
Massage moet personeel aan bureaus binden
Dat massage nog altijd primair een seksuele connotatie heeft,
werd weer eens bewezen toen schrijfster de zes vertelde voor een
heilzame behandeling naar bureau Wunderman Cato Johnson
te gaan. "Kan ik mee?" vroeg een collega met een wellustige
grijns. Een ander diagnosticeerde bij zichzelfpijn in de klei-
ne teen, optrekkend naar de liesstreek en vroeg zich af of
een plaatselijke beurt soelaas zou bieden. Welcome to the
real world. Manueel therapeute Melanie Raaijmakers zet
haar klanten op een speciaal ontworpen massagestoel
en de kleren kunnen gewoon aanblijven. Zij klopt,
drukt en wrij ft volgens de Japanse Shiatsu-techniek, 'n
soort acupunctuur zonder naalden. Shiatsu voorkomt
werk- en stressgerelateerde klachten als hoofdpijn,
rugklachten, vastzittende spieren en muisarmen. De
massage duurt 15 minuten (kosten: 35 gulden).
In de bruine huiskroeg van de Y&R-groep staat de stoel in de

belendende patio. De, aan het jasje-dasje te zien, accountman
laat zich de behandeling rozig welgevallen. Ook hier zijn de De-

biteuren-Credi teuren-
toestanden niet van de
lucht bij koffiedrinkende
collega's. "Ikkijkwellink
uit, wordt het laatste rest-

je positieve energie uit me gemasseerd", aldus een bijval oog-
stende grapj as. Personeelsfunctionaris Marjolein Kortleve lacht be-
grijpend. "Toen Melanie me belde dacht ik: 'wat moet ik hier-
mee'." Maar na een behandeling was ze snel om. "Bovendien
heeft directeur Cas Seys zelf massage-ervaring, dat scheelt." Kort-
leve wil de proef in een definitieve vorm gieten. Niet eens om

ziekteverzuim te voorkomen, "maar om het personeel te
binden in de vorm van extraatjes, net zoals onze kroeg
die functie heeft". \

Naast Wunderman heeft Raaijmakers onder meer
Bridge'ADMP, Gouden Gids, Ten Hagen &Stam en Sam-
som als klant van haar bedrijfWork Massage. Dat Raai}
makers vooral emplooi heeft in de reclame- en media-
wereld komt niet door het deadline driven karakter van
deze branches. Raaijmakers: "Ik heb als office manager

bij Inizio Design gewerkt en heb in dat wereldje veel con-
tacten." Wel is het zo dat trends als New Age, Azië en onthaas-
ting in deze branches sterker leven en het management recep-
tiever maken, denkt ze. Enkele zweverige ontboezemingen van
klanten bewijzen haar stelling. "Het is het gevoel datje hebt na
een dagje lummelen aan het strand" zegt]aapvan der Linden van
Samsom. Peter Verbiestvan Future heeft helemaal het licht gezien.
"Ik voel me een ander mens." IS

De barbier van
A.m.sterdam
Sinds 1965is hij een begrip in Am-
Mprrl"m Pl1 (lm~trpkpl1 F.l1kp1pl1


