
	
 

Ik ben Frans Monchen ongehuwd en woon al ruim 40 jaar in Oisterwijk.  

Mijn werkzaam leven ben ik begonnen in Voorburg in de automobielbranche en daarna als 
adviseur intern transport, logistiek en magazijn inrichtingen. De ervaringen die ik daar heb 
opgedaan zijn de aanleiding geweest dat mijn interesse sterk in de richting van 
maatschappelijke ontwikkelingen is getrokken, waarin mensen en organisaties samenwerken 
voor een goede toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat ik naar het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in de sector van de arbeidsvoorzieningsorganisatie ben gegaan. In 
deze periode van ruim 30 jaar heb ik ervaren wat de gevolgen van maatschappelijke, 
economische en technologische ontwikkelingen zijn geweest. Alle aandacht richtte zich op 
het proces maar de mens, waar het om gaat, bleef onderbelicht. Dit is voor mij de aanzet 
geweest om mij maatschappelijk in te zetten voor de mensen die door wat voor 
omstandigheden in de verdrukking kwamen. 

Mijn eerste stap is in 1995 als voorzitter van het jongerencentrum geweest, die nodig een 
eigen ontmoetingsplaats moesten hebben waar zij leeftijdsgenoten konden ontmoeten. Het is 
een fantastische tijd geweest waar iedereen met plezier op terug kijkt. Een tijd waar 
zelfontplooiing en ontwikkeling tot hun recht kwamen. 

Het zal u niet verbazen dat de stap van de jeugd naar de ouderen niet zo groot is. De 
problematiek is in de kern hetzelfde en het af te leggen traject even moeilijk. De vraag is dan 
ook : “ hoe kan ik een bijdrage leveren in een sterk veranderende maatschappelijke 
omgeving “. 

Mijn uitgangspunt is:  “ Zoek samenwerking en probeer met elkaar ons 
gemeenschappelijk doel te bereiken. “   

De oprichting in 2010 van SSPO is een eerste stap geweest om de belangen van ouderen / 
senioren te behartigen. Dit heeft in 2015 een extra impuls gekregen omdat het Kabinet een 
aantal taken naar de gemeente heeft overgeheveld met een daarbij behorende  flinke korting 
op het budget. Heel veel ouderen en andere hulpvragers hebben daar direct of indirect de 
nadelige gevolgen van ondervonden. Toen de ergste problemen zijn afgenomen komt het 
corona virus om de hoek kijken en als gevolg daarvan de bezuinigingen in het 
voorzieningenniveau. De gevolgen zijn nog onbekend maar de vooruitzichten zijn niet 
onverdeeld positief. 

Als adviesraad zullen wij een goede afweging maken met betrekking tot de advisering aan 
het College, waarin zowel de belangen van de burger als het algemeen belang betrokken 
zijn. 

Als Sociale Advies Raad spreken wij de verwachting uit dat U als burger de 
maatschappelijke belangen aan ons kenbaar maakt zodat wij op basis van de informatie een 
goed advies kunnen geven . Vergeet niet dat een krachtig geluid van de burger absoluut 
effect heeft op de besluitvorming. 

U zou de adviesraad en in het bijzonder mij heel erg blij maken. 

 


