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Meer inkomen; meer vrijheid 
 

GEZOCHT: DAPPERE WERKGEVERS MET EEN FRISSE BLIK 
2022 is het jaar waarin de krapte op de Nederlands arbeidsmarkt een 
recordhoogte bereikte. Daarnaast is er in alle beroepsgroepen een tekort aan 
personeel. Heeft u ook moeite met het vinden en het behouden van 
personeel? Een oplossing kan zijn om uw vacature aan te bieden als 
stapelbaan. Want wist u al dat er zo’n 600.000 Nederlanders graag een 2e 
baan wil?  
Stapelbanen is samenwerken binnen de regio voor het behoud van personeel 
en werkgelegenheid. U maakt kennis met verschillende werknemers die 
gemotiveerd zijn om voor een aantal uur per week bij u aan de slag te gaan. 
Daarnaast geeft u mensen een kan op werk. 
 
Er is al een grote groep werkgevers die hun vacatures deelt, nu u nog! 
 
 

 
HOE WERKT HET? OPLOSSINGEN OP MAAT 
Er zijn verschillende mogelijkheden om als werkgever deel te nemen aan 
Stapelbanen. Zo is het mogelijk om de werknemer zelf in dienst te nemen. 
Mocht u liever willen dat de administratie en salarisadministratie voor u 
verzorgd wordt, dan kan uw nieuwe werknemer ook in dienst komen bij werk 
Coöperatie de Middencirkel. Iedere oplossing is bespreekbaar. Via de 
puzzelmodule geeft u aan voor welke dagen en dagdelen u uren beschikbaar 
heeft. Bij aanname van een dagdeel door een ‘stapelaar’ ontvangt u een 
melding. 

 
 



 

 

 
De voordelen: 

  Openstaande uren worden makkelijker vervuld 
  Geef eenvoudig aan welke uren nog openstaan 
  Profiteer van gemotiveerde medewerkers 
  U hoeft geen dure personeelsadvertentie te plaatsen 
  Geen zorgen over administratie en tijdige uitbetaling (als 

werknemer in dienst komt bij de Middencirkel) 
 
Meer informatie of aanmelden voor Stapelbanen: www.demiddencirkel.nl 
 

 
 
FEITJES 
 
De eerste stapelbaan in de combinatie horeca 
– schoonmaak is al gerealiseerd en is een 
groot succes! 
 

Twee derde van de personen die een 
stapelbaan heeft wil graag 2 banen 
behouden 
 
In de horeca, zakelijke 
dienstverlening, onderwijs en de zorg wordt vaak gecombineerd 
 
Een op de drie personen die een stapelbaan heeft doet dit om meer 
te verdienen 
 
Vrouwen combineren relatief vaker dan mannen 
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Deel je parttime vacatures op 
www.demiddencirkel.nl/stapelbanen  

 
Of bel 038-4674215 voor een persoonlijk 

gesprek! 


