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Jaarverslag 2015
Stichting Dagloon Nijmegen
De organisatie Dagloon
Stichting Dagloon Nijmegen is een stichting van, voor, door en met dak- en
thuislozen. Onze doelstelling is participatie en zo mogelijk re-integratie in de
samenleving, uitgaande van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen.
Vaak is sociale participatie het hoogst haalbare, soms leidt dit tot re-integratie op
de arbeidsmarkt. Dagloon streeft naar zoveel mogelijk uitstroom naar
(vrijwilligers)werk. In 2015 zijn we verhuisd naar een prachtige locatie aan de
Waal in de wijk 'Waterkwartier'.
De doelgroep
Bij de dagloners is er veelal sprake van een verslaving en/of een psychiatrische
stoornis en/of een licht verstandelijke beperking. De leeftijd van de doelgroep
varieert van 20 tot 65 jaar, het zijn bijna allemaal mannen. Ook voor dagloners
geldt dat werken en hiermee geld verdienen zinvol is. De dagloner wil meedoen
in de maatschappij, net als ieder ander.
Vrijwilligerswerk en vergoeding
Voor de werkzaamheden die verricht worden ontvangt de dagloner een financiële
vergoeding van maximaal C 30,- per week (drie dagdelen werken), tot maximaal
€1500,- per jaar. Dit is de maximaal toegestane bij te verdienen
vrijwilligersvergoeding. Ons dagelijks werk bestaat uit het 'prikken' voor de Dar;
zwerfvuil opruimen in Nijmegen. In 2015 hebben we ongeveer 20.000 grote
afvalzakken met zwerfvuil gevuld. Daar komen de honderden zakken bij die
tijdens de vierdaagse week gevuld zijn. Het schoonmaken van de stad in
opdracht van de Dar is het hart van de werkzaamheden van Dagloon.
Werkzaamheden bij betaalde opdrachten
Naast de vaste werkzaamheden van de Dar worden er zoveel mogelijk andere
betaalde opdrachten geworven. Dit om gevarieerd werk en een andere
werkomgeving aan te kunnen bieden. De extra inkomsten zijn zeer welkom.
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Uitgevoerde opdrachten bij onderstaande organisaties
• Dar, zwerfvuil opruimen in Nijmegen
• Gemeente Nijmegen, schoonmaken van 2 fietsenstallingen in het centrum
• Loc7000, parkeren begeleiden bij 3 grote evenementen
• Gemeente Nijmegen, bewaken van parkeerplaatsen in het centrum tijdens
zomerweken
• Cuijk, parkeren begeleiden bij het dorpsfeest Full House
• Stevensloop, Zevenheuvelenloop en de Marikenloop, nachtbeveiliging van
materialen en schoonmaken van parcours
• Driestroom, kleine verhuizingen

Klimmen op de participatieladder
Voor een kleine groep dagloners is het haalbaar om te klimmen op de
participatieladder. Door bijvoorbeeld uit te stromen naar ander vrijwilligerswerk
of (tijdelijk) betaald werk. Een tussenstap is ook mogelijk door bij Dagloon meer
verantwoording te krijgen.

Uitstroom naar tijdelijk werk.
1 persoon als medewerker bij een hamrokerij
1 persoon als medewerker bij Burgerking
1 persoon als medewerker bij een schnitselrestaurant
1 persoon als orderpicker bij de Kruidvat
1 persoon als magazijnweker bij de Gamma

Uitstroom naar school
1 persoon is gestart met een MBO opleiding

Uitstroom naar vast werk
2 personen in de functie van verkeersregelaar

Financieel overzicht
We hebben het jaar positief afgesloten. Zie jaarrekening 2015.
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