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Over The Chairmen 

The Chairmen at Work biedt masseurs met een visuele beperking een platform om 

te kunnen doen waar ze energie en voldoening uit halen, het geven van stoel- en 

sportmassages.

The Chairmen at Work is in 2012 opgericht door Joost Rigter. Hiermee wil Joost zijn 

positiviteit doorgeven aan andere mensen met een visuele beperking.

Over Joost

Op 26 jarige leeftijd werd hij geconfronteerd met een visuele beperking. Ondanks deze 

tegenslag en de tijd die hij nam dit te accepteren heeft hij weer de kracht gevonden vooral 

te kijken naar de mogelijkheden in het leven.  

 

Joost is motivational speaker en spreekt in binnen- en buitenland voor diverse organisaties 

over veranderingen, verbinding en dat niets onmogelijk is. Hij is onafhankelijker dan ooit en 

wil dit heel graag doorgeven omdat hij weet hoe belangrijk dit is.

meer dan alleen werk

Stoel- en sportmassages door masseurs  

met een visuele beperking

“Meer dan alleen

kostenbesparend”



The Chairmen at Work

The Chairmen at Work is een platform voor talentvolle 

masseurs die visueel beperkt zijn. Onze social 

enterprise zorgt voor de onafhankelijkheid van onze 

masseurs. Wij brengen zo twee bijzondere werelden bij 

elkaar. Enerzijds de masseurs, anderszijds interessante 

organisaties of evenementen. 

Onze organisatie

Wat brengen wij uw organisatie?

Voor u als werkgever willen we zorg dragen voor het 

verlagen van ziekteverzuim en de veelal groeiende 

stress in organisaties. De inzet van The Chairmen 

brengt ook een verhoging van de productiviteit en de 

werknemerstevredenheid. Door gebruik te maken van onze 

diensten heeft u al deze voordelen. Daarnaast draagt u bij 

aan de onafhankelijkheid van onze masseurs.

The Chairmen at Work zal uw werknemers inspireren, een 

fris, nieuw perspectief geven en leren hoe je niet moet 

focussen op beperkingen maar op mogelijkheden. Verwen 

uw werknemers met een exclusieve massage ervaring en 

draag tegelijk bij aan een maatschappelijk verantwoord en 

inspirerend project. 

Onze masseurs zijn allemaal gekwalificeerd stoel- en of 
sportmasseur en staan garant voor hoogwaardige massages. 

Zij letten actief op klachten en verwijzen waar nodig naar 

uw/een arbo-arts.  Kortom, The Chairmen zorgt voor 

ontspanning en een glimlach!

Beschikt over een online reserveringssysteem 

waarbij medewerkers zelf een massage kunnen 

inplannen of wijzigen. 

Uw medewerkers krijgen direct een mailbevestiging 

en ontvangen ook nog een reminder.

Wij kunnen een massagestoel binnen uw bedrijf 

plaatsen.
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Vitaliteit

Participatie

Inspiratie

Massage met winst 

voor iedereen


