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Beste TPE PROfessional en (stoel)masseur, 
 
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe 
opleidingen en workshops en zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, 
waarmee we onze trouwe licentiehouders en nieuwe klanten nog meer aan kunnen bieden. 
Lees dus vooral verder, wat we jou allemaal voor nieuws te bieden hebben… 
 
Nieuwe opleidingen en workshops 
Verkorte Japanse lichaamsmassage (verkorte ANMA) 
In nauwe samenwerking met Peter Hesseling, trainer bij TouchPro Europe en TPE 
PROfessional, hebben we de verkorte Japans Lichaamsmassage ontwikkeld. Deze 15 tot 20 
minuten durende tafelmassage heeft hetzelfde stimulerende en tegelijkertijd ontspannende 
effect, als de stoelmassage en is hierdoor direct inzetbaar naast je stoelmassages binnen 
bedrijven. Tijdens de beurs in Hoevelaken is deze opleidingen geïntroduceerd en zeer 
positief ontvangen; zowel door de klanten die gemasseerd werden, als door masseurs die 
op zoek waren naar een nieuwe opleiding. Wil jij je massagevaardigheden uitbreiden en je 
klanten een goed alternatief bieden voor de stoelmassage? Schrijf je dan in voor deze 3-
daagse opleiding op 8 juni in Rotterdam, of op 16 november in Houten.  
 
Workshop Ademen 
Afgelopen week hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met Wies van Beek 
van Breathcompany. Wies geeft ademsessies en nu ook workshops “Ademen” bij TouchPro 
Europe. Als (stoel)masseur is het belangrijk om vanuit ontspanning te werken en goed bij 
jezelf te blijven, zodat je je klant of cliënt een optimale massage kan geven. Wil jij ervaren 
wat ademen voor je kan betekenen, zodat jij je klant/ cliënt ook kan leren hoe hij/ zij de 
ademhaling optimaal kan inzetten om de vitaliteit te verhogen? Schrijf je dan in voor deze 1-
daagse workshop op 29 juni in Houten, of op 15 september in Vught. Tijdens onze eerste 
netwerkdag op 2 juni a.s. geeft Wies een ademsessie, zodat je zelf goed kunt ervaren, wat 
ademen voor jou als persoon en masseur kan betekenen! 
Omdat TouchPro Europe het van groot belang vindt, dat onze licentiehouders niet alleen 
goed voor hun klanten zorgen, maar juist ook voor zichzelf, wordt deze workshops vanaf 
september 2018 als verplicht onderdeel toegevoegd aan de opleiding Stoelmassage. We 
adviseren al onze TPE Professionals dan ook om deze workshop te volgen als verdieping 
van hun vaardigheden als masseur. 
 
Workshop Drukpuntentheorie 
Monique Peperkamp van DolphinFlow, tevens trainer bij TouchPro Europe en TPE 
PROfessional, heeft de workshop “Drukpuntentheorie” ontwikkeld voor TouchPro Europe. 
Tijdens deze 1-daagse verdiepende workshop leer je de theorie achter de TouchPro 
Stoelmassage; wat is nu eigenlijk het effect van het aanraken van de verschillende 
drukpunten en meridianen tijdens de massage? Door meer te weten over het effect van je 
handelingen wordt het geven van de stoelmassages nog leuker en interessanter. Je kunt je 
klant namelijk nog beter en gerichter ondersteunen tijdens en na de behandeling. 

http://www.touchpro.nl/
mailto:info@touchpro-europe.com
thttps://www.touchpro.nl/touchpro-trainers
https://www.touchpro.nl/japanse-lichaamsmassage-verkort
https://www.facebook.com/TouchproNederland/photos/pcb.766294543559748/766294426893093/?type=3
https://www.touchpro.nl/direct-inschrijven
https://www.breathcompany.nl/
https://www.touchpro.nl/ademen
https://www.touchpro.nl/direct-inschrijven
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http://www.dolphinflow.com/
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https://www.touchpro.nl/drukpuntentheorie-touchpro-kata
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Schrijf je in voor deze 1-daagse workshop op 15 september in Amsterdam, 6 oktober in 
Eindhoven, 9 november in Zwolle, 23 november in Breda of op 7 december in Houten en 
verdiep hiermee je vaardigheden als TPE PROfessional. 
Omdat TouchPro Europe het van groot belang vindt, dat haar licentiehouders weten wat 
de effecten zijn van de TouchPro stoelmassage,  wordt deze workshops vanaf september 
2018 als verplicht onderdeel toegevoegd aan de opleiding Stoelmassage. We adviseren al 
onze TPE Professionals dan ook om deze workshop te volgen als verdieping van hun 
vaardigheden als masseur. 
 
Workshop Chakra Stoelmassage 
Tijdens deze workshop, die gegeven wordt door Monique Peperkamp van DolphinFlow, 
maak je kennis met de chakra’s op een dieper niveau. Ontdek hun verbondenheid met jouw 
fysieke, emotionele en mentale energie lichaam en hoe ze gestimuleerd kunnen worden in 
jouw lichaam. Aandacht en aanraking van de chakra’s zorgen ervoor dat ieder orgaan en het 
hormoonstelsel de energie krijgt, die het nodig heeft om zijn taak te vereenvoudigen en 
naar behoren uit te voeren. Deze massage vitaliseert je cliënt op vele lagen op een dieper 
niveau en vormt een waardevolle aanvulling op de reguliere Stoelmassage. De 2-daagse 
workshop wordt gegeven op 26-27 mei in Amersfoort, 15 en 16 juni in Rotterdam, 27 en 28 
oktober in Breda en 17 en 18 november in Maastricht.  
 
