
 
 
 
 

 

BERICHT AAN BELEGGERS NPEX 
Slim Opgewekt update halfjaarbericht – 25 februari 2021: 
Effecten van nieuwe lockdown na doorstart 
 
Slim Opgewekt Scholen heeft eind augustus 2020 een doorstart gerealiseerd. Gezien de snelle 
ontwikkelingen van de onderneming en de marktomstandigheden omvat onderstaand bericht zowel 
de terugblik van het laatste half jaar van 2020, als de eerste maanden van 2021.  
 

• Turbulente 2e helft 2020 door afronding faillissement en doorstart  
• RvA is samengesteld  
• Negatieve effecten nieuwe lockdown op besluitvorming bij klantgroepen 
• Aanvullende liquiditeitsbehoefte als gevolg van aanhoudende coronamaatregelen  

 
Doorstart Slim Opgewekt Scholen  
Bij de doorstart zijn de projecten van Slim Opgewekt BV overgenomen en is de verduurzaming van 
deze  scholen voortgezet onder de nieuwe entiteit Slim Opgewekt Scholen BV.	De nieuwe entiteit is in 
de Slim Opgewekt Groep ondergebracht. Er is veel bereikt met het kleinere team: de propositie is 
aangepast en bestaande klanten zijn geinformeerd. De organisatie is heringericht, met een andere 
structuur, gericht op zowel advieswerk als projectuitvoering om de propositie goed in de markt te 
zetten. De eerste positieve resultaten van de nieuwe structuur en aanpak waren zichtbaar: in november 
was de cashflow positief. 
 
Na de vorige beleggersvergadering is er tevens een Raad van Advies samengesteld. Een nadere 
uitwerking naar een Raad van Commissarissen staat later dit jaar gepland. De priotriteit van de 
organisatie ligt nu bij het converteren van adviesopdrachten naar nieuwe projecten.  
 
Impact lockdown december 
De nieuwe lockdown van half december zorgt voor vertraging in de besluitvorming bij zowel scholen, 
zorginstellingen als sportclubs. De markt kwam hierbij stil te staan en dit heeft ervoor gezorgd dat de 
cashflow van Slim Opgewekt onder druk is komen te staan. Door de impact van de coronacrisis is een 
verruiming van de bestaande kredietruimte bij de Triodos bank aangevraagd en toegekend. Voor deze 
verruiming zijn tevens betalingsafspraken met een andere financier (‘Geld voor Elkaar’) gemaakt.  
 
Ontwikkelingen eerste maanden 2021 
De klantgroepen van Slim Opgewekt hebben ondersteuning nodig om aan de huidige en toekomstige 
vereiste klimaatmaatregelen te voldoen. Slim Opgewekt springt in op deze behoefte door in te zetten 
op de aanvraag van ventilatiesubsidie voor scholen en het uitvoeren van energiescans voor sportclubs. 
Er zijn diverse adviesopdrachten binnengehaald en deze hebben een grote potentie voor conversie 
naar projecten in de toekomst.  
 
De lockdown duurt echter vele malen langer dan verwacht en in de financiele modellen was 
meegenomen. Door de doorstart kan er geen gebruik worden gemaakt van de NOW regeling. Als 
gevolg hiervan blijven directe inkomsten achter en blijft de liquiditeit onder druk staan. De 
bedrijfskosten zijn drastisch gereduceerd. Om het huidige bedrijfsmodel met de bijbehorende 
propositie te kunnen kunnen leveren is de kennis, ervaring en capaciteit van het huidige verkleinde 
team nodig.  
 
De bredere propositie sluit aan op de behoeften uit de markt. Er is een nieuw bedrijfsplan opgesteld en 
er zijn gesprekken gevoerd met de bank. Na normalisatie van de marktomstandigheden zal een 
inhaalslag plaatsvinden om aan de klimaateisen te voldoen door de klantgroepen van Slim Opgewekt.  
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