
	
 
 
Ik ben Inge de Monyé, gehuwd en wonend in Oisterwijk. 
Mijn jarenlange werkzaamheden speelden zich af op het ministerie van VWS, de 
Nederlandse Filmkeuring, de politie en als counsellor/psychosociaaltherapeut. In mijn werk 
heb ik veel contact gehad met ouderen en kwetsbare personen voor wie het leven soms heel 
moeilijk  en zwaar kan zijn. Samen met veel andere vrijwilligers wil ik me ook graag inzetten 
voor hen die  extra aandacht nodig hebben. Het geeft veel voldoening en energie. Als 
voorzitter van het wijkcentrum de Waterhoef, daarna in 2010 als bestuurslid van de Stichting 
Senioren Platform Oisterwijk ( SSPO)en vanaf 2005 tot 2020 voorzitter van de SSPO, kan ik 
terugkijken op fijn en boeiend werk met gemotiveerde mede vrijwilligers. Op 1 januari 2020 is 
de SSPO opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein een adviesorgaan dat gevraagd en 
ongevraagd advies geeft aan het college over aangelegenheden die voortvloeien uit het 
Sociaal Domein.  
In een tijdperk waarin senioren een belangrijk deel van onze samenleving uitmaken en 
waarin ook binnen onze gemeente aandacht is om de juiste ondersteuning te vinden voor de 
oudere en de kwetsbare burgers, ligt hier mijn speciale aandachtsveld binnen de Adviesraad 
Sociaal Domein.  “De senior” en  “de kwetsbare” persoon bestaat niet. Iedereen heeft 
verschillende behoeften en wensen. Zoveel mogelijk maatwerk is hier van cruciaal belang. 
Vanuit verschillende organisaties en professionals worden wij op de hoogte gesteld van hun 
activiteiten binnen het Sociaal Domein zodat wij een inzicht hebben in de verschillende 
ondersteuningen die worden geboden. Het is belangrijk dat  mensen deze weg naar 
ondersteuning gemakkelijk kunnen vinden en dat deze voor een ieder ook toegankelijk is. 
Ook wij hebben ook onze zorgen over deze corona-tijd. Veel mensen hebben het zwaar, zijn 
angstig, durven nog niet naar buiten. De samenleving zal een nieuwe vorm krijgen. Een 
samenleving waarin een ieder de ondersteuning mag krijgen die hij nodig heeft. Signalen 
vanuit die samenleving zijn voor ons belangrijk om het college  goed te kunnen adviseren. 
Ook u kunt ons daarbij helpen. 
We zijn er -voor- en met elkaar. 
 


