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In het historische stadhuis van Barcelona krijgen we uitleg over de organisatie van het sociaal domein en de 
volkshuisvesting in Catalonië en in de stad Barcelona. Ook nemen we een kijkje in de middeleeuwse gotische 
raadzaal die nog steeds gebruikt wordt door de gemeenteraad.  
 
Sonia Funetes vervangt Gemma Tarafa wethouder van Sociale Zaken in de stad Barcelona.  De stad vergrijst en 
jongeren trekken weg in verband met hoge jeugdwerkeloosheid in Spnaje. Ze vertelt dat de gemeente 
Barcelona het thema eenzaamheid als speerpunt heeft gekozen, zeker als het om ouderen gaat. Ouderen 
willen, ook in Barcelona, zo lang mogelijk thuis wonen maar leven vaak alleen. Naast allerlei voorzieningen zoals 
maaltijden aan huis, telecare en hulp in huis, is het versterken van het netwerk rond ouderen van groot belang. 
De gemeente zet in op de ontwikkeling van laagdrempelige teams waar professionals en informele 
zorgverleners samenwerken. 
 
Lluis Torrens directeur sociale innovatie, schetst in grote lijnen de organisatie van het sociaal domein in Spanje. 
Er zijn drie niveaus; de centrale overheid in Madrid, de regionale overheid zoals in Catalonië (Generalitat) en de 
gemeenten. De Catalaanse overheid werkt vanuit de Social Services Act uit 2017. Op het lokale niveau worden 
de basis sociale voorzieningen georganiseerd. Op regionaal niveau de gespecialiseerde voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld de GGZ. Ook de indicatiestelling gebeurt door de Generalitat: er zijn drie niveaus voor 
geïndiceerde zorg.   

 
 
Lluis geeft een gedetailleerd overzicht waarbij de stad Barcelona voor ouderen een breed pakket voorzieningen 
organiseert van ouderenhuisvesting met zorg tot dagcentra, thuiszorg, maaltijden en mobiliteitsvoorzieningen. 
Hoewel er dus een breed scala aan voorzieningen is, zijn er serieuze problemen. Er is nu al te weinig hulp voor 
het groeiende aantal ouderen. Ouderen krijgen veel minder hulp dan ze wensen. ‘Als je geld hebt of een grote 
familie, krijg je wat je nodig hebt maar als je alleen bent en weinig geld hebt, ervaar je veel tekorten’, zegt Lluis. 
Van de 20.000 mensen die zorg nodig hebben, krijgen 15.000 de hulp van informele zorgverleners. 
Mantelzorgers die zorg leveren aan ouderen met een indicatie krijgen tussen de 200 en 400 euro per maand 
betaald. Deze mantelzorgers geven veel uren zorg en zijn vaak overbelast. 18 procent van de mantelzorgers is 
zelf 80 plus. ‘Het thuiszorgsysteem raakt uitgeput’, ervaart Lluis. De zorg wordt taakgericht in plaats van 
mensgericht verleend. De zorgverleners zijn laagopgeleid, krijgen niet snel een full time job en zijn 
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onderbetaald. Vaak hebben ze nog een andere baan ernaast. Het ziekteverzuim ligt hoog. Om de problemen op 
te lossen zoekt Barcelona naar een laag schaalniveau om zorg dichtbij en geïntegreerd te leveren. ‘De vijf 
minuten stad’ is het sleutelwoord. Daarin wordt het Superblock model ingepast. Kleine teams van zo’n 14 
professionals leveren zorg aan zo’n 40-60 mensen met een indicatie voor zorg aan huis. In 2018 zijn ze 
begonnen met 4 pilots, de volgende stap is 60 Superblocks en uiteindelijk moeten het er 300 worden op alle 
plekken verspreid over de stad waar de concentratie van ouderen hoog is.  
 
