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Werk: een (goede) voedingsbodem voor Amor 
 
Liefde op het werk is geen zeldzaamheid. Dat zal niemand verbazen, nu veel mensen een 
groot deel (sommigen: het grootste deel) van hun wakende bestaan op het werk 
doorbrengen. Uit een in 2006 gehouden enquête op Monsterboard.nl gaf veertig procent van 
de respondenten te kennen wel eens een relatie op het werk te hebben gehad. Tien procent 
had zelfs op het moment van invullen een relatie met een collega. In veel gevallen kunnen 
liefde en werk prima samen gaan, zeker indien de roze bril van de eerste periode wat minder 
overheersend is. Zo hebben veel koppels hun eigen bedrijf.1 Tenzij hij zelf het lijdend 
voorwerp van de liefde is, vindt de jurist het fenomeen meestal pas interessant als het mis 
gaat: de geliefden sluiten zich af en roepen zo wrevel op bij hun collega’s, de verliefde 
directeur trekt zijn/haar geliefde ondergeschikte voor, of de liefde wordt (niet langer) 
beantwoord waardoor een onwerkbare situatie ontstaat. Hier manifesteert zich in volle 
glorie de onder arbeidsjuristen bekende stelling dat de arbeidsovereenkomst een huwelijk is: 
overplaatsing of ontslag van in ieder geval één van beiden - meestal de laagste in de 
hiërarchie – is de enige uitweg. 
 
Zoals eenieder weet, is het vrijwel onmogelijk de liefde in enkele definities te vangen. Ook de 
grootste juridische systeemdenker die in elke serie uitspraken een lijn weet te vinden, zal niet 
veel verder komen dan enkele algemeenheden en mompelen dat de toelaatbaarheid en de 
gevolgen van een (inmiddels beëindigde) liefdesrelatie op de werkvloer “afhangt van de 
omstandigheden van het geval”. Omdat ik zelf zeker niet méér wil pretenderen dan dat, zal 
ik enkele van die omstandigheden noemen. In mijn bijdrage behandel ik overigens louter de 
wederzijdse, dus positief beantwoorde liefde. Niet alleen is dat vrolijker, de situatie van 
eenzijdige, onbeantwoorde liefde is ook juridisch een andere. Men komt dan al snel in de 
sfeer van (seksuele) intimidatie, met haar eigen regels. 
 
Een korte terugblik 
 
Maatschappelijke opvattingen veranderen, en zo ook de opvattingen over de gewenstheid 
van liefde op het werk. De wetgever bemoeide zich er vroeger uitdrukkelijk mee: een 
arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten was verboden. Wie denkt dat het hier gaat om een 
relict uit een grijs verleden, vergist zich: de bepaling heeft tot 1997 in de wet gestaan.2 De 
gedachte was onder meer, dat de ondergeschiktheidsverhouding zich niet verdraagt met de 
gelijkheid van huwelijkspartners. Voorts zouden de bepalingen uit het oude BW omtrent het 
verbod van koop en schenking tussen echtgenoten te gemakkelijk kunnen worden 
ontdoken.3 Een klemmende motivering voor de bepaling, anders dan voornoemde – toch 
zwakke – argumenten heeft altijd ontbroken. Voorts werd de bepaling beperkt uitgelegd. Zo 
bepaalde de Kantonrechter Haarlem in 1949 dat de bepaling niet gold in de situatie van een 
arbeidsovereenkomst tussen een man en zijn concubine.4 Blijkbaar is ondergeschiktheid daar 
wel toegestaan… 
 
Over gewijzigde opvattingen gesproken: is liefde op het werk al een precaire 
aangelegenheid, tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was liefde buiten het werk voor 

                                                      
1 Zoals in het geval van de bakkerij in Amsterdam waar ik naast woon. Overigens heeft deze liefde de 
echtelieden niet opgestuwd naar ambachtelijke hoogstandjes. Maar wellicht is de liefde al bekoeld. 
2 De bepaling was te vinden in art. 7A:1637i (oud) BW. 
3 Aldus W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk 
Willink 1990, p. 44-45. 
4 Ktg. Haarlem 25 november 1949, NJ 1951, 200. 



