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Functie 

senior-adviseur 

 

Expertises 

Circulaire economie 

Aanjager 

Kwartiermaker 

Grenswerker 

 

Contact 

slootweg@org-id.org 

06-42543865 

 

 

https://www.lin-
kedin.com/in/hans-sloot-
weg-17a1b924/ 

 

 

 

 

ORG-ID 

Vestiging Utrecht 

Bemuurde Weerd  O.Z. 37, 

3514 AP Utrecht 

 

Contact 

www.org-id.org 

info@org-id.org 

071 - 5217846 

 

 

 

 

Curriculum 

Vitae
 

 

Profiel 

Een klimaatbestendige en circulaire samenleving: hoe bereik je die? Hoe traceer je 

kansrijke ideeën en verdienmodellen en hoe geef je die vorm? Als associate partner 

bij ORG-ID (sinds 2016) realiseer ik graag samen met u en anderen concrete busi-

nesscases, met speciale aandacht voor ketens rond biobased grondstoffen en de 

bouw. Het doel is bekend, de weg waarlangs nog niet, maar houdt ons dat tegen? 

 

Begrippen die mij karakteriseren:  

• Vrije actor en netwerker die schakelt tussen inhoud, partijen en proces. 

• Ondernemersgericht.  

• Aanpak praktisch en persoonlijk, doel zakelijk, vertrouwen als uitgangspunt. 

• Strategische visievorming, concreet resultaat èn uitvoerbaarheid. 

• Goede balans tussen doelen en draagvlak, behoud en ontwikkeling. 

 

Ik geloof in persoonlijke ontwikkeling en zoek ook privé de balans tussen idealisme en 

realiteit. Zo heb ik onlangs een hobbyruimte gerealiseerd waarbij zoveel mogelijk ge-

bruik is gemaakt van bestaande materialen en secundaire grondstoffen. 

 

Ervaring 

ORG-ID BV (2016- heden) 

ORG-ID, bureau voor duurzame organisatie- en beleidsontwikkeling (www.org-

id.org). Klanten van ORG-ID zijn overwegend provincies, waterschappen, 

gemeenten, het Rijk, drinkwaterbedrijven, maatschappelijke organisaties en 

kennisinstellingen. We werken in projecten veel met andere bedrijven samen. 

 

Bureau Verder (2012-heden) 

Zelfstandig adviseur integrale gebiedsontwikkeling, natuur en circulaire economie. 

Projectontwikkeling circulaire economie met speciale aandacht voor ketens rond 

biobased grondstoffen en de bouw.  

 

Provincie Zuid-Holland e.a. (1997-2011) 

Diverse projectleidersfuncties op gebied land- en watermanagement 

 

http://www.org-id.org/
mailto:info@org-id.org
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Selectie uitgevoerde opdrachten 

Dec. 2017 - 

heden 

Deelnemer Leerkring Circulaire Economie 

• i.o.v. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Circulaire Economie is heel groot, maar hoe organiseer je het 

klein? Werkzaamheden in en rond de leerkring circulaire 

economie. Bouwen aan een raamwerk van bepalende 

mechanismen in sociaal instrumentarium waarmee de 

noodzakelijke transitie naar een circulaire economie versneld 

kan worden. De Leerkring is onderdeel van Duurzaam Door 2. 

  

Jan. 2018 -

heden 

Kennisknooppunt Cranberry 3.0 

• In eigen beheer 

In samenwerking met een teeltadviseur, enkele telers en 

toeleveranciers opzetten van een landelijk kennisnetwerk en 

enkele proefvelden om de professionele cranberryteelt in 

Nederland verder op gang te krijgen. 

 

April 2015 – 

heden  

Kwartiermaker en adviseur Circulaire Economie 

• i.o.v. gemeente Woerden.  

Circulaire Economie Woerden gaat over het slimmer, lokaler en 

groener organiseren van ketens (van grondstof tot reststroom), 

of beter ‘cirkels’. Aanjagen van innovatie via concrete pilots met 

ondernemers en andere partijen maar ook binnen de 

gemeentelijke organisatie. Na de voorbereiding en eerste pilots 

vanaf 2015 is vanaf begin 2018 de uitvoering daadwerkelijk 

gestart. 

 

Febr. 2017 – 

sept. 2017  

Adviseur Circulaire Economie 

• i.o.v. gemeente Woerden.  

Het afgelopen jaar is binnen Woerden in dialoog met de 

samenleving hard gewerkt om tot één integrale opgave 

'Duurzame Samenleving' te komen. In samenwerking met 

Sweco heb ik het traject voor het onderdeel circulaire economie 

vormgegeven. In november 2017 heeft de gemeenteraad de 

plannen goedgekeurd. 

 

januari 2016 

– heden  

Projectleider Introductie Cranberryteelt in de 

Veenweiden 

• i.o.v. Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC).  

Verantwoordelijk voor veldproef ter bepaling kritische 

succesfactoren voor cranberryteelt in de veenweiden. Natte teelt 

met goed marktperspectief, ter  verminderen bodemdaling en 

verbeteren toekomstperspectief sector.  