Javier Buron is verantwoordelijk voor de sociale huisvesting in Barcelona. ‘Onze systemen zijn niet te 
vergelijken’, zegt hij direct. In Spanje is in de jaren vijftig het hele systeem ingericht op eigen woningbezit. 
Sociale huurwoningen maken maar 2 procent van de woningvoorraad uit. Er was een specifieke categorie van 
betaalbare koopwoningen (Vivienda de Proteccion Official VPO) maar deze categorie heeft in de loop van de 
jaren haar betaalbaarheid verloren. Nu heeft Barcelona 6.000 sociale huurwoningen. Er is een programma voor 
de jaren 2016-2025 om dit aantal uit te breiden. Het betreft het bouwen van nieuwe woningen bouwen, het 
zelf huizen kopen en goedkoop verhuren, leegstaand vastgoed geschikt maken voor sociale huur. Daarnaast 
stelt de gemeente grond beschikbaar aan private partijen die betaalbare huurwoningen realiseren. ‘Het is 
vergeleken met de Nederlandse aantallen sociale huisvesting nog steeds weinig maar voor Barcelona wel een 
verdubbeling van de aantallen’, zegt Javier.  
 

Zorg, ondersteuning en telecare in de provincie Barcelona 
 
Track A 
Televida 
 
Gemma Parera werkt als adviseur Gelijkheid en Sociale duurzaamheid bij de provincie Barcelona. De provincie 
ondersteunt alle gemeenten in de provincie bij het uitvoeren van de lokale sociale voorzieningen. Alleen de 
gemeente Barcelona valt niet onder het werkgebied van de provincie. Er zijn veel kleine gemeenten in het 
werkgebied. Het doel van de provincie is om het serviceniveau meer gelijk te trekken. Met name de kleine 
gemeenten hebben de hulp van de provincie hard nodig.  
 
De provincie heeft veel programma’s lopen zoals bewustwordingscampagnes, training van lokale professionals, 
kwaliteitsmonitoring van thuiszorg en community care in de provincie, ondersteuning van programma’s voor 
sociale innovatie, mantelzorgondersteuning en een speciaal zorgprogramma voor eenzame ouderen waar ze 
voor ons wat dieper op ingaat. 
 
‘We zien in kleine gemeenten dat er nog sterke familiebanden zijn en zorg veel binnen de familie geleverd 
wordt maar in grotere gemeenten valt de steun van families weg. Door de hoge jeugdwerkeloosheid trekken 
jongeren weg en stichten elders een gezin. Ons programma is er op gericht om het netwerk van ouderen te 
versterken door andersoortige lokale banden te helpen smeden’, ligt Gemma toe. ‘We starten met een 
huisbezoek aan ouderen die mogelijk eenzaam zijn. Na het huisbezoek wordt er een persoonlijk 
ondersteuningsplan gemaakt. In dit plan kijken we heel breed wat iemand zou willen; sport, ontspanning, 
activiteiten. Mensen krijgen een coach als dat nodig is die met hen meegaat als de drempel hoog is. Ook 
regelen we zo nodig vervoer. We organiseren zelf activiteiten maar buurtgenoten kunnen ook zelf initiatieven 
opzetten. Populair zijn leesclubs, wandelen, training in digitale vaardigheden en samen koffiedrinken.’ Het 
gesprek en het maken van een plan is werk van een professional. De gestandaardiseerde vragenlijst (met de 
eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld!) zit bij de documentatie. De provincie  besteedt deze opdracht aan 
en welzijnswerkers voeren dit lokaal uit. Het programma loopt nu in zes gemeenten en wordt de komende 
jaren uitgebreid. Het programma is niet voor iedereen geschikt. Voor mensen met dementie of mensen met 
psychische problemen zijn vaak andere interventies nodig. 
 
Pep Munoz is manager Social Services bij de provincie Barcelona. Hij schetst de uitdagingen waar 
Spanje/Catalonië voor staat op sociaal gebied. ‘We zijn een arm land met een mediterraan zorgsysteem net als 
Portugal, Italië en Griekenland. Familie is de basis van de zorg voor ouderen en traditioneel zijn dan vooral de 
vrouwen de zorgverleners. Zij moeten én werken én voor hun (schoon)ouders zorgen. Veel van hen zijn 



 

 3 

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • CATALONIA LESSEN - STUDIEREIS 3 - 5 NOVEMBER 2021 
2021 – 6 OKTOBER 

COINCIDE BV  

overbelast. Huisvesting is een groot probleem. Veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt door de lockdown. We 
hebben een programma om te voorkomen dat mensen hun huis kwijtraken. Voor ouderen geldt dat ze zolang 
mogelijk thuis willen blijven wonen maar dat de huizen niet geschikt zijn. Veel van de woningvoorraad is in de 
jaren ’50 gebouwd. Appartementen zijn slecht toegankelijk en hebben alleen een bad. We hebben een 
programma om toegankelijkheid, de badkamer en keuken te verbeteren. We ondersteunen de gemeenten bij 
de economische en technische uitvoering van deze programma’s. Een belangrijk onderdeel is het bieden van 
Telecare. Hiermee zijn we voorloper in Europa.’ 
 

