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Inleiding
In de transitie van de bibliotheken van klassieke bibliotheek naar de  
maatschappelijke en educatieve bibliotheek wordt er een flink beroep gedaan  
op de mentale veerkracht van medewerkers. In de branche zijn instrumenten 
beschikbaar op het gebied van vitaliteit die met name gericht zijn op het  
managen van werkdruk en de effecten daarvan op de vitaliteit. Uit onderzoek 
blijkt dat vitaliteit maar een beperkte invloed heeft op de bevlogenheid en het 
werkplezier van medewerkers. De mentale veerkracht blijkt veel belangrijker te 
zijn voor het welbevinden van mensen. 

Woosh5
Woosh5 is een bedrijf dat een digitaal platform heeft ontwikkeld waar mede-
werkers 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. Medewerkers die  
mentaal veerkrachtig zijn blijven positief en gefocust en kunnen zich aan passen 
aan de continue veranderingen.

Pilot bibliotheek Amstelland
Lizet van Zegveld, manager publieke dienstverlening van bibliotheek Amstelland
heeft samen met haar team het instrument voor ons getoetst. Het verslag met de
bevindingen kun je hier lezen.

Aanpak
Het traject met Woosh5 begint met een startbijeenkomst waarin het instrument 
wordt uitgelegd en de medewerkers een box ontvangen met daarin de inlogcode 
en een aantal gadgets. Na het inloggen en aanmaken van het veerkrachtprofiel 
kunnen medewerkers 3 maanden gebruik maken van het digitale platform en  
de e-coaching. Halverwege het traject is er weer een teambijeenkomst waarin  
de eerste resultaten besproken worden.  
Na 3 maanden sluit het platform en wordt het traject met een evaluatie met de 
opdrachtgever afgerond. Natuurlijk is het mogelijk om het digitale platform  
langer open te stellen of om meerdere teambijeenkomsten te organiseren.
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https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Verslag_pilot_Woosh5_Amstelland.pdf
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Begeleiding Probiblio 
Het traject wordt in principe doorlopen met de consultant van Woosh5. Probiblio 
kan vanuit een van haar gesubsidieerde projecten doorverwijzen naar de inzet 
van Woosh5. Indien de bibliotheek behoefte heeft aan extra begeleiding  
gedurende het traject dan kan Probiblio via het HR Portaal bemiddelen bij de 
inhuur van een externe adviseur.

Kosten
De kosten voor een traject van 3 maanden zijn € 480,- per persoon (exclusief btw). 
Dit is inbegrepen het gebruik van het digitale platform en inzet van de e-coaches. 
Het traject start met een workshop voor de medewerkers en halverwege is er  
een follow-up, de kosten hiervoor zijn ongeveer € 800,-. Genoemde kosten zijn 
een richtlijn, na het intakegesprek wordt er een offerte op maat gemaakt. 

Het langer openstellen van het digitale platform en het organiseren van meer  
bijeenkomsten kan in een op maat gemaakte offerte afgesproken worden. 
Woosh5 biedt ook verschillende abonnementsvormen aan zodat medewerkers 
gedurende een langere periode gebruik kunnen maken van het digitale platform 
en de e-coaches.

Vragen
Ben je geïnteresseerd in de  
inzet van Woosh5? Of wil je 
een vrijblijvend advies- 
gesprek over de duurzame 
inzetbaarheid van medewer-
kers? Neem dan contact op 
met Maaike Verhoeven,  
adviseur HRD, 06-36 22 33 99.