 

maart 2015 – 

dec. 2015  

Adviseur Natuurmonumenten Inclusief 

• i.o.v. Natuurmonumenten.  

Geadviseerd over concreet uitvoerbaar arbeidsparticipatiebeleid 

voor de hele werkorganisatie, in samenwerking met AWVN en 

Onbeperkt aan de Slag. 
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april 2013 –  

dec. 2013 

Adviseur Innovatie- & businessprogramma  Welna 

• i.o.v. landgoed Welna.  

Concreet en samenhangend uitvoeringsprogramma opgesteld 

gericht op instandhouding als duurzaam natuurlandgoed, op 

basis van diverse visies en nieuwe ontwikkelingen. Ondersteund 

bij totstandkoming Ruimtelijke Onderbouwing voor 

bestemmingsplan. 

  

dec. 2011 –  

april 2012 

 

 

 

Adviseur Omgevingsanalyse Montferland 

• i.o.v. Hogeschool Van Hall Larenstein en 

Natuurmonumenten.  

Quick scan uitgevoerd naar bereidheid ondernemers Montferland 

tot samenwerken met Natuurmonumenten rond beheer 

Bergherbos.  

 

Sept. 2009 – 

april 2011 

 

Projectleider team Gouwe-Wiericke, afdeling 

Programma’s en Projecten provincie Zuid-Holland 

• Gebiedsprojecten Vlist (2010 - 2011). 

Verantwoordelijk geweest voor verkenningsfase twee 

uitvoeringsprojecten voor natuurzone. 

 • Ontsnippering Groene Ruggengraat ZH (2009 – 2010). 

Verantwoordelijk geweest voor totstandkoming realiseerbaar 

provinciaal basisprogramma ontsnippering (eco-verbindingen) 

Groene Ruggengraat. Waar kunnen economie en ecologie elkaar 

vinden? 

 

aug. 2008 –  

juni 2010 

 

 

 

Projectleider, team West, afdeling ILG provincie Utrecht 

(detachering) 

• deelprojectleider Recreatie & Groene Ruggengraat  

Handreiking opgesteld voor recreatief medegebruik Groene 

Ruggengraat ism diverse partijen. 

 • deelprojectleider Ontsnippering Groene Ruggengraat  

Interprovinciaal ontsnipperingsprogramma (eco-verbindingen) 

Groene Ruggengraat getrokken. Advisering en procesregie.  

  

apr. 2004 –  

aug. 2008 

Projectleider, afdeling Programma’s en Projecten 

provincie Zuid-Holland 

• projectleider NEW! Delta  

Noordwest-europees samenwerkingsproject getrokken over 

havenontwikkeling en natuur, tegen de achtergrond van de 

Vogel- en Habitatrichtlijnen. Zoeken naar balans tussen 

economische en ecologische ontwikkeling in en rond havens.  

  

nov. 2000 – 

april 2004 

Projectmedewerker, afdeling Programma’s en Projecten 

provincie Zuid-Holland 

• projectmedewerker/ communicatie PMR/750ha Groen  
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Inhoudelijk verantwoordelijk geweest voor project voor 3 natuur- 

en recreatiegebieden rond Rotterdam in samenhang met de 

aanleg van de Tweede Maasvlakte.  

 

Opleiding 

2017 Transitie-Vierdaagse, Drift 

2017 Community of Practise circulair (ver)bouwen, MVO ism U10 

2016-2017 Masterclass Naar een circulaire woningvoorraad, Platform 31 

2014-2016 Persoonlijke ontwikkeling, reading & healing, Essence College 

2007 Foundation Projectmanagement volgens Prince-2, 4PSO 

2005-2006 Prince-2 projectmanagement, Jansse & Koekkoek en Lagant 

2004 Frans (persoonlijke taaltraining), Talen Instituut Regina Coeli 

2002 Procesbegeleiding en –facilitering, ROI 

1999 Time management, teamtraining coaching, arcview, diverse 

1996 - 1998 Master of Science Land & Water Management, IAH Larenstein  

 • projectmanagement & communicatie, integrale 

gebiedsontwikkeling 

1986 - 1993 Milieuhygiëne, Landbouwuniversiteit Wageningen 

 • duurzaamheidstheorieën 

• natuurbeheer en integrale gebiedsontwikkeling 

• Behoud & beheer van bestaansbronnen, ecologische 

draagkracht versus economische benutting. Afstudeervak en 

stage in Zambia en Zimbabwe (9 maanden veldwerk) 

1980 - 1986 Gymnasium β, Serviam Scholengemeenschap Sittard 

 

Overige 

2014- 2016 Lid Raad van Advies Onbeperkt aan de Slag tbv 

arbeidsparticipatie 

2015 Deelnemer bewonersparticipatie wijkgroenplan Zandweg De 

Meern 

2014 Deelnemer bewonersparticipatie fietsstraat Zandweg De Meern  

 

Talenkennis: Engels (lezen, spreken, schrijven), Frans (lezen, spreken), Duits (le-

zen) 

Hobbies: Zingen (koor), stapsgewijs huis renoveren en verduurzamen met ecolo-

gische bouwmaterialen 


