
Hoe vitaal is
uw organisatie?



Eén op de drie werknemers heeft last van werkdruk.  
Een serieus probleem waar werknemer en werkgever 
rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als 
te weinig werkdruk kan leiden tot mentale en fysieke  
gezondheidsklachten.

De kern is het vinden van een evenwichtige balans  
tussen werk en ontspanning. De boog kan immers niet 
altijd gespannen zijn!

De visie van Relax At Work is dat werkbeleving en 
werkbelasting niet los gezien kunnen worden van leef
stijl en gezondheid. Ter verbetering van de vitaliteit van  
medewerkers, verzorgt Relax At Work:
• Stoelmassages op locatie
• Workshops
• Cursussen
• Activiteiten
• De complete organisatie van vitaliteitsdagen 
 
Afhankelijk van uw wensen wordt een maatwerk
programma gemaakt.

Stress is één van de sterkst groeiende 
oorzaken van ziekteverzuim binnen  
organisaties.
Een goede balans tussen werk en privé (work/
life balance) is bepalend voor het welzijn van een 
werknemer.  

We leven vaak in een sneltrein die alsmaar door raast. 
Tegenwoordig moet er steeds meer werk worden 
gedaan door minder mensen. Ook zijn veranderingen 
binnen de organisatie aan de orde van de dag. 



Stoelmassage : Een gezonde break!
Uit onderzoeken blijkt dat het aanbieden van stoelmassage 
de mentale en fysieke vitaliteit van medewerkers verhoogt.

Waarom is vitaliteit zo van belang  
voor uw organisatie?
Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. 
Gezonde en gelukkige medewerkers presteren beter. Ze 
hebben meer energie, zijn productiever en zijn gemo tiveerder. 
Daarnaast is een gezonde medewerker minder vaak ziek. 
Het is van belang een gezonde leefstijl van uw medewerkers 
te stimuleren en hen te ondersteunen in het vinden van 
een evenwichtige work/life balance.
Wilt u weten hoe wij uw organisatie vitaler kunnen maken? 
 
 Neem dan contact met ons op!



Wat is een stoelmassage?
Een stoelmassage is een kortdurende drukpuntmassage 
van circa 20 minuten, op een comfortabele ergonomisch 
gevormde stoel. Tijdens de massage worden het hoofd, 
de nek, schouders, armen, handen, rug en de heupen  
gemasseerd.
 
Wat zijn de voordelen van een  
stoelmassage?
• Helpt gezond personeel  gezond te houden.
• RSI, muisarmen en verstijfde spieren (nek, schouder, 

rug etc.) worden voorkomen.
• Eventuele klachten worden minder of verdwijnen zelfs.
• De massage werkt ontspannend en stress verlagend.
• Concentratievermogen en productiviteit van medewerkers 

worden vergroot.
• Even een gezonde pauze en een moment van rust.
• Laagdrempelig door massage over de kleding heen.
• Afname ziekteverzuim.
• Medewerkers voelen zich gewaar-

deerd door werkgever. Hierdoor 
ontstaat een wisselwerking : 

• De medewerker is eerder 
bereid een stapje extra te 
doen voor de werkgever.



Inzetten van stoelmassages kan:
• Eenmalig tijdens een vitaliteitsweek, gezondheidsdag 

of als extraatje na een zeer drukke periode. 

• Middels een pilot. Gedurende een aantal weken worden 
medewerkers gemasseerd, waarbij vooraf, tussentijds 
en achteraf effectrapportages worden ingevuld. U kunt 
ervoor kiezen de pilot breed binnen de organisatie in te 
zetten of aan te bieden aan een bepaalde doelgroep die 
een risicogroep vormt voor uw organisatie (bijv.  
medewerkers met veel til- of computerwerk,  productie-
personeel of mensen met specifieke klachten)  

• Op contractbasis: preventief voorkomen van  
beroepsgerelateerde klachten, zoals bijvoor-
beeld CANS -klachten. Medewerkers krijgen 
dan eens per maand of 2-wekelijks de 
mogelijkheid geboden, gebruik te  
maken van een stoelmassage.
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Voordelen Relax At Work
• Zeer betrokken organisatie die persoonlijke aandacht 

hoog in het vaandel heeft staan
• Gratis Online Reserveringssysteem
• Aanreiken van oefeningen en tips door de masseur 

indien dit nodig of wenselijk is
• Door middel van behandelkaarten 

worden eventuele klachten  
gemonitord

• Relax At Work heeft alleen 
TouchPro-Europe-gecertifi
ceerde stoelmasseurs.  
Zij worden jaarlijks  
bijgeschoold en 
daardoor haalt u 
kwaliteit in huis. 

Gratis stoelmassages
Denkt u erover om stoelmassages 

in uw bedrijf te introduceren, maar 
wilt u ook eerst zelf ervaren wat een 

stoelmassage is? Neem dan contact 
met ons op voor een gratis demonstratie 

van 4 personen.