 
 
Ester Sarquella is bij Tunstall Business Development Director for Digital Health in Spanje.  Ze vertelt de 
successtory van Telecare in de provincie Barcelona. Sinds 2005 is het aantal gebruikers gegroeid van 800 naar 
91.000 in 2021. Het streven is om in 2024 100.000 gebruikers te hebben. Van de gebruikers is 74% vrouw en 
90% is 75-plus. Bij de alarmcentrale werken zo’n 85 centralisten per dienst, in totaal zo’n 250 mensen. Een 
medische opleiding is niet noodzakelijk. Mensen worden opgeleid gedurende  een jaar. Naast de centrale zijn 
er 35 mobiele units die opvolging kunnen geven aan een alarm. Daarnaast wordt doorgeschakeld naar 
ambulance, politie of brandweer indien nodig. In Nederland kennen we hoofdzakelijk een reactief model bij 
alarmering. De persoon die alarmeert drukt zelf op de knop als er iets aan de hand is. In Barcelona wordt 
afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente ook proactieve monitoring ingezet. Bij warmte worden 
mensen gebeld met de vraag of ze genoeg drinken, bij gladheid krijgt iemand die moeilijk loopt een seintje etc. 
Ook kunnen in de thuissituatie sensoren toegepast worden die beweging detecteren.  Een volgende stap 
waarop wordt voorgesorteerd is om met alle data die verzameld wordt nog meer te kunnen voorspellen 
wanneer er een risico bestaat bij een gebruiker en daarop te anticiperen. 
 
De nauwe samenwerking tussen de provincie, de gemeentes en de leverancier van techniek heeft in grote 
mate bijgedragen aan dit succes. Er is geen versnippering zoals in Nederland met verschillende systemen naast 
elkaar. Door de schaal is het systeem efficiënt en is er ruimte voor innovatie. Esther noemt nog twee 
succesfactoren. Er is langjarige politieke steun, al vanaf 1994 is er aandacht voor telecare. ook is het effect van 
telecare aangetoond door wetenschappelijk onderzoek én is de klanttevredenheid hoog.  
Vanuit Nederland is er veel belangstelling voor het model. Vanuit WDTM de brancheorganisatie voor 
zorgtechnologie in de care, is op hetzelfde moment ook een afvaardiging aanwezig. 
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Suara coöperatie van zorgverleners 
 
Track A 
Suara Cooperative 
4 november 2021 
 
Laura Peracaula is directeur van de Coöperatie Suara. Ze vertelt dat Suara alles bij elkaar zo’n 40 jaar ervaring 
heeft in het leveren van ondersteuning en zorg bij mensen thuis, zorg voor gezinnen en kinderen, dagcentra 
voor ouderen, beschermd wonen voor mensen met een kwetsbaarheid, etc. Suara heeft een zeer breed 
werkgebied. In 2008 is Suara opgericht vanuit een samengaan van al bestaande coöperaties. Er werken in 2021 
zo’n 5000 mensen waarvan er 1200 als leden mede-eigenaar zijn van Suara, 90% is vrouw. Suara draait om 
participatie, dat is het sleutelwoord voor de organisatie. Als je voor Suara gaat werken kun je na twee jaar lid 
worden. In die twee jaar volg je training over wat een coöperatie is en hoe je je bijdrage kunt leveren. Om lid te 
worden moet je 8000 euro inleggen. Treedt je uit dienst bij Suara dan krijg je de inleg terug. ‘Het bedrag is 
nooit een drempel om toe te kunnen treden’, licht Laura toe. Als medewerkers bijvoorbeeld vanuit een 
uitkering weer aan het werk gaan bij Suara draagt de overheid ook bij aan het bedrag. Ook is een langdurige 
betalingsregeling mogelijk waarbij er een klein bedrag van het loon wordt ingehouden’. Er is geen 
winstuitkering, we zijn een sociaal bedrijf. Door mee te doen met de coöperatie kun je rechtstreeks 
participeren en help je om de wereld een beetje beter te maken.’ Participeren gebeurt binnen Suara op drie 
niveaus; strategisch; de richting en keuzes van Suara medebepalen, operationeel; zelfsturing en samensturing 
van het uitvoerend werk en op het niveau van de community; bijeenkomsten, netwerk en online platform met 
collega’s. Ook is er een mentorprogramma; nieuwe medewerkers worden een jaar lang begeleid door een 
vrijwilliger om wegwijs te raken in de coöperatie en de manier van participeren.  
 