sommige werknemers ook al niet van risico’s ontbloot. Zo was het volstrekt gebruikelijk 
voor een vrouw die in het huwelijk trad dat zij haar baan opzegde (of dat die baan haar werd 
opgezegd). Cao’s bepaalden zelfs dat een werkneemster die haar werkgever niet had gemeld 
dat zij in het huwelijk was getreden op staande voet kon worden ontslagen. Dit komt op ons 
heden ten dage wat curieus over, maar wie weet wat onze nazaten ons over dertig jaar 
aanwrijven. 
 
Verbieden! 
 
Om de emotionele ellende van een verbroken relatie en arbeidsonrust onder collega’s te 
voorkomen, is het wellicht een idee liefde op het werk simpelweg te verbieden. Niet dat 
liefde zich laat dwingen, maar werkgevers zouden het sterk kunnen ontraden of zelfs met 
ontslag kunnen dreigen op het moment dat er binnen hun bedrijf affaires ontstaan. Eind 2005 
kwam het Amerikaanse handelsconcern Wal Mart in het nieuws omdat het precies dat had 
geprobeerd. In een voor 10.500 Duitse werknemers geldende regeling stond het volgende 
opgenomen: 

 
“Sie dürfen nicht jemanden ausgehen oder in eine Liebesbeziehung mit jemandem treten, wenn Sie 
die Arbeitsbedingungen dieser Person beeinflussen können, oder der Mitarbeiter Ihre 
Arbeitsbedingungen beeinflussen kann”. 
 
Hoewel bovengenoemd verbod zich nog beperkte tot de situatie dat de ene werknemer 
invloed zou kunnen uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden van de andere werknemer – 
hetgeen waarschijnlijk vooral slaat op een hiërarchische verhouding – oordeelde de Duitse 
rechter dat een dergelijk verbod in strijd is met de Duitse Grondwet. Ook het in de regeling 
opgenomen “flirtverbod” waarin “lüsterne oder anzügliche Blicke oder als sexuell deutbare 
Kommunikation jeder Art” verboden werden, kon niet door de grondwettelijke beugel. In 
Nederland zou het lot van de regeling waarschijnlijk hetzelfde zijn. Art. 10 van onze 
Grondwet beschermt de persoonlijke levenssfeer. Weliswaar werkt deze norm niet direct 
door in de arbeidsrelatie, maar via de norm van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) 
werkt de norm wel degelijk indirect door, al kunnen dan andere belangen het grondrecht 
opzij zetten. Een belangenafweging kan de combinatie van werk en liefde dus dwarsbomen, 
maar een verbod zoals door Wal Mart geformuleerd, zonder dat daar enige 
belangenafweging uit blijkt, zal de rechterlijke toets niet doorstaan.5

 
Liefde en leiderschap 
 
Van leidinggevenden mag op het terrein van verliefdheid meer worden verwacht dan van 
‘gewone’ werknemers. Iemands gezag als leidinggevende kan immers juist onder druk 
komen te staan indien diegene een relatie heeft met een andere werknemer. Hij zal snel de 
verdenking op zich krijgen dat hij zijn geliefde voortrekt, welke verdenking juist in haar 
tegendeel zal komen te verkeren wanneer de relatie overgaat. Zit er nog iemand thuis, dan 
zadelt de leidinggevende zijn ondergeschikten met een voor sommigen moeilijk stil te 
houden geheim op. Voorzichtigheid is dus geboden. In het algemeen zal het niet 
gewaardeerd wordt indien de leidinggevende in kwestie de aan zijn geliefde verstuurde e-
mails met zeer persoonlijke ontboezemingen door het bedrijf rondstuurt. In de zaak die 
leidde tot een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 26 april 20016 was zonder 

