
 
 
 
 
 

 

Ingrepen na tegenvallende resultaten duurzaamheidsbedrijf 
leiden naar verwachting in 2020 tot rendementsverbetering  
Arnhem, 22 november 2019 
 
Uitgebreid herstelplan Slim Opgewekt Groep: focus op sales en kostenreductie  
 

• Tegenvallers in omzet zorgen voor verlies van € 2 miljoen in Q3 2019; 
• Directie presenteert uitgebreid herstelplan voor verbetering resultaten; 
• Aandeelhouders versterken eigen vermogen onderneming; 
• Oprichter/directielid Hilde van Dijk treedt vanwege privéomstandigheden 

(tijdelijk) terug uit bestuursfunctie; 
• Renteverplichtingen aan obligatiehouders worden nagekomen. 

 
De Slim Opgewekt Groep, de energie-onderneming die onderwijs-, zorginstellingen 
en sportclubs voorziet van oplossingen voor de verduurzaming van hun 
energiebehoefte, presenteert een uitgebreid herstelplan na tegenvallende 
omzetcijfers in het derde kwartaal van 2019. 
 
Incidentele tegenvallers in de omzet voor een bedrag van € 4,6 miljoen vanwege 
het onverwacht niet doorgaan van enkele grote opdrachten in combinatie met 
uitval van personeel zorgen voor een verlies in het derde kwartaal van 2019 van ruim 
€ 2 miljoen.   
 
De directie van Slim Opgewekt heeft onmiddellijk passende maatregelen genomen 
als antwoord op de significante achterstand in de geprognotiseerde omzet, winst 
en cashflow. Die maatregelen bestaan onder meer uit reductie van kosten, 
waaronder maatregelen op personeelsgebied en ingrepen in de overhead van de 
onderneming. 
 
Daarnaast worden structurele maatregelen doorgevoerd in de bedrijfsvoering met 
focus op meer efficiency en optimalisatie in het salesproces, waardoor de resultaten 
in de loop van 2020 naar verwachting een verbetering zullen laten zien. De 
renteverplichtingen aan obligatiehouders zijn niet in het geding, deze vormen een 
relatief beperkt deel van de vaste kosten.  
 
Verder is de samenstelling van het managementteam gewijzigd. De functies van 
managing director en die van operations manager zijn komen te vervallen. Dit leidt 
eveneens tot een aanzienlijke reductie in de kosten en een meer efficiënte 
organisatie. Daarnaast staat een externe adviseur de directie bij in de uitvoering 
van het herstelplan. 
 
Twee van de drie bestuursleden én tevens aandeelhouders Leonn Sekender en Rob 
Wieggers vormen het nieuwe managementteam. Zij hebben vertrouwen in een 
succesvolle uitvoering van de maatregelen en op basis daarvan hebben zij 
besloten om extra te investeren in de Slim Opgewekt Groep. Daardoor wordt 



 
 
 
 
 

 

voorzien in de liquiditeitsbehoefte voor de korte termijn en wordt de 
vermogenspositie versterkt. 
 
De Slim Opgewekt Groep zal de komende periode onderzoek doen naar het 
aantrekken van extra financiering. Sportief Opgewekt, een dochter van de Slim 
Opgewekt Groep, heeft in augustus van dit jaar via crowdfunding € 350.000 
opgehaald voor de voorfinanciering van lopende projecten. 
 
Hilde van Dijk, de andere aandeelhouder van Slim Opgewekt, heeft haar 
bestuursfunctie vanwege privéomstandigheden (tijdelijk) neergelegd. 
 
De nieuwe directie verwacht dat de genomen maatregelen na het tweede 
kwartaal van 2020 tot resultaatverbetering leiden. In het plan worden de risico’s op 
uitvoering verder geminimaliseerd, vaste kosten geflexibiliseerd en wil Slim 
Opgewekt zich verder versterken met meer resultaatgerichte key-
accountmanagers.  
 
 ,,Wij zijn er van overtuigd dat op basis van de genomen maatregelen de resultaten 
van de Slim Opgewekt Groep verbeteren en ons team veerkrachtiger en meer 
gefocust is. Dat geeft ons als bestuurders en aandeelhouders vertrouwen om zelf in 
Slim Opgewekt Groep te investeren”, aldus Leonn Sekender en Rob Wieggers.  
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