 
plan, legt hij uit, “geschreven vanuit een risicogedachte. Dit 
geeft vertrouwen bij financieringspartijen waar we, naast de 
reguliere banken, een breed netwerk in hebben opgebouwd.” 
Daarbij voert Jordy regelmatig financieringschecks uit, “want 
passend gefinancierd zijn is cruciaal, ook na het financierings-
moment.” 
Boot Accountants staat naast de ondernemer. “Ondernemen 
zit in ons DNA”, vertelt Jordy, “en die ondernemende taal 
spreken wij. Hierdoor fungeert Boot Accountants als business 
partner.” Ook de rol van de accountant verandert, weet hij. 
“Omdat we steeds meer adviseren vanuit data. Een onder-
deel daarvan is een kritische kijk op verdienmodellen van 
bedrijven; wij kijken met de klant vooruit. Een vraag die wij 

regelmatig stellen: Welk probleem lost u op voor uw klant? 
En is dit in de toekomst nog steeds het probleem van uw 
klant?” Boot Accountants heeft alle financiële kennis in huis, 
benadrukt hij. “De klant staat centraal en wil snel worden 
geholpen op een efficiënte manier. Boot Accountants creëert 
hiermee financiële rust.”

Als werknemer in een familiebedrijf weet Jordy wat er nodig 
is bij een overname, vertelt hij. “Het belangrijkste voor de 
continuïteit is dat de kernwaarden van het bedrijf klaar zijn 
voor de toekomst. Moet deze kernwaarden worden aangepast? 
Laat het personeel dan meedenken in de nieuwe koers, dit 
zorgt voor loyaliteit.” Een goede overdacht vergt bovendien 
voorbereiding, benadrukt hij met klem. “Het meeste voordeel 
wordt bereikt door ruim van tevoren te anticiperen, de fiscus 
heeft namelijk mooie instrumenten ingericht. Dit bespaart 
veel geld.” Als laatste adviseert hij de vertrekkende partij om 
de volgende generatie vrij te laten in het ondernemen. “Ver-
trekken betekent loslaten en de nieuwe eigenaar de gelegen-
heid te geven om beslissingen te nemen.” 

Nieuwsgierig geworden naar deze financieringsaanpak, of wilt 
u ook een financieringscheck? Neem contact op met Jordy 
Boot. Daarnaast helpt Boot Accountants u graag bij al uw 
financiële en fiscale vragen.
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