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Pilot bibliotheek Amstelland
Dit jaar heeft ProBiblio in samenwerking met de bibliotheek Amstelland een  
pilot uitgevoerd met een digitaal veerkrachtinstrument. Woosh5 is een bedrijf  
dat een digitaal platform heeft ontwikkeld waar medewerkers hun veerkracht  
kunnen meten en trainen door middel van oefeningen. Aanvullend kunnen  
medewerkers gebruik maken van een e-coach. Het ontwikkelde instrument is  
wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu gemonitord en aangepast aan  
de vraag van de gebruikers.

Lizet van Zegveld, manager publieke dienstverlening van bibliotheek Amstelland 
heeft samen met haar team het instrument voor ons getoetst. Het team bestaat  
uit 16 medewerkers in de publieke dienstverlening die de afgelopen jaren  
verschillende leidinggevenden hebben gehad, een reorganisatie hebben  
meegemaakt en van wie de inzet van andere kennis en competenties wordt  
gevraagd. De leidinggevende ziet de belasting van de medewerkers en wil ze  
graag ondersteunen met dit instrument.

Aanpak
De pilot heeft een doorlooptijd van 4 maanden gehad. De start was een  
bijeenkomst met het team en de begeleiders en e-coaches van Woosh5.  
Yolanda Buchel, managing partner van Woosh5, heeft het team in een presentatie  
meegenomen en enthousiast gemaakt voor het gebruik van Woosh5.  
De medewerkers hadden ruim de gelegenheid om met hun e-coach kennis te  
maken. De bijeenkomst werd afgesloten met het uitreiken van de Woosh5-box 
waar de inlogcode en een aantal cadeautjes in zitten. 

Halverwege heeft Woosh5 een evaluatie onder de deelnemers uitgezet en deze  
in een bijeenkomst besproken. De tussentijdse resultaten zijn:
• 90% heeft het veerkrachtprofiel gemaakt
• 90% heeft telefonische intake gehad
• 50% heeft 3 of meer contact momenten met de e coach gehad
• 35% heeft intensief contact met de e-coach 
• 30% vindt het niet van toepassing op zichzelf/is gestopt 
 
Deze resultaten zijn op inhoudelijk niveau aan het team teruggekoppeld en  
besproken. De manager geeft in een gesprek aan dat een aantal medewerkers  
heel blij zijn met deze interventie en er optimaal gebruik van maken. Een aantal 
medewerkers maakt om diverse redenen niet of nauwelijks gebruik van het  
aanbod. De medewerkers zijn achteraf positief over deze bijeenkomst. Ook al 
doen niet alle collega’s actief mee aan het gebruik van Woosh5, de bijeenkomsten 
dragen bij aan de teamontwikkeling en het bespreekbaar maken van een aantal 
essentiële onderwerpen.
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Eindevaluatie 
Na 4 maanden sluiten we de pilot af. Dit betekent ook voor de medewerkers dat 
het digitale platform gesloten wordt. In de eindevaluatie blijkt dat het beeld van 
een derde van de medewerkers die er enthousiast mee aan de slag gaat, een derde 
medewerkers die het af en toe gebruikt en een derde van de medewerkers die niet 
mee doet, ongewijzigd is. 

In het eindgesprek geeft de manager aan dat de bijeenkomsten en het kennis- 
maken met de e-coaches een absolute meerwaarde heeft. 

De medewerkers hebben de inzet van het instrument positief ervaren. Het heeft 
het signaal afgegeven dat de werkgever ze serieus neemt en bereid is te investeren 
in dit team. Dit signaal heeft positief en versterkend gewerkt, ook voor de  
medewerkers die niet actief deel hebben genomen.

Eindadvies Amstelland
De manager beveelt de inzet van het instrument Woosh5 aan voor andere  
bibliotheken. Met het inzetten van dit instrument en de bijbehorende bijeen- 
komsten geef je aandacht aan de medewerkers en investeer je in ze.  
Het gezamenlijk werken aan de veerkracht draagt bij aan de teamontwikkeling en 
maakt het mogelijk om essentiële onderwerpen zoals de onderlinge samenwerking 
en de veranderbereidheid te bespreken. Het instrument Woosh5 biedt concrete 
tools om met veerkracht aan de slag te gaan en de “veerkrachtspier” te trainen. 
Het werken in een digitaal platform stimuleert medewerkers om hun eigen regie  
te nemen. De inzet van e-coaches heeft grote meerwaarde voor de medewerkers.

Eindadvies ProBiblio
De adviseur van ProBiblio is heel tevreden over het resultaat van de pilot. Het is 
lastig om concrete resultaten te meten omdat het hier om een bewustwordings-
proces gaat bij medewerkers. In de maanden dat de pilot heeft gedraaid zien  
we een mooie beweging ontstaan bij de medewerkers en hun leidinggevende. 
De professionaliteit en het enthousiasme van de consultants en e-coaches van 
Woosh5 draagt bij aan het slagen van het traject.

Belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van het instrument is dat de  
leidinggevende het proces begeleidt en de beweging in de context van de  
transitie kan zetten. Zo is het regelmatig in gesprek gaan met de medewerkers  
en het bespreken van relevante zaken in het werkoverleg belangrijk om het proces 
te ondersteunen. Het werkt heel goed om het instrument te koppelen met een 
organisatieverandering zoals in dit geval het werken met andere roosters. 

Eindadvies Woosh5
WOOSH5 is opgericht om breed en laagdrempelig medewerkers op het gebied  
van veerkracht en persoonlijke groei te kunnen coachen en versterken in hun  
werk en loopbaan, ze naar behoefte extra aandacht te kunnen geven. En daarmee 
leidinggevenden een stuk te kunnen ontzorgen. Dat is precies wat er in de pilot 
heeft plaatsgevonden. Natuurlijk verschillen behoeften van medewerkers, door 
persoonlijke omstandigheden, persoonlijkheid, leerervaringen in het verleden.  
Het digitale aanbod maakt het echter mogelijk om hun eigen route en ritme te 
pakken. Het blijkt dat het blended aanbod van een live kick-off en kennismaking 
met de e-coaches, de telefonische intake, de online oefeningen en twee  
teamsessies effectief is en goed werkt.

Vestiging