                                                      
5 Zie uitgebreid over grondrechten in het arbeidsrecht: E. Verhulp, Grondrechten in het arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 1999. 
6 JAR 2001/101. 



meer sprake van moderne opvattingen over liefde op het werk. De werkgever had geen 
bezwaren tegen de relatie tussen een leidinggevende en een medewerkster als zodanig, noch 
tegen het aantal tussen de geliefden verstuurde e-mails en de lengte ervan, alswel tegen de 
inhoud van sommige berichten die een duidelijk pornografisch karakter droegen. De 
sensatiezoekers onder ons raad ik zeker aan de uitspraak erbij te pakken. Daar kwam nog bij 
dat de leidinggevende, uiting gevende aan het gevoel van “jongens onder elkaar”, de 
berichten aan zijn collega’s liet lezen. De kantonrechter nam in zijn overwegingen mee dat 
duidelijk sprake was van een seksuele relatie tussen de twee werknemers, waarbij hij de 
latere ontkenning daarvan door de leidinggevende als ‘Clintoniaans’ bestempelde.7 Het 
versturen van pornografische e-mails achtte hij niet erger dan het hebben van een 
pornoblaadje in een bureaula, hetgeen ook niet verboden is. De kantonrechter wees het 
ontbindingsverzoek af, mede omdat de leidinggevende altijd goed had gefunctioneerd, tien 
jaar in dienst was en al wat ouder (49) was. Voor ontbinding zou wel grond zijn geweest 
indien de leidinggevende de e-mails aan ondergeschikten had laten lezen, maar daarvan was 
geen sprake; het ging om collega-groepsleiders. Verder was duidelijk dat binnen het bedrijf 
sprake was van een machocultuur waar men elkaar pornoblaadjes etc. liet lezen. Ten slotte 
had de werknemer zijn excuses aangeboden. Een sanctie was daarom meer op zijn plaats 
geweest dan een ontslag, aldus de kantonrechter. 
Een ander voorbeeld biedt een uitspraak van de kantonrechter te Zaandam8, ook wel bekend 
als “de rijdende rechter”. De werkneemster, negentien jaar oud, was een relatie aangegaan 
met de 37-jarige vennoot van de onderneming. De andere vennoot binnen de onderneming 
achtte dit onaanvaardbaar. Na wat strubbelingen tussen de dan inmiddels ex-geliefde 
verzocht de werkneemster zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige 
redenen. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst, omdat voldoende was 
gebleken dat de amoureuze relatie en de daaruit voortvloeiende spanningen een gewichtige 
reden opleverden. Hij trad niet in de schuldvraag. Over de vergoeding stelde de 
kantonrechter dat voor het weigeren daarvan geen grond bestond, “aangezien het gaat om 
een werkgever van 37 jaar oud die een 19-jarige ondergeschikte amoureus heeft benaderd. 
Dat dit gelazer zou geven met zijn partner9 en dus gevolgen zou hebben voor de 
arbeidsrelatie kon en moest de vennoot begrijpen.” Anderzijds had ook de werkneemster 
moeten begrijpen dat de relatie nadelige gevolgen zou hebben voor de arbeidsrelatie, als de 
partner van de vennoot daar achter zou komen. 
 
 
Liefde en religie 
 
Velen zullen op de hoogte zijn van de bij tijd en wijle terugkerende discussie of een bepaalde 
seksuele voorkeur of moraal past bij werkgevers met een bepaalde confessionele signatuur. 
Er hoeft in die situatie niet eens sprake te zijn van een relatie waar de werkvloer ‘last’ van 
heeft: de enkele homoseksuele geaardheid is voor een orthodox-christelijke school vaak 
voldoende om tot ontslag te willen overgaan. In veel gevallen houdt een dergelijk ontslag 
stand, omdat de vrijheid van godsdienst het in zo’n situatie wint. Wat men hiervan ook 
moge vinden, sterker wordt het argument vóór ontslag indien de niet met de religie 
overeenstemmende amoureuze moraal van een werknemer zich daadwerkelijk in de 