Jordi Picas is directeur innovatie van Suara. Eén van de strategische doelen van Suara is om de thuiszorg die ze 
leveren naar een hoger niveau te brengen. Ze zijn geïnspireerd door het Buurtzorg model uit Nederland. ‘We 
willen een betere integratie tussen de sociale en de meer medische/verpleegkundige zorg bij mensen thuis 
kunnen bieden, vertelt Jordi. ‘Hiervoor werken we samen met de gemeente Barcelona en de organisatie die de 
gezondheidszorg op regionaal niveau organiseert.’ Suara zet fors in op scholing van de medewerkers. Hun 
kantoor wordt omgebouwd tot skills-lab waar training kan plaatsvinden. Ook is het kantoor deel van het living 
lab voor de ontwikkeling van nieuwe technologie.  
 
‘Technologie is van groot belang voor betere ondersteuning van ouderen bij het langer thuis wonen.’ Jordi 
Blanco, directeur bedrijfsvoering, vertelt dat Suara samen werkt met veel belovende start-ups en met ouderen 
zelf aan de ontwikkeling van nieuwe technologie. ‘We werken als living lab en ontwikkelen in co creatie samen 
met de ouderen en medewerkers in de thuissituatie. We zijn bezig met geluidsmonitoring; wat zijn afwijkende 
geluidspatronen bij iemand thuis en kunnen we daar opvolging op zetten. We onderzoeken toepassingen voor 
Alexa van Amazon. Ook proberen we veel technologie via de tv te laten lopen. Dat is het device dat door 
ouderen al heel veel gebruikt wordt.’ Vol trots laat Jordi Blanco ons de immersive/virtual reality room zien. In 
hun kantoor kan een thuissituatie van ouderen nagebootst worden om technologie te ontwikkelen en testen 
voordat het thuis ingezet gaat worden. ‘Met per dag contact met 12.000 mensen waar we zorg verlenen én 
met onze strategische samenwerking in techniek, beleid en uitvoering zijn we een enorm effectief living lab.’  
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Meer dan zorg in El Prat de Llobregat  
 
El Prat de Llobregat 
Track D 
4 november 2021 
 
El Prat de Llobregat is een voorstad van Barcelona, aan de monding van de rivier de Llobregat gelegen, vlakbij 
de luchthaven. De gemeente telt 65.385 inwoners. Volgens locoburgemeester David Vicioso- Adrià heeft de 
gemeente een eigen identiteit. ‘We zorgen hier goed voor elkaar.’ Dat komt tot uiting in de diverse initiatieven 
die er zijn. Deze zijn allemaal gericht om grote uitdagingen zoals de vergrijzing, eenzaamheid, armoede en 
huisvesting op te lossen. Montse Bondia, sociaal werker, stipt de verschillende projecten aan en licht ze toe: ‘er 
is een gemeenschapsmarkt; een maaltijdservice; een buurtgerichte thuiszorgorganisatie; eenzaamheidproject 
en een coöperatie. Deze gaan we nu stuk voor stuk bezoeken.’ 
 

