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Geachte heren Sekender en Wieggers, 

 

 

Claassen, Moolenbeek & Partners in de persoon van Wout van der Heiden 

RA is door jullie aangezocht om jullie te begeleiden in het reoganisatietra-

ject dat noodzakelijk is geworden mede door de Corona crisis. 

 

 

Wie zijn Claassen, Moolenbeek & Partners en Wout van der Heiden: 

 

Claassen, Moolenbeek & Partners is een landelijk opererende organi-

satie met ruim 70 professionals die allemaal afkomstig zijn uit de financiële 

wereld. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van moeilijke financie-

ringsaanvragen en ondersteunen organisaties op het gebied van manage-

ment vraagstukken. 

 

Wout van der Heiden 

Ik ben een, van oorsprong, registeraccountant die zich bij de Rabobank-

organisatie heeft gespecialiseerd in de beoordeling en begeleiding van bij-

zondere kredieten. Laatstelijk, als financieel directeur van een grote Ra-

bobank, was ik verantwoordelijk voor het bijzonder beheer. 

 

Slim Opgewekt Groep  

Door de heren Sekender en Wieggers ben ik recent gevraagd te assisteren 

bij het reorganisatieproces dat noodzakelijk is om de continuïteit van de 

organisatie te waarborgen. 

Hoewel ik nog geen diepgaand onderzoek heb kunnen uitvoeren, zijn mijn 

voorlopige bevindingen als volgt: 
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1. SOG is in 2019 begonnen met het reorganiseren van de organisatie 

en het productenscala. Hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2020 

de eerste revenuen zichtbaar. 

 

2. SOG wordt onevenredig hard getroffen door de belemmeringen in 

hun dienstverlening omdat de propositie van SOG gericht is op de 

semi-publieke sectoren zorg, scholen en cultuur. Juist deze secto-

ren zijn hard getroffen door de Coronacrisis en hebben andere pri-

oriteiten dan verduurzaming van hun gebouwen, hoe noodzakelijk 

ook. Mede hierdoor heeft SOG zijn propositie aangepast. Waar 

voorheen SOG alleen een full-package leverde, zijn de diensten nu 

opgeknipt. Daarnaast is SOG gaan samenwerken met NOC-NSF, de 

gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland waarbij energiescans 

worden uitgevoerd bij sportclubs en scholen. De potentie in de 

markt voor deze samenwerking is groot. De eerste projecten zijn in 

uitwerking. 

 

3. Door SOG wordt gebruik gemaakt van alle door de overheid in het 

leven geroepen maatregelen om getroffen ondernemingen te on-

dersteunen, waaronder de NOW-regeling voor personeelskosten, 

uitstel van belastingbetaling en liquiditeitssteun via de BMKB-C re-

geling. 

 

4. Doordat de Coronacrisis langer duurt dan oorspronkelijk verwacht, 

is de oorspronkelijk toegekend BMKB-C krediet (ongeveer 50% van 

het aangevraagde bedrag) onvoldoende en zijn aanvullende steun-

maatregelen nodig. In de mededelingen van de bestuurders is u 

aangeven welke maatregelen zij voor ogen hebben. Deze maatre-

gelen worden door mij van harte ondersteund. Hierbij moet worden 

aangemerkt dat de reorganisatie alleen kans van slagen heeft als 

alle partijen in het akkoord hun verantwoordelijkheid nemen. 
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Opinie 

Ik geef hier mijn mening als financieringsspecialist en niet als de contro-

lerend accountant van Slim Opgewekt Groep. Mijn opinie moet daarom 

niet worden gezien als een accountantsverklaring in het licht van de richt-

lijnen van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

(NBA). 

Op basis van mijn ervaring ben ik van mening dat met de voorgestelde 

reorganisatiemaatregelen, met een strikte monitoring van de uitvoering 

daarvan en met medewerking van alle partijen, de onderneming een ge-

rede kans heeft de Coronacrisis met een aangepaste klantbediening te 

overleven.  

 

Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht, 

 

Met vriendelijke groet, 

Claassen, Moolenbeek & Partners 

 

 

W.J. van der Heiden RA 

Partner 

 


