Mental Gesondheet an der Aarbechtswelt
D’Aarbecht occupéiert an definéiert e
groussen Deel vun eisem Liewen. Et
ass do, wou mer déi meeschten Zäit
am Dag verbréngen, wou mer Kolleege
kenneléieren an och wou mer eise Revenue generéieren. En erfëllende Beruff
ze hunn, sou bestätegt d’WeltgesondheetsorganisatiounI, ass onverzichtbar
fir dat eegent Wuelbefannen an déi eege
mental Gesondheet. Gläichzäiteg stellt
d’WHO awer och fest, dass en negatiivt
Aaarbechtsemfëld zu physeschen a
mentale Gesondheetsproblemer féiere
kann. Engersäits huet dat Auswierkungen op d’Ëmfeld vun der betraffener
Persoun, sief dat doheem oder op der
Aarbecht. Anerersäits wierkt et sech
op d’Bewältegung vun Tâchen an hirem private Liewen aus. Mental Problemer hunn en negativen Impakt op
d’Produktivitéit, d’Effektivitéit an d‘kierperlech Gesondheet vun de schaffende
Léit. Dëse Problem feiert zu finanzielle
Verloschter fir d‘Employeuren. Oswald,
Proto a Sgroi (2015) stellen an hirer Studie souguer fest, dass e positiivt Wuelbefanne bei der Aarbecht, d’Produktivitéit em bis zu 12% steigere kann.II
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D‘Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène
der Aarbecht, ze vill Iwwerstonnen,
an 28% hunn eng Verschlechterung vun
Mentale bitt esou Coursen un an se si
ze wéineg onënnerbrache Pausen a
hirer mentaler Gesondheet constatéiert.
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glech. Duerch eng geziilt Sensibiliséierung muss derfir gesuergt ginn, dass
d’Leit op dës Méiglechkeeten opmierksam gemaach an interesséiert ginn. Sou
kann ee léieren aktiv an empathesch
mat mentale Problemer ëmzegoen, se
unzeschwätzen an se net méi ze ignoréieren, an iwwerhaapt mental Problemer bei
sech a senge Mataarbechter ze erkennen.
An deene Beräicher wou een aktiv mat
Leit schafft, misst een doriwwer nodenken obligatoresch Formatioun anzeféieren, sou wéi et schonns deelweis fir
den Éischt-Hëllefs-Cours virgesinn ass.
–

Retour au travail aktiv an empathesch gestalten

Fir Leit déi méi eng schwéier chronesch,
psychesch Krankheet haten, ass et
schwéier erëm um Aarbechtsmarché ze starten. Eng Aarbecht ass
awer essentiell wichteg fir all Mënsch,
dowéinst muss eng Rehabilitatioun
an en erfollegräiche Réckwee an
d’Aarbechtswelt
erméiglecht
ginn.
Fir de „Retour au travail“ aktiv an empathesch kennen ze gestalten, brauch
een an all gréisserer Struktur obligatoresch een Aarbechtspsycholog, mat
engem* Infirmier* psychiatrique, deen
esou e „Plan de retour“ opstellt. E reegelméissege Suivi vun de Konditioune
vun de Mataarbechter a Preventiounsaarbecht si bei dëser Aarbecht inclu.
–

Guidelines & Zentraliséiert Plattform

Fir déi mental Gesondheet ob der Aarbechtsplaz promouvéieren ze kënnen,
brauch een eng zentraliséiert Plattform
mam néidegen Input vum Staat.. Hei
kann a Kooperatioun mat all ëffentlechen
a privaten Acteuren am Beräich vun der
mentaler Gesondheet geschafft ginn, fir
dass d’Employeuren an d’Employéen
dee Support fannen dee se brauchen.
Ausserdeem musse Guidelines erstallt
ginn, fir dass all kleng a grouss Entreprise e Mental-Hëllef-Programm fir
hier Mataarbechter ausschaffe kann.
Dëse Programm soll informéiere wéi

de Patron op d’mental Gesondheet vun
senge Mataarbechter oppasse kann a
wéi Problemer duerch déi richteg Preventioune verhënnert oder verbessert
kënne ginn. De Programm soll och
weise wéi ee Leit mat mentale Problemer Ënnerstëtzung bitt, wéieng Formatiounen et fir Mataarbechter zum
Thema Konfliktléisung a mental Gesondheet ginn, wéi ee Mobbing op der
Aarbecht ugeet a wéi ee rechtzäiteg
Hëllef fennt, wann ee selwer betraff ass.
Fir kleng a mëttelgrouss Betriber kéinten dës Guidelines schonn en Programme-Typ enthalen, vu dass se net déi
selwecht Mëttelen hunn wéi grouss Betriber. D’Formation publique, déi schonns
vill an dësem Beräich mécht, kann
hei als Good-Practice-Modell dengen.
–

Méi Flexibilitéit, méi Fraizait an eng
besser Gesondheet

Déi rezent Studien, déi am Ufank vum
Text ernimmt gi sinn, weisen eis och

dorop hin, dass Verännerungen an den
Aarbechtsconditiounen néideg sinn. Méi
flexibel Aarbechtszäite suerge fir méi
Zefriddenheet an eng besser Balance
tëscht der Aarbecht an der Famill. Méi
Flexibilitéit erméiglecht den Télétravail,
mee och do musse kloer Limitte gesat
ginn, well d’Déconnexioun néideg ass.
Gläichzäiteg muss den immense Produktivitéitswuesstem aus de leschte Joren der schaffender Bevëlkerung ze gutt
kommen, d’Léit schaffen emmer méi an
hunn trotzdem um Enn vum Mount net
méi am Portmonni. An dësem Zesummenhang muss diskutéiert ginn ob eng
40-Stonnen-Aarbechtswoch nach ëmmer de richtege Wee ass oder ob op een
net eng 35-Stonne-Woch ugestriewe
sollt. Verkierzten Aarbechtszäite loosse
méi Zäit fir sech a seng Famill, maache
méi glécklech an och méi produktiv,
wéi een et an der Étude vu Microsoft
beispillsweis gesäit.XII Dëst ass och déi
optimal Wochenaarbechtszäit vu 60%
vun de Leit laut der Enquête vum QWI.
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