Gemeenschapsmarkt ‘La Botiga’ 
La Botiga (‘de winkel’) is voormalige voedselbank die recentelijk getransformeerd is tot markt voor de 
community. Mensen die het nodig hebben krijgen ‘punten’ waarmee ze boodschappen kunnen doen. ‘Bij de 
voedselbank kregen mensen een pakket met producten. Nu kunnen ze zelf kiezen. Dat geeft hen meer 
zeggenschap’, aldus Maria Sais, projectmanager bij Abd, gemeentelijke welzijnsorganisatie.  ‘We geven 
bezoekers informatie over de producten, hoe zij gezonde maaltijden kunnen bereiden, zelf soep en jam kunnen 
maken.’  Bedrijven, lokale ondernemers doneren diverse producten. Er werken diverse vrijwilligers in de winkel 
waarvan een deel zelf ook bezoekers zijn.  ‘We leggen verbindingen in de wijk. Zo proberen we mensen via 
lokale ondernemers aan een baan te helpen.’ Ook zijn er contacten met het onderwijs. Zo zijn  er studenten die 
hun maatschappelijke stage  lopen bij de markt.  
 

Maaltijd en een praatje 
Ongeveer 130 ouderen maken gebruik van de maaltijdservice die medewerkers van de Rubricatus Foundation 
bereiden. Mensen met verstandelijke beperkingen helpen in de keuken en brengen de maaltijden rond. ‘Zij 
maken een praatje met de ouderen. Dat vinden zowel de ouderen als de maaltijdbezorgers erg prettig. Voor 
sommige ouderen zijn de bezoekjes van de bezorgers één van de weinige contacten die ze hebben’, vertelt 
Jordi Garcia van de Rubricatus Foundation. Ouderen die weinig geld hebben krijgen de maaltijden kosteloos 
aangeboden, anderen betalen 2 of maximaal 5 euro, afhankelijk van het inkomen. De gemeente subsidieert het 
initiatief.   
 

Meer dan thuiszorg 
Thuiszorgorganisatie SAD wil meer  doen dan zorg leveren. ‘Family workers’, te vergelijken met ‘helpenden’ in 
de zorg proberen de cliënten te verbinden met buren, familieleden, vrienden en buurtbewoners.  ‘Deze brede 
insteek draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen’, licht psycholoog Adrià Segura toe.  De organisatie 
heeft een transformatie ondergaan om meer te kunnen bieden dan louter zorg.  Er zijn sindsdien kleinschalige 
teams en wordt er persoonsgerichte zorg geleverd. Medewerkers stellen de cliënt centraal en hebben niet 
alleen aandacht voor de gezondheid maar ook voor het sociale leven van mensen. Op die manier wil SAD het 
welbevinden van mensen vergroten. Zo was een oudere man al drie jaar niet buiten geweest. Hij kon met zijn 
rolstoel het huis niet uit, door de fysieke drempels. Eerst kreeg hij alleen thuiszorg. Nu nemen helpenden hem 
mee naar buiten. Zij hebben er voor gezorgd dat hij mee kan doen aan activiteiten.  
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Antennes uit 
Marisa en Soledad zijn twee van de in totaal 57 vrijwilligers 
die vanuit het Antennas project contact hebben met mensen 
die eenzaam zijn. Marisa komt  oorspronkelijk uit Peru waar 
ze een opleiding tot sociaal werker bijna voltooid heeft. Ze 
wilde hier in Spanje graag haar vaardigheden en kennis 
inzetten. Ze is grofweg drie uur per week bezig met het 
bezoeken of bellen van ouderen. ‘Ik ga met mensen die het 
willen wandelen. In coronatijd heb ik veel mensen gebeld. 
Sommige gesprekken duren een half uur, andere gesprekken 
anderhalf uur. Ik praat zelf ook nogal veel’, lacht Marisa. 
Soledad is meer een luisteraar. Zij merkte dat veel mensen 
hun problemen met haar deelden. Ze wilde die kwaliteit 

graag inzetten voor mensen die het nodig hebben. ‘Nadat ik ziek ben geweest wilde ik graag iets terugdoen 
voor de maatschappij.  Ik besloot vrijwilliger te worden bij Antennas en doe dit met veel pelzier.’ Nati Mora, 
psychologe en project manager vertelt dat het niet eenvoudig is m vrijwilligers te vinden en te behouden. Ze 
zijn wel hard nodig, ook omdat Antennas zich binnenkort ook op jongeren wil richten. ‘Eenzaamheid komt ook 
veel voor onder jongeren en willen daar actiever op gaan inzetten.’  
 

