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WorkMassageis de naam van hetbeddjfvanMelanie Raaijmakers. Met
heerdraagbare massageswel gaat ze bedrijven lallgs om gestresste werk-
nemers van hun spanningen af te helpen.

"Het is niet mijn eigen idee; die stoel is speciaal voor massages op lo-
catie in Amerika ontworpen. Daar zijn bedrijfsmassages al veel normaler
dan hier, Ik heb een opleiding gedaan voor shiatsu-massage. Daarmee
stimuleer je drukpunten op het lichaam, en dat werkt weer op verschil-
lende niveaus. Behalve spieren worden ook energie en geest geprikkeld.
Oe gemiddelde massage duurt ongeveer twintig minuten. Ik heb eerst vijf
minuten een gesprekje met iemand. Daarin vraag ik ofer bepaalde klach-
ten zijn. De rest van de tijd is voor de massage. Als ik iets constateer, bij-
voorbeeld RSI,dan kan ik iemand ook doorsturen naar een fysiotherapeut
of ergotherapeut. En ik adviseer vaak oefeningen ter voorkoming van RSI.
Veel. klachten hebben te maken met te weinig doorstroming van de spie-
ren door een verkeerde (werk)houding. Met massage stimuleer je die.

"Met een aantal bedrijven heb ik een contract. Daar kom ik wekelijks
langs om massages te geven. Vaak is het een
secundaire arb.eidsvoorwaarde. Ik merk dat
bedrijven dit soort dingen steeds belangrijker
gaan vinden. Mensen worden zich bewuster van
hun lichaam en van de kwaliteit van leven.
Werken doe je voor je plezier en je eigen ont-
wikkeling; werkgevers zoeken steeds meer naar
een betere balans tussen prestatie en ontspanning. Zelf kan ik overal wer-
ken. Ik zet mijn stoel neer en ga aan de slag, ook op een drukke beurs
bijvoorbeeld. Ik kan mij redelijk goed afsluiten, Je kunt dit werk niet hele
dagen doen, maar toch is het voor mijzelf heel ontspannend om massa-
ges te geven. Het is communiceren met mensen, maar dan zonder woor-
den, je voelt elkaars energieveld.

11<;ben bezig om mijn bedrijf uit te bouwen tot een landelijk netwerk.
Ik.heb een bestand met masseurs die dezelfde opleiding hebben gevolgd
als ik. Zo kunnen we met WorkMassage landelijk werken. En ik werk
samen met Swinxx Employee Benefits, een bedrijf dat alletlei secundaire
arbeidsvoorwaarden regelt voor bedrijven. Zij hebben een ziektekosten-
verzekeraar zover gekregen om mijn massages op te nemen in hun pak-
ket.' MEER INFO: 020 - 6123285. Internet: www~workmassage.nl
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