
The Feeling @ The Office 
Massagepraktijk The Feeling biedt integrale massagesessies op de werkplek. Een moment van 

aandacht en contact als ontspannende onderbreking van de werkdag. 

Onze economie wordt meer en meer een kenniseconomie. Ons werk doen wij steeds meer alleen 

met ons hoofd. Juist voor de kenniswerker is het belangrijk om in contact te blijven met je lijf. Daar 

zit ontspanning, inspiratie en creativiteit. Ingrediënten die maken dat we met gevoel en zonder 

‘kopzorgen’ het denkwerk kunnen blijven doen. Voor de werkgever is het van belang om een 

productieve, inspirerende werkomgeving te bieden waarbij er ook plaats is voor echt contact en 

aandacht voor elkaar. The Feeling @ The Office werkt hieraan mee door het aanbieden van 

professionele ontspanningsmassages op de werkplek. Zo wordt niet alleen de werksfeer maar ook 

de positieve gezondheid van uw medewerkers bevorderd. 

     

Hoe werkt het? 
 

✓ Sessies van 25 minuten 
inclusief korte evaluatie 

✓ De masseur komt met de 
massagetafel en stoel naar 
uw bedrijf 

✓ Vrijblijvende kennismaking 
met 10% korting 

✓ Duurzame samenwerking 
per week of per maand 

✓ Altijd hetzelfde vertrouwde 
gezicht en luisterend oor 

 
 

Wat krijgt de werknemer? 
 

✓ Persoonlijke aandacht door een 
ervaren en professionele 
masseur met coaching ervaring. 

✓ Aandacht voor klachten (pijn in 
schouders, nek, hoofd, rug, 
armen, benen) die spelen op 
dat moment 

✓ Bewustwording van potentiële 
krachtbronnen 

✓ Bevordering van positieve 
gezondheid en werksfeer.  

✓ Door fysieke ontspanning, 
afname van ervaren werkdruk 

 

Uw voordelen! 
 

✓ Fiscale voordelen 
✓ Persoonlijke aandacht 
✓ Minder ziekteverzuim 



Hoe ziet een dagdeel eruit? 

Per dagdeel is er ruimte voor 6 massagesessies van 25 minuten zodat de aandacht voor de 

medewerker centraal staat. Praktijk The Feeling maakt per ontvanger een persoonlijk dossier aan. 

Ochtend: 9:30 uur tot 12:00 uur 

Middag: 13:30 uur tot 16:00 uur  

De dagdelen zullen op woensdagen ingedeeld worden 

De abonnementen: 

Small 1 tot 2 dagdelen per maand 

Medium 3 dagdelen per maand 

Large 5 dagdelen per maand  

Investering per dagdeel: €250,-  

Universitair onderzoek heeft uitgewezen dat de effecten van massage op de werkplek een positief 

effect teweegbrengt, zowel voor psychische als fysieke gezondheid. (bron Universiteit-van-

Maastricht-Onderzoek_Effecten massage) 

 

 

 

 

 

 

Neem nu contact op met The Feeling @ The Office 

Jasper Schuur 0628089667 / massage@praktijkthefeeling.nl 

Colofon: 

Fotografie: Brigitte van Wijk 

Tekst: Britte Vermeulen - Schrijfbedrijf Scatterbrit  = www.scatterbrit.nl 

http://marcvangroen.nl/wp-content/uploads/2015/05/Universiteit-van-Maastricht-Onderzoek_Effecten-stoelmassage.pdf
http://marcvangroen.nl/wp-content/uploads/2015/05/Universiteit-van-Maastricht-Onderzoek_Effecten-stoelmassage.pdf
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