                                                      
7 Voor degenen met een kort geheugen: de toemalige president Clinton van de VS antwoordde op de 
vraag of hij met zijn toenmalige stagiaire Monika Lewinsky een seksuele relatie had gehad 
meermalen: “I did not have sex with that woman”. Later bleek uit de hier niet verder te noemen feiten 
dat Clinton daarbij een zeer nauwe definitie van het begrip “sex” hanteerde. 
8 Ktr. Zaandam 30 november 2004, RAR 2005/35. 
9 Met partner wordt hier gedoeld op de medevennoot. 



werkomgeving manifesteert. Zulks deed zich voor in een zaak waarover de Heerlense 
kantonrechter in 2003 moest oordelen.10 De sinds 1981 in dienst zijnde werknemer was 
beheerder van een verzorgingshuis voor oudere religieuze zusters. Op enig moment 
ontstond een relatie tussen de werknemer en de directiesecretaresse. Saillant detail was dat 
de echtgenoot van de directiesecretaresse ook werkzaam was in het verzorgingshuis. De 
twee geliefden verbraken beiden hun huwelijk en gingen samenwonen, als gevolg waarvan 
de inmiddels ex-echtgenoot van de directiesecretaresse instortte en arbeidsongeschikt raakte. 
De werkgever stuurde aan op ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de twee 
geliefden. De kantonrechter die oordeelde over het ontbindingsverzoek ten aanzien van de 
werknemer tilde zwaar aan het feit dat het bestuur al zijn beslissing tot ontslag had genomen 
zonder de werknemer de gelegenheid te geven zijn zienswijze kenbaar te maken. Hiermee 
had de werkgever in strijd met art. 7:611 BW (goed werkgeverschap) gehandeld. Vervolgens 
oordeelde de kantonrechter dat geen sprake was van inperking van enige fundamentele 
vrijheid. De relatie paste volgens de werkgever weliswaar niet binnen het normenstelsel 
zoals dat werd gehanteerd binnen de signatuur van de katholieke instelling, maar de 
kantonrechter voelde zich niet vrij daarover een oordeel te vellen: “dit zou immers 
beoordeling op basis van levensbeschouwelijke en niet op basis van wettelijke normen 
inhouden, waartoe de kantonrechter zich niet bevoegd acht.” Hierop weigerde de 
kantonrechter de gevraagde ontbinding. Het is maar de vraag of iemand hiermee is 
opgeschoten. Zoals gezegd: de arbeidsovereenkomst is een persoonlijke relatie, lijkend op 
een huwelijk. Zeker in de situatie, zoals hier, dat het om een kleine organisatie gaat en men 
elkaar daarom regelmatig tegen het lijf loopt, is het van belang dat partijen die echt niet meer 
met elkaar verder willen dat ook niet meer hoeven. Ik stel mij zo voor dat de werkgever in 
deze situatie, linksom of rechtsom, van de werknemers in kwestie af heeft willen komen. 
 