Heft in eigen handen 
De coöperatie van arbeidersgezinnen, COV, is in 1962 
opgericht omdat er grote  behoefte was aan huisvesting en 
de Spaanse overheid het liet afweten. Inwoners hebben 
het heft in eigen handen genomen, huisvesting geregeld 
en scholen gebouwd’, vertelt Dolors Camats, bestuurder 
van COV.  Er zijn 1000 leden, 180 huurwoningen en 80 
commerciële terreinen.  ‘Ons succes is dat we kennis 
hebben, de middelen en vertrouwen.’ Ze merkt dat er 
onder de leden behoefte is aan dagopvang. Dat gaat de 
COV oppakken en regelen.  
https://www.elprat.cat/ 
 
 
  

https://www.elprat.cat/
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Fundació Roure  
 
Track X 
Vrijdag 5 november 2021 
 
Fundació Roure werkt al bijna 30 jaar in de wijk Ciutat Vella van Barcelona. Het is een wijk in het oude centrum 

met een wirwar van smalle straten, woonhuizen met vier of vijf verdiepingen zonder lift, veel kleine winkeltjes 

en pleintjes. Een wijk in trek bij toeristen en expats. Daar waar nieuwbouw mogelijk is verrijzen luxe 

appartementen voor rijke buitenlanders. Funcació Roure werkt voor de andere kant van het mooie plaatje; 

voor de eenzame ouderen, de gezinnen die niet genoeg te eten hebben en de jonge mannen uit Marokko 

zonder papieren. ‘We willen niet alleen maar mensen helpen’, vertelt directeur Jordi Purra, ‘we willen mensen 

de mogelijkheid geven op eigen benen te staan, zich te ontwikkelen en hun vleugels uit te slaan. In de manier 

waarop we mensen ondersteunen, staat hun waardigheid centraal.’ 

De oorsprong van de Funcació ligt bij de lokale apotheek van Pilar Mercade. Zij zag dat de ouderen die hun 

medicijnen op kwamen halen meer nodig hadden. Ze waren eenzaam, hadden niet genoeg te eten en woonden 

in een appartement zonder lift en warm water. Zij startte in 1992 met de ondersteuning van ouderen. Sinds 

2011 is de Fundació Roure een officiële stichting met Llum Delas Ugarte als voorzitter. ‘Ze is een vechter’, zegt 

Carmen Litago PR medewerker van de stichting. ‘Toen het er om spande omdat er juridische en financiële 

problemen waren rond de stichting stond Llum pal voor Fundació Roure. Ze gaf haar academische carrière op 

om te werken vanaf de basis’.  Er zijn inmiddels 60 medewerkers in dienst en meer dan 100 vrijwilligers. ‘We 

zijn een kleine stichting, we werken lokaal en hebben een  ‘family flavour’. Jordi licht dat toe ‘Als we thuiszorg 

leveren maken we niet alleen schoon maar helpen mensen ook met de administratie, maken een praatje en 

kijken of er nog andere ondersteuning nodig is.’ De Fundació heeft heel aantal projecten in de buurt; 

dagcentra, thuishulp, maaltijden, tweedehandswinkel, naaiatelier, hulp bij energiezuinig maken van de woning, 

wasserij, voedselbank, sociale douches en het project vivir y convivir; waarbij een oudere en een student 

samenwonen en leven. De inkomsten van de stichting komen deels uit deze projecten (40%), deels van de 

overheid (22%) en fondsen (21%) en deels van leden en sponsors (17%). Het is een constante zoektocht naar 

mogelijkheden om geld binnen te halen. 

Vivir en Convivir 
Carlos en Clara zijn vanochtend naar het kantoor gekomen om te vertellen over dit project. Via de Fundació 

worden studenten en ouderen gematcht. Studenten van buiten Barcelona (en vaak ook van buiten Spanje) 

wonen gratis bij een oudere die een kamer beschikbaar stelt. Het doel is om het contact tussen oud en jong te 

bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en wederzijdse vooroordelen op te heffen. Olga Ibanez, coördinator 

van het project, vertelt dat per schooljaar er zo’n 120 matches worden gedaan door de stichting. Er is een 

overeenkomst met de gemeente en de universiteit over het project. Met zowel de oudere en de student wordt 

een gesprek gevoerd over motieven om deel te nemen. Bij de ouderen gaan de medewerkers thuis kijken of de 

woning geschikt is. De eerste maand is een proefmaand. Het nieuwe koppel wordt gevolgd en kan bij 

problemen een beroep doen op de Fundació. Als een van beide het na een maand niet ziet zitten, wordt er een 

andere plek gezocht voor de student.  

