
Talitsch zegt dat het 'extreem druk'
is bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente. "Mensen werken
wel negen dagen achter elkaar met
werkdagen tot wel 15 uur. Ze wer-
ken kei- en keihard, We bieden de
massage aan als blijk van waarde-
ring. Het ene bedrijf doet het met
een bosje bloemen., Wij doen het zo,"
, Volgens Talitsch helpen de massa-
ges ziekteverzuim te voorkomen.

, Het is niet de eerste keer dat de ge-
meente een massage verkiest boven
een bosje bloemen. "Een paar jaar
geleden hebben we dit ook al eens
gedaan, ook bij extreme drukte?'

Een massage moet de gestreste
ambtenaar helemaal opladen om er
weer tegenaan te kunnen: Om hoe- .
veel stoelen en masseurs het gaat is
niet bekend, wel dat het een euro
per persoon per minuut kost. Dat
betaalt de gemeente. Een sessie
duurt 15 minuten. "Het is goed om
de belaste spieren bij bureauwerkte
ontspannen;' zegt Raaijmakers.

Masseurs verlossen pineterende
ambtenaren van hlln asbeststress:

. HIZKIA DE JONG
UTRECHT • De asbestaffaire in de
wijk Kanaleneiland is de ambtena-
ren van de gemeente Utrecht niet in
de koude kleren gaan zitten. Om alle
spanning weg te nemen heeft de ge-
meente daarom de hulp ingescha-
keld van masseurs.

Het Amsterdamse masseerbedrijf .
Work Massage moet de spanning
onder werknemers bij het Klant
Contact Centrum wegnemen. "De
.gemeente heeft ons ingeschakeld,
omdat ze daar nu extreem lange
dagen maken;' zegt woordvoerster
Melanie Raaijmakers.

"Dit is bizar. Hoe is het mogelijk?"
Mohammed Ahabad gelooft zijn
oren niet. De. asbestgedupeerde zit
met zijn vrouwen vijf kinderen al-
weer bijna twee weken in een hotel
in Houten: "Wij zijn juist ontzettend
gespannen. Onze 'hele privésfeer is

,weg en ik kom bijna dit hotel niet
uit. Een massage mag best als' ze
moe zijn, maar ze hebben genoeg

Raaijmakers: 'De ambtenaren
maken lange dagen.' FOTO TWITTER

personeel. Dit is complete onzin.
Wij zouden hier recht op moeten
hebben." .

Gemeentewoordvoerster Natalja


