
Monique van de Griendt is directeur en

oprichter van Dialogue in Bussum. Monique is

mede directeur van de Uitvoeringsorganisatie

Beroepsopleiding Advocaten. Ze is werkzaam

als mediator, coach en consultant. Ze is MfN-

registermediator, gespecialiseerd in

bemiddeling in zakelijke conflicten,

arbeidsconflicten en groepsmediation. Als

coach en facilitator begeleidt ze managers en

professionals, zowel individueel als in teams. Ze

wordt regelmatig gevraagd als externe

voorzitter of externe vertrouwenspersoon.

Specifieke kennis en expertise heeft ze op het

gebied van leiderschap en management,

emotionele intelligentie, conflicthantering,

diversiteit en opleiden.

Monique is voorzitter van de Raad van Toezicht

van het Stichting Interconfessioneel Voortgezet

Onderwijs in het Gooi (SIVOG) en lid van de

commissie van bezwaar en beroep van de

V&VN, de beroepsvereniging voor

zorgprofessionals. Ook is Monique lid van de

opleidingsadviesraad van HBO- recht van

de Hoge School in Amsterdam en van de

examencommissie van de SKM (Stichting

Kwaliteit Mediators).

Monique studeerde Nederlands Recht in

Utrecht. Na haar rechtenstudie (1990) was zij als

advocaat werkzaam bij CMS Derks Star

Busmann in de algemene ondernemings-

rechtelijke en gezondheidsrechtelijke praktijk.

Vanaf 1996 was zij werkzaam als senior 
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Conflictvaardig(er) meer dan 100 tips,

quotes, inzichten en ideeën.

manager Legal Services bij

PricewaterhouseCoopers en gaf leiding aan de

arbeidsrechtsectie van de vestiging Utrecht.

Tevens was zij verbonden aan de

multidisciplinaire gezondheidszorgadviesgroep.

In 2000 werd Monique van de Griendt partner

bij Top Executive Care, een management-

adviesbureau gespecialiseerd in coaching en

training van topmanagers en topprofessionals,

waarna zij in 2003 Dialogue oprichtte. Van 2003

tot en met 2005 was zij rechterplaatsvervanger

bij de rechtbank in Utrecht. Van 2005 tot 2013

was zij voorzitter van de bezwaarschriften

advies commissie van de KNMG en

plaatsvervangend voorzitter van de Commissie

van Geschillen van de KNMG.
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