Carlos is één van de ouderen die mee doet. Zijn motief was dat hij zich alleen voelde toen zijn vrouw was 

overleden. Hij miste gezelschap om zich heen. Hij heeft al verschillende studentes in huis gehad. Een studente 

uit Spanje, twee uit Peru, één uit Argentinië en de laatste is een vrouw uit Iran. Hij helpt haar nu met het leren 

van Spaans. ‘Met veel van de studentes houd ik contact. Ze gaan het huis uit maar blijven vrienden’, vertelt hij. 

‘Ik schrijf brieven over de hele wereld’. Clara is één van de studentes in het project. Ze woont bij Ange,l een 

oudere man die soms voor haar kookt. Angel is blij met Clara in huis, vertelde hij tegen Olga: ‘Ze lacht altijd!’ 

Clara komt uit het Zuid-Spanje en is blij met de goedkope huisvesting en het contact. ‘Ik betaal 60 euro per 

maand aan de Fundació,’ vertelt ze. ‘Het is de bedoeling dat ik zo’n 2 a 2,5 uur per dag samen met Angel ben. 

Dat kan de ene keer meer zijn dan de andere keer. Als ik een tentamen heb, snapt Angel dat ik wat minder met 
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hem kan doen. Ook is een regel dat ik om half elf ’s avonds thuis ben door de week. In het weekend mag het 

één avond ook later worden. Maar ik weet dat Angel dan bezorgd is, dus ik hou er wel rekening mee.’ 

Olga vertelt dat de gemiddelde leeftijd van de ouderen die meedoen nu 88 jaar is. de oudste is zelfs 98 jaar. We 

proberen de leeftijd wat lager te krijgen. ‘Deze vorm van samenwonen is ook voor jongere ouderen een mooie 

manier om vereenzaming tegen te gaan en vooroordelen over leeftijd en cultuur te overbruggen’.  

Projecten in de buurt 
In twee groepen lopen we door de wijk en bezoeken de verschillende projecten van Fundació Roure, 

herkenbaar aan het logo met de oude eikenboom op de deur. Het logo is ontworpen door de kunstenaar die 

ook het logo voor de Olympische spelen in Barcelona ontwierp. ‘Een oud eik met heel veel rimpels’, zegt 

Carmen, ‘een verwijzing naar de ouderen, eerste groep waarvoor de Fundació voor werkte’. Het naaiatelier in 

een van de smalle straatjes biedt een werkplek voor immigranten die moeilijk ander werk kunnen vinden. 

‘Naaien kunnen ze vaak van huis uit’, vertelt Laia Pujol, communicatiemedewerkster van Fundació Roure. ‘Het 

naaiatelier floreerde juist tijdens de coronacrisis omdat productie in eigen land populair werd. Ontwerpers 

willen graag met ons samenwerken.’ Medewerkers krijgen bij ons een vast contract, dat geeft hen zekerheid.’ 

Fundació Roure werkt in dit project in opdracht van de gemeente. We helpen immigranten aan werk en 

ondersteunen ze ook op andere vlakken. Na een jaar kunnen ze dan in aanmerking komen voor een 

verblijfsvergunning. ‘De bedoeling is dat dan door kunnen stromen naar ander werk.’ Zo werkt het ook bij de 

wasserij een paar straten verder. Daar werken vooral jonge mannen zonder verblijfspapieren. De wasserij werkt 

voor de toeristenbranche. De lokale verhuurders van appartementen zoals via airbnb maken graag gebruik van 

onze service dichtbij. We bezoeken het dagcentrum waar per dag 20 ouderen komen. Het centrum is zeven 

dagen in de week open. Sommige ouderen komen via de sociale voorzieningen van de gemeente en zo krijgt de 

