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Beleggersbericht eerste helft 2019 
 
 

30 juni 2019 - De eerste helft van 2019 stond voor de Slim Opgewekt Groep volop in 

het teken van organisatieontwikkeling. 

 

Per 1 maart zijn we verhuist naar ons nieuwe kantoor aan de Izaäk Evertslaan in 

Arnhem. Het nieuwe kantoor past bij de volgende fase van ons bedrijf. Het is 

professioneel ingericht en heeft nog steeds een huiselijke sfeer. De teamleden geven 

aan productiever te kunnen werken omdat er meer en rustigere werkplekken zijn. Dit 

pand is tevens geschikt voor de verdere teamgroei die we voorzien in de nabije 

toekomst.  

 

We openen graag onze deuren voor beleggers die een kijkje willen nemen in ons nieuwe 

kantoor.  

 
Figuur 1: gezamenlijke lunch in het nieuwe kantoor 
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Realisatie  
Een belangrijk onderdeel van de groei die we voor ogen hebben, is de wijze waarop we 

de projecten realiseren. Hiervoor hebben we meer technisch personeel nodig die tevens 

in staat is goed te communiceren met onze doelgroep. Tijdens het afgelopen halfjaar 

heeft het aantrekken van nieuw technisch personeel de nodige voeten in aarde gehad. 

Dit duurde langer dan gepland en leidde tot vertraging in de uitvoering. We zijn dan ook 

blij te melden dat we de afgelopen weken al onze technische vacatures hebben weten 

in te vullen en na de zomervakantie de formatie daarmee op orde is. Het maakt ons 

trots dat we in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt (voor met name technisch 

personeel) het ons lukt deze talentvolle mensen aan te trekken.  

 

 
Figuur 2: team Slim Opgewekt zomer 2019 

 

Nieuwe website 
Naast de hiervoor genoemde belangrijke stappen is er ook veel gebeurd op het vlak van 

de bedrijfscommunicatie. Voor alle labels is een geheel nieuwe website ingericht. 

Daarnaast is voor de groep een overkoepelde website gemaakt. Via deze site zijn alle 

labels bereikbaar en het laat op een onderscheidende wijze zien waar we voor staan: 

www.slimopgewekt.nl. Verder hebben we een nieuwe bedrijfsvideo gemaakt welke in 

korte tijd een goed beeld geeft van wie we zijn en waar we voor staan: 

https://youtu.be/bnPbldXZOLg  
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Media en optredens  
Hieronder volgt een selectie uit de media en optredens van de eerste helft van 2019:  

 
Linkjes:  

1. Onze Zorg is Opgewekt tekent Greendeal-aanpak 

4. Klik hier voor de bedrijfsvideo  

5. Beluister het radio interview terug in de podcast (na 10:20 min start item Slim Opgewekt)  

 

 

Groeibegeleiding  
Om onze groei professioneel te leiden, laten onze oprichters zich trainen door experts. 

Als bedrijf werden we geselecteerd om deel te nemen aan het Runway programma van 

de ScaleUpNation. Dit bedrijf zet zich in om startups te laten door ontwikkelen tot 

scaleups.  Alleen bedrijven die de potentie hebben om door te groeien mogen 

deelnemen aan dit programma. Onze oprichters hebben dit 8-daagse programma 

succesvol doorlopen waarbij ze inzicht en handvatten kregen voor de verdere 

bedrijfsgroei en de oprichters leerden waar zelf in te ontwikkelen. In de tweede helft van 

2019 zullen we, samen met ons managementteam, het vervolgprogramma doorlopen.  

 

Tot slot zijn de jaarcijfers van 2018 vastgesteld. Voor de Slim Opgewekt Groep is een 

positief resultaat van € 442.000,- netto na belasting gerealiseerd.  

 

 

1. Green deal ondertekenen samen met 
Minister Bruins

2. Op uitnodiging in gesprek met 
Constantijn Van Oranje-Nassau van Startup 

Delta

3. Hilde gaf een presentatie in de 
ambtswoning Pete Hoekstra als aftrap van 

de global entrepreneurial summit

4. Nieuwe bedrijfsvideo Slim Opgewekt 
Groep 

5. Geselecteerd door BNR in de Green 
Quest Gallery


