Naam

: Van Vliet

Roepnaam

: Robert

Geboren

: Haarlem, 3 februari 1964

Woonplaats

: Apeldoorn

Persoonlijk

: Gehuwd

Kinderen

: Dochter Willeke (1991), zoon Tristan (1993)

Profielschets
Samen maken we de samenleving, op een natuurlijke wijze met elkaar leven en streven naar een
harmonische samenleving. Met dergelijke idealen heb ik mijn kinderen opgevoed en pas ik die toe in mijn
werk. Ik sta midden in die samenleving en ben vanaf mijn jeugd actief in verenigingen en maatschappelijke
organisaties. Van de peuterspeelzaal, school, tot de besturen van sportverenigingen. In 2009 heb ik met een
aantal actieve mensen het festival Roots in the Woods mogen opzetten voor de gemeenten Apeldoorn en
Ede, waar ik tot 2017 voorzitter van de organiserende stichting ben gebleven. Ook ben ik secretaris geweest
van stichting Centrummanagement Apeldoorn.
In vele werkomgevingen heb ik ervaring en kennis opgedaan op het snijvlak van strategie, communicatie,
organisatie, dienstverlening en ICT. Als manager, adviseur, maar ook als ondernemer en werkgever.
Recentelijk ook als toezichthouder. Dit biedt mij nieuwe uitdagingen, die ik energiek tegemoet ga. Daarbij zal
ik blijven streven naar transparante besluitvorming.
Ik denk dat ik het beste rendeer in een dynamische en lastige omgeving, waar koersvast gehandeld moet
worden. Ben een natuurlijk klankbord voor zowel bestuurders als collega’s en ben gewend aan de werkdruk
en de politieke dynamiek.
Ervaring in nevenfuncties
Bestuurslid vereniging Centrummanagement Apeldoorn (2022 - );
Toezichthouder Communicatiemensen.nu BV (2019 - );
Raadslid en fractievoorzitter politieke partij (2018 - 2022);
Bestuurslid financiën Logeion, beroepsvereniging communicatieprofessionals (2018 - 2020);
Secretaris stichting Centrummanagement Apeldoorn (2016 - 2018);
Voorzitter beroepsvereniging Cascadis (2013 - 2018);
Voorzitter stichting Roots in the Woods, Veluws stadsfestival in Apeldoorn en Ede (2010 - 2017);
Vice-voorzitter ASV Victoria Boys, (2003 – 2009);
Secretaris stichting Apeldoorn Direct, communityplatfom voor de stad (2010 - 2015);
Voorzitter en mede-oprichter van stichting Gemeentehuis.tv (2006 – 2008);
Bestuursadviseur Cascadis, beroepsvereniging voor online professionals (2003 –2009);
Redactiesecretaris en columnist Computable/Overheid (2004 – 2015);
Voorzitter stichting GemeenteWeb (1999 – 2001);
Hoofdredacteur van het VNSG magazine, Vereniging van SAP-gebruikers (1998 – 2003).
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Opleidingen / cursussen
2021
De Authentieke en Effectieve Commissaris (Governance University);
2020
Meerdaagse training Algemene Beschouwingen (Politieke kaderschool);
2018
Studiereis Brussel: Besluitvorming, communicatie & invloed: hoe werkt de EU?
2010
Factor-C incompany training bij provincie Gelderland;
2010
Collegereeks strategische communicatie (Nyenrode Business universiteit);
2009
Masterclass Strategische regiomarketing (Alsem Strategie);
1998
Diverse schrijfcursussen (School voor journalistiek);
1993
Post HBO Public Relations (NGPR-A);
1993
Training in leidinggeven (Praehep);
1993
Middle Management COS Pascal ;
1991
Inkoopmanagement (ISW);
1988/89
Praktijk diploma boekhouden (NAVP);
1983
Interne cursussen Belastingdienst, w.o. adjunct-commies;
1976 - 1981
HAVO; Streeklyceum te Ede, Veluws College te Apeldoorn.

Werkzame leven
Vanaf oktober 1981 gestart met administratieve werkzaamheden bij de Belastingdienst in Apeldoorn. Een
groot aantal verschillende functies bekleed tot aan 1998. De laatste 5 jaar bij deze werkgever in een
communicatiefunctie. Variërend van projectadviseur communicatie bij de landelijke invoering van het ERPsysteem SAP bij de Belastingdienst, projectleider Intranet bij het SAP Competence center tot aan adviseur bij
twee beheereenheden. Daarna drie werkzaam geweest bij de Gemeente Apeldoorn als senior
communicatieadviseur en woordvoerder bij de ienst Strategie & Communicatie.
Werkervaring als ondernemer
Vanaf 2000 gestart met het online adviesbureau Intercity Consultancy BV. Vanuit die hoedanigheid als
directeur / adviseur een kantoor opgebouwd dat voor tientallen gemeenten heeft gewerkt een achttal
provincies en waterschappen. Maar ook enkele departementen, ziekenhuizen en bedrijven.
Vanaf 2012 met nieuwe compagnon een koers ingezet om ons met meerdere labels te profileren. Door de
winst van meerdere Europesee aanbestedingen het bureau Communicatiemensen opgezet die alleen maar
communicatieprofessionals detacheert. In 2019 een fusie aangegaan met 7Talents en in 2020 het Bureau
voor Overheidscommunicatie overgenomen. In 2019 in een toezichthoudende rol gekomen bij dit bedrijf dat
in 2021 een jaaromzet van ruim 15 miljoen euro haalde met bijna 40 medewerkers en tientallen zzp’ers.
Voor diverse bedrijven de directeursrol uitgevoerd, maar daarnaast ook steeds inhoudelijke opdrachten blijven
doen. Van de gemeente Amersfoort, als adviseur voor Amersfoort Digitaal. Gericht op het toepassen van
nieuwe technieken en methodieken om de organisatie wendbaarder te maken. Tevens het het ontwikkelen en
implementeren van nieuwe werkprocessen en afspraken. Of lid van van het GBT (gemeentelijk beleidsteam)
met crisiscommunicatie, met het helpen opzetten van een nieuw communicatieteam op basis van nieuwe
organisatiefilosofie. Maar ook als strategisch communicatieadviseur voor het Nieuw Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Assen en Den Haag. Of als
communicatiemanager bij LTO Noord in Zwolle. Met een 10-koppig team verantwoordelijk voor corporate- en
project- en crisiscommunicatie, tevens verantwoordelijk voor de portal en de landelijke imagocampagne voor
boeren en tuinders.
Anno 2022 is hij communicatiestrateeg bij een gemeente, toezichthouder en aandeelhouder in een
communicatieconsortium.
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