Fundació daar weer inkomsten uit. Andere ouderen betalen zelf voor deelname. We zien de voedselbank, de 

tweedehandswinkel en een tweede kantoortje waar ook de doucheruimte is voor mensen die zelf niet thuis 

kunnen douchen. Overal is activiteit en zijn bevlogen mensen aan het werk. Opvallend is ook dat terwijl we 

rondopen Carmen en Laila voortdurend begroet worden, even iets met iemand die ze tegenkomen overleggen 

of ons wijzen op weer een vrijwilliger van de Fundació. Het is duidelijk dat de Fundació in de haarvaten zit van 

de buurt. 
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De buurt als partner 
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Sant Pere Claver is een particuliere organisatie, in 1948 opgericht, met het doel om de kwaliteit van leven te 
verbeteren van mensen met een psychische problematiek, mensen met een beperking en kwetsbare groepen 
zoals daklozen, vluchtelingen. ‘We worden gecontracteerd door de gemeente’, vertelt Carles Descalzi, 
manager. Sant Pere Claver hanteert een brede blik in de aanpak. Dit houdt in dat er veel samenwerking 
plaatsvindt met verschillende organisaties, variërend van gezondheidszorg tot participatie en huisvesting.  
 
Met, voor en door de community 
Er zijn vier verschillende organisaties bij Sant Pere Claver ondergebracht: een gezondheidsorganisatie, een 
organisaties voor sociale diensten, een organisatie die zich bezighoudt met bewindvoering en sinds kort ook 
een organisatie die mensen aan betaald werk probeert te helpen. Deze organisaties hebben hun eigen cao’en 
eigen voorwaarden. ‘We zijn erg trots op onze samenwerking met het arbeidsbureau. ‘Zo kunnen mensen 
helpen bij het onderhoud van tuinen in Barcelona of schoonmaakwerk in ziekenhuizen’, aldus Carles. ‘We zien 
de buurt als partner. We betrekken ondernemers bij ons werk.’  
 
Basisinkomen 
Sant Pere Claver heeft ook diverse complexen voor daklozen. Zo is er een complex met 45 appartementen voor 
tijdelijk verblijf. Bewoners kunnen er maximaal twee jaar blijven. Daarna moeten ze doorstromen naar een 
andere woning. Het is een druppel op de gloeiende plaat. De vraag naar dit soort voorzieningen zijn enorm. Een 
ander project is SSASJE, waarbij jongeren tussen de 18 en 25 jaar een basisinkomen van ruim 600 euro per 
maand krijgen voor huisvesting, werk en opleiding. Zij krijgen hierbij de nodige begeleiding. 
 
Plek voor jonge snuivers 
Oriol Janer is directeur van Dar Chabab, een centrum voor  jongeren die lijm snuiven. ‘We zijn er voor jongeren 
tussen de 18 en 21 jaar. De meeste van hen komen uit Marokko, zijn ongedocumenteerd, in hun uppie naar 
Spanje gereisd en dakloos.’ Tot het zeventiende levensjaar ontfermt de gemeente zich over jongeren. Zodra ze 
18 zijn, houdt deze zorg op. Dat is een knelpunt. Daarom is het fijn dat Dar Chabab er is. Andrea Urrea is als 
psycholoog verbonden aan het centrum. ‘We zorgen eerst voor de primaire behoeften zoals eten, douchen en 
schone kleding. Daarna kijken naar de individuele behoeften van de jongeren. Wat kan iemand aan? Waar 
liggen de potenties?’ Als een jongere zich wil committeren en zich wil inzetten dan kunnen we een hoop 
bereiken. Zowel op het sociale vlak als op het terrein van de gezondheid.  
 
Digitaal contact 

FLAPP en Nidus zijn twee apps die Sant Per Claver inzet. FLAPP richt zich op 
tieners en adolescenten om hen te emanciperen en te ondersteunen. Nidus is 
bedoeld voor daklozen om hen te helpen bij sociale inclusie. Professionals 
kunnen via de apps contacten onderhouden met de doelgroep en de 
gebruikers kunnen onderling met elkaar contacten onderhouden. Op dit 
moment maken 120 mensen er gebruik van. Er zit onder andere een chat 
functie op, een plek gebruikers waar belangrijke documenten verzamelen en 
een functie die gebruikers helpt om belangrijke afspraken te herinneren.  
https://www.santpereclaver.org 
 
 

https://www.santpereclaver.org/

