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"Eén keer heb ik meegemaakt dat iemand in slaap viel.

Ik zag hem steeds verder onderuitzakken en op een

gegeven moment was hij compleet onder zeil. Maar

meestal gebeurt me dat niet. Ik begin namelijk altijd met

een ontspannende massage, maar daarna zorg ik voor

energie, zodat iedereen na de behandeling weer superfit

achter zijn bureau zit.

Omdat ze zo relaxed zijn, vertellen mijn klanten veel

meer dan normaal. Vooral medische dingen zijn een

geliefd onderwerp, van muisarm tot hernia. In ernstige

gevallen verwijs ik ze door naar een specialist, maar

meestal doet een massage alleen al wonderen. Er kan

zelfs een preventieve werking vanuit gaan. Maar kalme-

rend werkt het altijd: ook als iemand woedend binnen-

komt, na een slecht beoordelingsgesprek bijvoorbeeld,

kan ik de stress wegmasseren. Na de behandeling blijkt

alles opeens beter te relativeren.

Als ik voor het eerst ergens kom, is de sfeer vaak lache-

rig. Zo maakte iemand van een internetbedrijf pas gele-

den een digitale foto van zijn nietsvermoedende colle-

ga, om die vervolgens met de computer te bewerken.

Maar meestal geef ik ze de kans niet om me te laten

Waar vinden we de hulp
die we nodig hebben, om
ons huis schoon te maken,
de hond uit te laten, de
boodschappen te doen of
ons anderszins te ontlasten
in deze drukke tijden?
IPO ging op zoek naar de
Nieuwe Hulpverleners.
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stress vveg'
bespioneren. Ik zorg namelijk dat ik een aparte kamer

kan gebruiken. Dan is er wat meer privacy. Niet dat het

ooit echt intiem wordt, want de massage doe ik over de

kleding heen. Of het nu gaat om maatpakken of T-shirts.

Speciale spullen heb ik niet nodig. Mijn massagestoel

heb ik altijd bij me. Zelfs op de fiets, dan draag ik hem

gewoon op mijn rug."it

Ook behoefte aan ontspanning?
Melanie Raaijmakers wordt vooral ingehuurd door

bedrijven om daar, bij wijze van 'personal benefit', de

personeelsleden te komen masseren.

De kosten: f 125 ex. btw per uur (max. 3 behandelin-

gen per uur). plus reiskosten (50 cent per km).

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden:

het bedrijf kan alle kosten op zich nemen, het kan een

gedeelte vergoeden of iedereen zelf laten betalen.

Tip van Melanie als de werkgever toestemming wei-

gert: geef hem/haar een massagebehandeling cadeau.

Is de weerstand zo verdwenen.

Meer informatie: WorkMassage, t: 020-6123285,

get@WorkMassage.nl


