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Stoelmassage 

Preventie en 
behandeling  

werkgerelateerde 
klachten  

Minder nek-, rug- en 
schouderklachten 

Maatwerk, dus 
optimaal resultaat 

Advies betere 
werkhouding 

Stimuleert gezondheid  
en vitaliteit  

Toename van 
motivatie 

Stressreductie, 
verbeterde 

concentratie 

Betere hantering 
werkdruk 

Verbetering 
algemeen 

welbevinden 
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Probeer drie gratis 
stoelmassages op 

proef! 

Stoelmassage  

Kostenbesparing 

Minder kort 
verzuim 

Minder 
werkgerelateerde 

klachten 

Lage kosten met 
hoge ROI 

Inpasbaar in uw  
ARBO plan 

Erkende ARBO 
voorziening 

Meetbaar 
resultaat 

Korte betaalbare 
interventie 

Erkende ARBO 
maatregel; fiscaal 

aantrekkelijk 

Enthousiasme op 
werkvloer 

Medewerkers die 
goed in hun vel 

zitten 

Aantrekkelijke 
secundaire 

arbeidsvoorwaarde 
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Geen RI&E of  
ARBO plan? 

Wij adviseren u graag. 

Financiële aspecten 

 stoelmassage 

100% Financiering via  
RI&E, plan van aanpak  

of ARBO plan -> gerichte 
vrijstelling 

 
Massages maken  
hiervan deel uit  

 

Nihil waardering 
dus onbelast te 

verstrekken 

Massages vinden in 
werktijd plaats 

Werknemer hoeft  
geen eigen bijdrage te  

betalen 

De ruimte van de WKR 
blijft vrij en onbenut 

Duur en frequentie 
volgens 

redelijkheidsprincipe 

100% Financiering via 
Werkkostenregeling 

(WKR) 

Beperkt budget en gaat 
ten koste van andere 

voorzieningen 

 
 
 

Bij 12 massages per  
jaar is gemiddeld   

40% van WKR forfait 
al benut 
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Randvoorwaarden. 

 

Uit een RI&E of door verzuimgegevens of overleg met bedrijfsarts moet blijken dat er gezondheidsrisico’s of beroepsziekten bij 

medewerkers naar voren komen. 

In het Arbo jaarplan (splitsen naar prioriteiten) moet opgenomen worden dat de stoelmassage open staat voor iedereen die dit wenst. 

Met name (dus specifiek) benoemen voor diegenen die repeterend  of eenzijdig werk verrichten dat valt onder de risicosfeer 

beroepsziekte. Langdurig beeldschermwerk is er daar een van. 

Dit is tevens van toepassing voor de medewerkers die op een afdeling werken waar zich klachten voordoen of kunnen voordoen, zoals 

benoemd in de RI&E.       

 