Liefde en concurrentie 
 
Het moge welhaast voor zichzelf spreken dat liefde op het werk ongemakkelijker voor de 
werkgever wordt indien de werknemer in kwestie een amoureuze relatie onderhoudt met 
iemand bij de concurrent, zeker indien (één van) beiden beschikt over gevoelige informatie. 
Zelfs al zouden de geliefden in kwestie zelf menen dat zij gevoelige informatie heel goed 
onder de pet kunnen houden, zij dienen te beseffen dat: 
a. liefde eindig kan zijn, waarmee veelal de grond ontvalt aan het voorzichtig omgaan met 
concurrentiegevoelige informatie (zeker indien één van de twee meent dat de relatie niet op 
een nette manier is geëindigd); 
b. het er niet zozeer toe doet of geliefden zélf menen dat zij de belangen van hun werkgevers 
goed in het oog zullen blijven houden, maar dat het erom gaat of de buitenwereld – iedereen 
buiten henzelf – datzelfde vertrouwen in een goede afloop heeft. Het antwoord hierop luidt 
veelal ontkennend. Zal de voorzitter van Ajax erop mogen vertrouwen dat zijn directeur die 
een relatie onderhoudt met de directeur van Feyenoord niet prijsgeeft welke jongen talenten 
hij heeft gescout? De vergelijking met voetbal is niet toevallig gekozen. In de zomer van 1998 
haalde een liefde tussen Feyenoord en Ajax de pers. Edelenbos, voorheen advocate van 
Feyenoord en door de voorzitter in 1996 als directeur naar Feyenoord gehaald maakte in het 
voorjaar van 1998 bekend dat zij een “zeer persoonlijke en zeer intieme” relatie onderhield 
met Oldenhof, de algemeen directeur van Ajax. Naar het oordeel van Feyenoord ging het 
hier om een onmogelijke liefde, althans in combinatie met de functie die Edelenbos vervulde. 
Zij had immers uit hoofde van haar functie de beschikking over alle informatie over 
Feyenoord, waarbij te denken valt aan financiën, spelerscontracten, sponsorregelingen, 
lopende onderhandelingen, voorgenomen beleid, nationale en internationale externe 
                                                      
10 Ktr. Heerlen 14 maart 2003, JAR 2003/96. 



betrekkingen enzovoort. Daar Ajax en Feyenoord elkaars grootste concurrenten zijn, ligt het 
voor de hand dat Feyenoord niet gecharmeerd was van deze relatie. “Feyenoord en Ajax 
slapen niet op één kussen”, zo was in de media te lezen. Pijnlijk was dat de relatie al 
minimaal een jaar had geduurd en Feyenoord vreesde dat bepaalde informatie inmiddels 
was uitgelekt. Feyenoord stuurde op ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:685 
BW aan. Het nu volgende deel uit het verzoekschrift aan de Rotterdamse kantonrechter heeft 
wat mij betreft een blijvende waarde: 
 
“Hoezeer Feyenoord ook in beginsel begrip heeft voor de vrijheid van werknemers om hun 
persoonlijke leven geheel naar eigen inzicht in te richten, toch had naar de mening van Feyenoord 
Edelenbos moeten beseffen dat, gezien de aard van haar functie bij Feyenoord en de vertrouwelijke 
positie die zij in die functie bekleedt, de belangen van Feyenoord ernstig in het gedrang komen c.q. 
dreigen te komen als zij haar leven gaat delen met haar collega in dezelfde functie bij Ajax. 
Immers hoe ongewild wellicht ook, het is ondenkbaar dat strikt vertrouwelijke en gevoelige 
informatie, waarover Edelenbos als directeur algemene zaken van Feyenoord beschikt, via haar relatie 
niet op enig moment bekend wordt of kan worden bij Ajax. In ieder geval bestaat bij Feyenoord en 
haar medewerkers niet langer het rotsvaste vertrouwen dat die strikt vertrouwelijke en gevoelige 
informatie via die relatie niet bij Ajax terecht komt. 
Feyenoord is in zijn algemeenheid van mening, dat een werkgever er voor mag waken, dat een 
werknemer niet een dusdanige persoonlijke relatie met een medewerker van een andere 
concurrerende werkgever opbouwt, dat daardoor het gevaar ontstaat dat persoonlijke en zakelijke 
belangen met elkaar verstrengeld raken. Dit geldt in optima forma wanneer het gaat om een 
werknemer die - zoals Edelenbos - beschikt over zeer vertrouwelijke en gevoelige informatie en 
wanneer die persoonlijke relatie wordt gelegd met de directeur van de grootste concurrent in 
Nederland.” 
 
