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BERICHT AAN BELEGGERS NPEX 
Slim Opgewekt update Q3 2020:  
Doorstart met bredere aanpak verduurzaming 
 
Slim Opgewekt Scholen heeft een doorstart gerealiseerd. Haar propositie is uitgebreid op basis 
van de behoefte van de doelgroepen. In de vorige obligatiehouders vergadering werd de directie 
verzocht de mogelijkheden voor een Raad van Commissarissen (RvC) te verkennen. De eerste 
gespreken hiervoor hebben plaatsgevonden.  
 
Doorstart Slim Opgewekt Scholen  
De directie van Slim Opgewekt Groep heeft overeenstemming bereikt met de curator en de bank 
over de overname van dochteronderneming Slim Opgewekt BV. De projecten in uitvoering van Slim 
Opgewekt BV zijn overgenomen en de verduurzaming van scholen gaat verder onder de naam Slim 
Opgewekt Scholen BV.  
Het was een uitdagende en turbulente periode, zowel voor ons als alle betrokken partijen. Waarbij 
we helaas afscheid hebben moeten nemen van gewaardeerde collega’s. We gaan verder met een 
team van 18 medewerkers. De directie heeft vertrouwen in de doorstart: “Het is fijn dat er 
mogelijkheden zijn om met dit team, dat veel waardevolle kennis en ervaring bezit, te blijven 
werken aan het realiseren van een toekomstwaardige wereld.”  
 
Bredere aanpak verduurzaming 
Slim Opgewekt Scholen breidt haar bestaande propositie van zonne-energie, ledverlichting en 
bewustmaking uit met innovatieve oplossingen voor aardgasreductie en ventilatie. Scholen kunnen 
bij Slim Opgewekt Scholen terecht voor advies, begeleiding en realisatie. De eerste 
adviesopdrachten worden uitgevoerd en de nieuwe propositie sluit goed aan op de 
verduurzamingsbehoefte van de doelgroepen. De grootste uitdaging op korte termijn is om deze 
propositie bij de klanten onder de aandacht te krijgen ten tijde van het coronavirus. 
 
Raad van Commissarissen 
De obligatiehouders hebben de directie verzocht om de oprichting van een Raad van 
Commissarissen uit te werken. De directie heeft de eerste gesprekken hierover gevoerd. Het advies 
van de benaderde gegadigden is om het in eerste instantie simpel op te zetten, aangezien het doel is 
om de directie van advies te voorzien. De snelste en meest voor de hand liggende wijze is om een 
Raad van Advies in te stellen. Medio volgend jaar wordt dan het omzetten van de RvA naar een RvC 
verder uitgewerkt. Met deze pragmatische aanpak worden op korte termijn de kosten voorkomen 
om direct gouvernance reglementen op te stellen.  
 
Impact corona virus 
Ondanks de eerste successen van de nieuwe propositie, het vertrouwen in het team en de toekomst, 
blijft het een zeer onzekere periode. Met de tweede golf van het coronavirus, ligt de prioriteit van 
scholen en sportclubs wederom niet altijd bij verduurzaming. Bij sommige zorginstellingen is het 
werk nu tijdelijk stil gelegd. Uitstel van beslissingen en projecten die stil komen te liggen blijven 
grote risico’s voor het succes van de doorstart. We zullen er echter alles aan blijven doen om onze 
doelgroepen het belang van verduurzamen, juist nu, duidelijk te maken.  
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