
 
 
 
 
 

 

BERICHT AAN BELEGGERS NPEX  

Herstel Slim Opgewekt valt terug door Corona-uitbraak 
 
Arnhem – Slim Opgewekt ontkomt - net als vele andere MKB-bedrijven – niet aan de 
gevolgen van de Corona-uitbraak. Het bedrijf is in gesprek met haar bank voor 
financiële overbrugging. Daarnaast wordt een beroep gedaan op het Noodfonds 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het MKB in Nederland moet gaan 
ondersteunen.  
 
Eind 2019 is vanwege tegenvallende omzet een herstelplan ingezet door Slim Opgewekt. 
De eerste tekenen van verbetering waren conform dit plan in Q1 zichtbaar. De effecten 
en maatregelen omtrent de Corona-crisis, doen de ingezette verbetering teniet.  
 
Effecten op sales 
De doelgroepen van Slim Opgewekt - scholen, zorginstellingen en sportclubs - 
ondervinden in sterke mate de gevolgen van de Corona-uitbraak. Deze sectoren hebben 
nu andere prioriteiten dan verduurzaming. Daarmee stagneert zowel het sluiten van 
deals, als de mogelijkheid om nieuwe aanwas te creëren. 
 
Uitvoering on hold 
Naast het uitblijven van nieuwe projecten, ligt de uitvoering van huidige projecten veelal 
stil. Uitvoering bij zorginstellingen is niet mogelijk doordat er, vanwege de 
veiligheidsvoorschriften, geen toegang tot de terreinen en gebouwen is voor niet-
kritieke derden. Enkele schoolbesturen zien wel de mogelijkheid om de uitvoering te 
laten plaatsvinden, alleen de meerderheid zet de uitvoering nu on hold. Bij sportclubs 
ligt het plaatsen van led-veldverlichting volledig stil. De toelevering van de 
veldverlichtingsarmaturen komt van een Spaanse leverancier, die momenteel niet 
levert.  
 
Overbrugging 
Om de ontstane liquiditeitsdruk als gevolg van stagnatie in nieuwe omzet en stilstand 
van de uitvoering te ondervangen, voert directie zoals hierboven benoemd gesprekken 
met de huisbank om een overbruggingsfinanciering te organiseren. Verder wordt uitstel 
van belastingen en NOW aangevraagd.  
 
Samenvattend 
De uitbraak van Corona zorgt voor een groot aantal obstakels in zowel sales als 
uitvoering. Slim Opgewekt werkt hard aan een oplossing ter overbrugging van deze 
periode. Afhankelijk van het tijdspad dat nodig is voor het terugdringen van de 
virusuitbraak, kan Slim Opgewekt haar werkzaamheden voortzetten en hopelijk in Q4 de 
beoogde stabilisatie alsnog realiseren.  

 



 
 
 
 
 

 

--- EINDE BERICHT AAN BELEGGERS NPEX --- 

Slim Opgewekt Groep: 
www.slimopgewekt.nl 

Woordvoerder Slim Opgewekt: 
Marit Unck, maritunck@isopgewekt.nl 
Adres: 
Izaäk Evertslaan 5 
6814 JH Arnhem 