De kantonrechter oordeelde dat een terugkeer van Edelenbos er niet in zat en ontbond de 
arbeidsovereenkomst. Hoewel het grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer inderdaad in het geding was – de kantonrechter wees op het ook in horizontale 
verhoudingen werkende art. 8 lid 1 van het EVRM - meende de kantonrechter dat dat recht 
moest wijken voor het werkgeversbelang van Feyenoord, te weten het beschermen van in 
haar ogen11 gevoelige informatie.12

 
Risicosfeer? 
 
Liefde laat zich maar moeizaam sturen. Is het dan wel gepast dat een rechter die over ontslag 
moet oordelen in de vraag treedt voor wiens risico de ontstane situatie komt? Een antwoord 
op die vraag is in het arbeidsrecht van belang. Als de kantonrechter een 
arbeidsovereenkomst ontbindt, moet hij ex art. 7:685 lid 8 BW beslissen wat in casu een 
billijke vergoeding is. Daarvoor heeft hij de zogenaamde kantonrechtersformule tot zijn 
beschikking die – kort gezegd – in neutrale situaties neerkomt op een maand salaris per 
dienstjaar voor werknemers tot veertig jaar. Voor jaren boven de veertig wordt anderhalve 
maand per dienstjaar gebruikt en voor levensjaren boven de vijftig zelfs twee maanden per 
dienstjaar. Daarbij heeft de kantonrechter altijd een joker achter de hand: meent hij dat de 
situatie niet neutraal is, dan kan hij de zogenaamde correctiefactor toepassen: zet hij die op 
nul, dan krijgt een werknemer geen vergoeding, zet hij die bijvoorbeeld op twee, dan kan 
een werknemer een dubbele vergoeding tegemoet zien ten opzichte van een neutrale situatie. 
Daarom doen werknemers en werkgevers soms zo hun best om de situatie voor hen 
rooskleurig te schetsen, omdat ze dat direct in hun portemonnee merken.  
                                                      
11 Er staat weliswaar “in haar ogen”, maar aangenomen mag worden dat het gaat om een door de 
rechter geobjectiveerde gevoeligheid. 
12 Ktr. Rotterdam 13 augustus 1998, JAR 1998/180. 



 
Maar zou een rechter die moet oordelen over liefde op het werk niet altijd moeten stellen dat 
de situatie “neutraal” is om te voorkomen dat hij zich in een emotioneel wespennest begeeft?  
Edelenbos was 36 jaar oud en werkte pas twee jaar voor Feyenoord. Zij zou in een neutrale 
situatie daarom twee maandsalarissen hebben meegekregen. De kantonrechter vond de 
situatie echter niet neutraal en paste een correctiefactor van drie toe, zodat Edelenbos met 
zes maandsalarissen naar huis ging. De motivering van de kantonrechter was dat van 
Feyenoord mocht worden verwacht dat zij maatregelen ter voorkoming van de ontbinding 
zou hebben genomen of daartoe minstens pogingen had ondernomen.  
 
“Nu zij dat niet heeft gedaan en zelfs geen behoorlijk overleg met Edelenbos heeft gevoerd en heeft 
willen voeren, welk overleg er wellicht toe had geleid dat haar vrees werd weggenomen, is dat 
Feyenoord te verwijten. Het enkele feit dat Edelenbos, die volgens Feyenoord had moeten weten dat 
deze relatie voor haar werk niet kon en zodoende de breuk in het vertrouwen heeft veroorzaakt, toch 
die bij uitstek de persoonlijke levenssfeer rakende en door iedereen te respecteren beslissing heeft 
genomen is onvoldoende om te concluderen dat Edelenbos een verwijt treft aan de ontstane situatie 
zodat een ruime vergoeding is geïndiceerd. Van belang bij de bepaling van (de correctiefactor van) de 
vergoeding is voorts dat er een opzegtermijn geldt van zes maanden. Daarentegen is gesteld noch 
gebleken dat de kansen van Edelenbos op de arbeidsmarkt ongunstig zijn en is niet gebleken dat haar 
eer en goede naam door de publiciteit in deze zaak zeer ernstig zijn aangetast. Tenslotte wordt bij de 
bepaling van de vergoeding gelet op haar leeftijd, de duur van de arbeidsovereenkomst en het 
genoten salaris.” 
 
