
 

CV  Orlando Adolphus 

 
Personalia 
 
Naam   : Adolphus     
Voornaam  : Orlando   
Adres   : Galahof 9 
Woonplaats  : 2728 KE  Zoetermeer   
Geboortedatum : 15 augustus 1970 

Telefoon  : 06 - 25033620 

E-mail   : orlando@regie.nl  
LinkedIn  : www.linkedin.com/in/orlando-adolphus 

   

Karakterschets (zelf)kritisch, enthousiasmerend, attent, 
doorzettingsvermogen, goede focus, goed 
relativeringsvermogen, ambitieus, sociaal, vriendelijk, 
pragmatisch, serieus, zelfverzekerd, competitief, 
besluitvaardig,  integer, denken in mogelijkheden en 
vindingrijk. 

Kernkwaliteiten Resultaatgericht, adviseren, coachen, leiderschap, 

bemiddelaar, onderhandelen, zelfstandig, verbindend, 

betrouwbaar, communicatief, oordeelkundig, 

ondernemend, klantgericht denken/handelen en 

organisatie sensitief. 

 

Opleiding 
 
2017 – 2018  Professioneel Coach: TC Academy, post HBO-opleiding, Utrecht 
2014 – 2014  MfN registermediator: Intop; theorie- en praktijkexamen; 
2013 – 2014  Mediation basisopleiding: Merlijngroep, Nuland; 
2005 – 2006 Arbeidsrecht Specialisatieopleiding; Universiteit Leiden, PAO; 
1995 – 1996 Arbo-management: Technische Hogeschool Rijswijk, post HBO; 
1991 – 1995  Personeel & Arbeid/HRM: Haagse Hogeschool, HBO-opleiding. 
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Cursussen/trainingen 

 Adviesvaardigheden (Van den Berg Training & Advies); 
 Aanpak problematisch arbeidsverzuim (Arbodienst De Witte Raaf); 
 Assessor, voor het afnemen en analyseren van e-assessments (GITP); 
 Duurzame inzetbaarheid: masterclass van InHealth; 
 GRIP training: beheersing en toepassing van tools gericht op 

ontwikkelvragen (GRIP). 
 
Werkervaring  
 
Ondernemer  De Regie (ZZP’er) 
Periode  2014 - heden 
Expertises: 
 

 HR – management en -advies 
 Adviseur arbeidsrecht 
 MfN registermediator 
 Professioneel (team)coach 

 
Kortlopende opdrachten: 
 
Als ondernemer sinds 2014 realisering van diverse korte opdrachten van korte duur in 
verschillende sectoren binnen de hiervoor genoemde expertises. 
 
Langer lopende opdrachten: 
 
HR-professional a.i. 
Groeii B.V. 
Kerntaak: HR-advies en strategie 
Periode: juni 2017 – heden  
 
HR professional a.i. 
Voorberg Bouwkunde B.V. 
Kerntaak: HR-advies en strategie, management en medewerkers begeleiden in vergroten 
van eigenaarschap 
Periode: februari 2017 – heden  
 
HR-manager a.i. 
SHG Groep 
Periode: februari 2017 tot juni 2017 



 

Behaalde resultaten binnen SHG: 
 managers begeleid in het vergroten van hun eigenaarschap en regierol; 
 professionalisering van HR-professionals; 
 beheersing en kennisoverdracht van gesprekstechnieken; 
 begeleiding van ontslagtrajecten; 
 aanpak en uitvoering van verbetertrajecten; 
 medewerkers met elkaar verbonden; 
 faciliteren in de aansluiting tussen medewerkers en de organisatie(doelstellingen); 
 organisatievraagstukken hands-on en resultaatgericht benaderd; 
 resultaten getoetst aan interne- en externe klantgerichtheid; 
 schakelen op alle niveaus (medewerker, OR, management, directie en Raad van 

Toezicht);  
 profilering van HR naar stakeholders. 

 
Senior Expert Arbeidsrecht a.i. 
Careyn 
Periode augustus 2016 tot februari 2017 
 
Behaalde resultaten binnen Careyn: 

 adviseren van management, directie en Raad van Bestuur op vlak van 
arbeidsrechtelijke vraagstukken; 

 begeleiden van HR-adviseurs op vlak van arbeidsrechtelijke vraagstukken; 
 coördinatie van omvangrijke bedrijfseconomische ontslagtrajecten; 
 voeren van onderhandelingen met de vakbonden voor de totstandkoming van een 

Sociaal Plan; 
 optimaliseren van HR-beleid al dan niet gerelateerd aan het arbeidsrecht; 
 ontwerpen en uitvoeren van presentaties op gebied van arbeidsrecht. In het 

bijzonder gericht op boventalligheid en op vlak van dossieropbouw. 
 
Werkgevers (in loondienst) 
 
Werkgever  Careyn (regio Schiedam/Utrecht) 
Periode  2009 – 2016 
Functie Senior Expert Arbeidsrecht (solistische functie in werkomgeving van 

15.000 medewerkers, zorgorganisatie) 
Behaalde resultaten: 

 Adviseren en coachen van 20-tal HR-adviseurs op het gebied van 
arbeidsrechtvraagstukken; 

 Begeleiden van interne klanten bij ontslagtrajecten in de vorm van ondersteunen bij 
voorbereiding, strategiebepaling en uitvoering van ontslagtrajecten 
zowel via UWV als kantongerecht; 



 

 Adviseren van de Raad van Bestuur op gebied van juridische kaders en strategie bij 
ontwikkelen van - en – onderhandelen over sociaal plan en coördinatie uitvoeren 
reorganisaties met omvang 7000 medewerkers (realisering krimpdoelstelling van 
15.000 naar 8.000 medewerkers binnen 5 jaar); 

 Diverse keren vervangen van manager HR voor periode van aantal maanden. 
 Ontwikkelen en verzorgen van intern- en externe trainingen op gebied van 

dossieropbouw en ontslagrecht met het accent op preventie (ruim 200 
leidinggevenden getraind); 

 Ontwikkelen van HR-beleid; 
 Ontwikkelen van digitaal kenniscentrum voor interne klanten; 

 
Werkgever Maatzorg (regio Delft/Naaldwijk) 
Periode 2000 - 2009 
Functie HR-adviseur 
Resultaten Gevraagd en ongevraagd advies op gebied van instroom, doorstroom 

en uitstroom. Met name deskundig op introductieprogramma’s, 
verbetering van de bedrijfsvoering (toepassing Investors In People), 
terugdringing ziekteverzuim, behoud van personeel en ontslagzaken.  

 
Werkgever Arbeidsvoorziening Haaglanden/UWV 
Periode 1996 – 2000 
Functie Senior consultent personeelsvoorziening 
Resultaten Begeleiden werkzoekenden, vacatures verwerven bij werkgevers, 

optimaliseren van de kwaliteit van werkprocessen en 
inwerken/begeleiden consulenten. 

Vrijwilligerswerk 
 
Organisatie Nationale Politie 
Periode 2015 – heden 
Functie Mediator/bemiddelaar 
Resultaten Oplossen van diverse buurtconflicten 
 

Ik ben geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland en lid van de Nederlandse 

Mediatorsvereniging. 

                                           