Ga voor al onze opleidingen en workshops naar onze site en schrijf je in voor een van onze 
opleidingen of workshops. 
 
Als licentiehouder ontvang je bij vermelding van je licentienummer 10% korting op onze 
opleidingen en workshops. Leden van de BvS en van BackBalance ontvangen bij inschrijving 
7,5% korting. Vergeet dus niet je licentie-/inschrijvingsnummer te vermelden!  
Wanneer je een nieuwe klant bij ons aanmeldt, die een opleiding/workshop bij ons gaat 
volgen, dan ontvang je zelf een kadobon t.w.v. €25,-, die vrij te besteden is bij TouchPro 
Europe.  
 
Bonsai van het Westen 
Op 9 en 10 juni a.s. vindt het evenement "Bonsai van het Westen" weer plaats. De 
afgelopen jaren hebben daar stoelmasseurs van TouchPro Europe gestaan en ook dit jaar 
zijn we weer benaderd om bij dit evenement aanwezig te zijn. Bonsai van het Westen is een 
evenement rondom een Bonsai-tentoonstelling, waar tevens een markt, Tai-Chi demo's, 
theeceremonies, etc. worden gegeven. Een echt dagje uit, waarbij ook stoelmassages 
aangeboden worden voor de bezoekers tegen een kleine vergoeding van €5,- per massage. 
Een mooie gelegenheid om de stoelmassage onder de aandacht te brengen en voor jezelf 
reclame te maken. Op beide dagen worden er 2 stoelmasseurs gevraagd. Vind je het leuk 
om een bijdrage te leveren aan deze leuk dag, neem dan contact op met Manon Jamin, 
organisator van Bonsai van het Westen. 

http://www.touchpro.nl/
mailto:info@touchpro-europe.com
https://www.touchpro.nl/direct-inschrijven
https://www.touchpro.nl/stoelmassage
http://www.dolphinflow.com/
https://www.touchpro.nl/chakra-stoelmassage
https://www.touchpro.nl/massage-opleidingen
http://www.bonsaivanhetwesten.nl/
http://www.bonsaivanhetwesten.nl/
mailto:manon%20jamin%20%3cmanon@bonsaivanhetwesten.nl%3e?subject=Bonsai%20van%20Westen%20via%20TouchPro%20Europe
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Samenwerkingsverbanden 
Con Amore 
Con Amore is een gespecialiseerd opleidingsinstituut, dat bijdraagt aan een nieuwe 
generatie goed-opgeleide paramedische zorgprofessionals, die aan de gestelde 
voorwaarden kunnen voldoen. Ben je op zoek naar een goede opleider voor het behalen 
van je Medische Basiskennis / Psychosociale Basiskennis-diploma? TouchPro Europe 
adviseert hierin de opleidingen van Con Amore. Als je na het volgen van een opleiding bij 
ons je aansluitend inschrijft voor de opleiding Medische Basiskennis en/of Psychosociale bij 
hen, dan mogen we je een mooi aanbod doen. Neem voor meer informatie over dit aanbod 
contact met ons op. 
 
Vital BizNiz 
Mensen op de werkvloer zijn het grootste kapitaal binnen een organisatie. Zij maken de 
organisatie tot wat het is en zijn de drijvende krachten achter de marktpositie. Daarom is 
het van belang dat mensen vitaal blijven op fysiek, maar zeker ook op mentaal vlak. De 
missie van Vital BizNiz is om organisaties duurzaam inzetbaar te maken. TouchPro Europe is 
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Vital BizNiz om hen bij deze missie te 
ondersteunen en maakt sinds kort deel uit van hun samenwerkingsplatform. Wanneer er 
een organisatie Vital BizNiz te kennen geeft, dat zij stoelmasseurs in willen zetten als manier 
om de vitaliteit van het bedrijf te verhogen, het ziekteverzuim terug te dringen of 
teambuilding te versterken, dan wordt TouchPro Europe hiervoor direct benaderd door Vital 
Bizniz. We zijn zeer blij met en dankbaar voor deze samenwerking, omdat wij via deze weg 
onze gekwalificeerde en gelicentieerde TPE PROfessionals in kunnen zetten. Wil je ook 
benaderd worden voor dit soort opdrachten, blijf er dan zorg voor dragen, dat je aan al onze 
licentievoorwaarden blijft voldoen. De belangrijkste is, dat je jaarlijks je supervisie gaat 
volgen. Ga  voor actuele data naar de site en schrijf je in. 
 
BackBalance 
Komende maand gaan we in gesprek met BackBalance om te kijken in hoeverre we onze 
kennis, vaardigheden en workshops op elkaar kunnen laten aansluiten, zodat we beide onze 
leden een breder aanbod aan opleidingen en workshops aan kunnen bieden tegen een 
mooie prijs. Zodra hier meer bekend is, informeren we je daar natuurlijk over. 
 
Op korte termijn zullen we je weer verder informeren. Zorg er dus voor, dat we in je 
mailbox, als veilige afzender staan aangemerkt en mis onze informatie niet. 
 
Warme groeten, 
 
Het team van TouchPro Europe 
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