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Stoelmassage op het werk 

Stoelmassage op het werk kunt u inzetten als schouderklopje voor uw personeel of ter preventie / behandeling van klachten.  

 

WAAROM STOELMASSAGE: 

Stoelmassage kan heel ontspannend zijn wat helpt tegen stress en klachten 

ontstaan door langdurige spanning zoals hoofdpijn.  

Naast de ontspannende factor helpt stoelmassage bij klachten aan nek, 

schouders en armen. Bij DOEN CCG kan uw medewerker rekenen op een 

massagebehandeling volledig afgestemd op de persoon.  

Voorafgaand aan een stoelmassage zal elke medewerker een intake krijgen en 

hanteren wij functietesten volgens het protocol van de NGS. 

 

EENMALIGE STOELMASSAGE ALS SCHOUDERKLOPJE: 

Een stoelmassage wordt door werknemers als schouderklopje gezien 

omdat het werk goed is gedaan. Ook als werknemers het niet zo goed 

doen kan een schouderklopje helpen om prestaties te verbeteren.  

Het nut van een schouderklopje is dat mensen meer plezier gaan beleven 

in samenwerken en presteren. Ook geeft een schouderklopje op zijn tijd 

een medewerker zelfvertrouwen.  

Wilt u de medewerkers bedanken voor hun harde werk, het afronden van 

een bepaald prestatie of deadline? Een stoelmassage is daar een zeer 

gewaardeerde manier voor! 

 

KUNNEN STOELMASSAGES ONBELAST WORDEN AANGEBODEN? 

Op 1 januari 2015 is de nieuwe regelgeving rondom het vergoeden en verstrekken aan uw medewerkers van start gegaan; de 

werkkostenregeling 2015. Stoelmassages vallen ook in 2016 onder de ARBO voorzieningen en hebben binnen de WKR een extra gunstige 

regeling. Ook de BTW is voor u als werkgever te verrekenen! 

Een stoelmassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen: 

 U hebt als werkgever een arboplan. 

 De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan. 

 De massage vindt tijdens werktijd plaats. 

 De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen. 

 
Lees meer op www.belastingdienst.nl 

 

Bel voor meer informatie naar DOENCCG 0180-396890 of maak direct een afspraak 

voor een kennismaking incl. een gratis proefmassage van 10 minuten*!                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           *vraag naar de voorwaarden. 
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KLIK HIER 

http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen_en_normbedragen.html#HL-d109e636
http://www.doenccg.nl/contact/

