
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
Naam : Monika Rol 
Telefoonnummer : 06-13382299 
Emailadres : info@monikacoachingenadvies.nl  
Geboortedatum : 25-08-1968 
Geslacht : vrouwelijk 
Rijbewijs : B/auto 
LinkedIn : https://nl.linkedin.com/in/monikarol 
Website : www.monikacoachingenadvies.nl  
 
 
Profiel 
Gepassioneerd fotografe, en geïnteresseerd in zingen en pianospelen. Positief ingesteld, 
doortastend, enthousiast en respectvol zijn kenmerken die mij als persoon omschrijven. In 
mijn werken en omgang zoek ik naar een win-win situatie voor alle betrokkenen. Mijn focus 
ligt in het behalen van succes voor mijzelf en voor de ander. Duurzaamheid in woord en 
daad.  
 
Ik denk niet in beperkingen, en handel in uitdagingen en mogelijkheden. 
De basis in mijn werk is contact.  Vanuit contact ontstaat vertrouwen, vanuit vertrouwen 
ontstaat groei. Randvoorwaarden zijn: openheid, duidelijkheid, acceptatie en 
gelijkwaardigheid.  
 
Werkervaring 
 
2016 – heden : Monika Coaching en Advies (zelfstandig) 
   

• Job coaching (trajecten “Naar werk” en 
“Werkfit” alsmede begeleiding op de 
werkvloer. 

• Budget coaching 

• Persoonlijk begeleidster via PGB 

• Bedrijfsmaatschappelijk werker 
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Job coaching 
Het begeleiden van mensen in de toeleiding naar werk en op de werkplek zelf. 
 
Budget coaching 
Het bieden van inzicht en overzicht en aan het aanreiken van handvatten om financiële 
zelfredzaamheid te bevorderen. 
 
Bedrijfsmaatschappelijk werk: 
 
Het begeleiden van werknemers in problemen die zich in de dagelijkse werksituatie 
voordoen.  Op een concrete en praktische wijze draag ik als bedrijfsmaatschappelijk werker 
bij aan de oplossing van deze problemen.  Als coach vervul ik een ondersteunende rol in 
samenwerking met andere op personeel gerichte disciplines zoals lijnmanagement, HR,  
en/of bedrijfsgeneeskundige zorg.   
 
 
 
 
2003 – 2015 : Ervaringsdeskundige 
Functie : Begeleidster AWBZ- PGB 
 

• Opstellen zorgplannen 

• Opstellen bezwaarschrift 

• Opstellen doelen begeleiding 

• Contactpersoon richting gemeente, SVB, en belanghebbende organisaties 

• Zelfstandig uitvoeren administratie PGB 

• Contactgericht spelen/leren en ondersteunen 
 
 
 
 
08/2010 – 12/2015 : Management Solution 
functie : Job coach Wajong 
 

• Het voeren van acquisitie 

• Het onderhouden van contacten met werkgevers, instellingen, betrokkenen 

• Het genereren van instroom en onderhouden van kontakten met UWV 

• Het voeren van intakegesprekken 

• Het matchen op profielen 

• Het plaatsen van de Wajongeren  

• Het opstellen van plannen 

• Het voeren van administratie, schrijven van rapportages etc. 

• Commerciële activiteiten t.b.v. plaatsing 

• Urenregistratie 

• Het instrueren van nieuwe medewerkers binnen de organisatie en het geven van 
ondersteuning en begeleiding 

• Het geven uitleg over Wajong 

• Het geven van uitleg over beperkingen en het aanreiken van handvatten hoe hier mee 
om te gaan op de werkvloer en in de begeleiding 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2009 – 2010 : Flexibility (zelfstandig ondernemer) 
Functie  : Arbeidsbemiddeling   
      

• Acquisitie 

• Het genereren van in- en uitstroom 

• Intake 

• Bemiddeling en plaatsing 

• Alle voorkomende administratieve werkzaamheden 

• Opbouwen en vergroten van een relatienetwerk 
 
Naast diverse functies tussen 1997 en 2009 ben ik van 1994 tot 1997 werkzaam geweest in 
de commerciële arbeidsbemiddeling via Adecco Personeelsdiensten.  In de beginperiode heb 
ik voornamelijk op een eigen vestiging alle voorkomende werkzaamheden zelfstandig verricht 
tezamen met stagiaires of interne uitzendkrachten.  Op het moment van fusie ben ik in 
teamverband gaan werken. 
 
Opleiding 
1980 - 1984 : MAVO-4 , diploma  
1984 - 1988 : MEAO administratief, diploma 
1992 : Scheidegger secretaresse  
  Nederlands, diploma 
1996 : NIMA – A, diploma 
1994 : Uitzendwezen, diploma 
1998 : Vastgoed introductiecursus 
2008 : Uitzendwezen, ondernemerschap 
  diploma 
2015 - 2016 : Schuldhulpverlening KIWA, Module I,II, III 
2016 :  Qacademy, Consulent WMO/WLZ 
 
 
Referenties : 
 
 
“In mijn rol als HR Adviseur heb ik Monika mogen ontmoeten eerst als Jobcoach bij 
Management Solutions en later als zelfstandig ondernemer bij 'Monika Coaching & Advies. Zij 
begeleidt van vanuit een open en eerlijke visie medewerkers bij wie het even tegenzit of die 
wat extra begeleiding nodig hebben. Monika is betrokken en geeft oprechte feedback aan de 
medewerkers en aan de organisatie. Op een eerlijke, resultaatgerichte en vriendelijke manier 
weet zij zo een verbinding te maken met de mens en een organisatie.” 
 
 
“Ik heb Monika leren kennen als een inspirerend persoon. Ik heb een heel persoonlijk 
gesprek met haar gevoerd, waarbij ik mij, zonder dat ik dat gelijk door hard, enorm met haar 
verbonden voelde. Monika helpt mensen vanuit eigen ervaring, kracht en kennis en weet 
precies welke middelen zij kan bieden en hoe zij mensen met verschillende problemen kan 
ondersteunen.” 
 
 
Ik heb Monika Rol leren kennen als een gedreven, praktische en betrokken vrouw. Zij heeft 
veel ervaring in coaching en ondersteuning op een breed vlak (o.a. budgetcoach, jobcoach, 
wmo-wlz). Monika heeft vertrouwen in het leer- en ontwikkelingsvermogen van haar cliënten 
en weet tegelijkertijd wanneer ze even het stuur over moet nemen. Ze geeft het vervolgens 
zo gauw als verantwoord is, weer terug. Haar combinatie van kracht, inlevendheid en 
oplossingsgerichtheid, leiden tot mooie resultaten bij haar cliënten en een fijne vrouw om mee 
te werken. 
 