De kantonrechter noemt een aantal factoren die aan zijn beslissing bijdragen, maar hoe die 
factoren onderling worden gewogen, wordt helaas niet duidelijk. Zo blijft het een loterij.  
Financieel heel wat minder gunstig liep het namelijk af voor een werkneemster die anderhalf 
jaar lang een (eerst geheime) relatie onderhield met een collega.13 De werkneemster 
beëindigde de relatie, waarop de collega zijn werkgever mededeelde dat hij grote moeite had 
goed te functioneren bij de werkgever zolang werkneemster daar ook nog werkte. De 
werkgever zag een onwerkbare situatie ontstaan en koos om bedrijfseconomische redenen 
voor het behoud van de collega. Deze was constructeur, een functie die voor de werkgever 
van grote economische waarde was, zo stelde hij althans bij de kantonrechter te Oud-
Beijerland. Voorts had de werkgever fors in deze werknemer geïnvesteerd. De 
werkneemster, hoewel al vijftien jaar in dienst (langer dan haar collega), diende daarom 
volgens de kantonrechter het veld te ruimen. De kantonrechter merkt daarbij op dat aan 
werkneemster “in arbeidsrechtelijke zin” niets te verwijten valt. Echter, dat voor de 
werkgever de keuze viel op de werkneemster als degene die het veld moest ruimen, viel 
volgens de kantonrechter in haar risicosfeer, zodat van een neutrale ontbinding geen sprake 
kon zijn. Het oordeel komt op mij curieus over: de kantonrechter wijst op werkneemsters 
arbeidsmarktpositie (die niet zo rooskleurig was als die van Edelenbos), haar leeftijd, en het 
feit dat zij uitstekend heeft gefunctioneerd en stelt vervolgens de correctiefactor op 0,5. Hoe 
deze uitspraak zich verhoudt tot de hiervoor behandelde, is mij volstrekt onduidelijk. 
Hetzelfde geldt voor de hierboven genoemde Zaanse zaak over de 37-jarige vennoot en de 
negentienjarige werkneemster. Hoewel de kantonrechter blijkens zijn uitlatingen aan beiden 
evenveel verwijt stelt hij: “zo bezien acht ik een correctiefactor van 0,5 redelijk”. Ook deze 
uitspraak verhoudt zich maar matig tot de zaak-Edelenbos. 
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De economie trekt aan en dat heeft ook effecten op het liefdesleven op de werkvloer. 
Economisch goede tijden zijn niet de beste voorwaarde voor affaires, het schijnen op het 
werk juist de slechte tijden te zijn die liefde doen opbloeien – de bekende shoulder to cry on is 
dan dichtbij. Zo stelde sociologe Weeda van de Universiteit Wageningen in het Algemeen 
Dagblad van 24 februari 2006 dat tijdens een recessie de liefde op de werkvloer bloeit, omdat 
als reorganisaties, fusies en ontslagrondes het leven van de werknemers zuurder maken, de 
emoties oplaaien, waardoor mensen vatbaarder worden voor ‘emotionele uitspattingen’: 
”Vooral in beroepen die een zekere spanning met zich meebrengen en waarbij werknemers 
veel tijd met elkaar doorbrengen, vormen een goede voedingsbodem voor Amor. Denk 
bijvoorbeeld aan politieagenten die ‘s nachts samen surveilleren.” Ook voor de arbeidsrust is 
een economische opleving dus goed nieuws, als we dit bericht moeten geloven. Of dit 
betekent dat we in de nabije toekomst minder arbeidsconflicten mogen verwachten als 
gevolg van de verminderde activiteiten van de gevleugelde god met zijn pijl en boog, moet 
ik nog zien. 
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