Traditioneel heeft de Universiteit van Amsterdam een zeer sterke positie op het terrein van arbeid
(denk aan het AIAS), in het bijzonder het arbeidsrecht (het Hugo Sinzheimer Instituut). De recent
ingestelde leerstoel Arbeid en Onderneming sluit bij die traditie aan, maar weet bovendien
voornoemde rechtsgebieden te combineren, waarbij de factor arbeid, in overeenstemming met deze
UvA‐traditie, een dominante rol speelt.
Het nut van een bredere specialisatie op het terrein van Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap
wordt inmiddels elders ook erkend. Zo kent de Universiteit Maastricht een specialisatie Arbeid en
Onderneming binnen de master Arbeid en Recht. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kan men
een minor Arbeidsrecht en Reorganisatie volgen. Ook binnen de SER bestaat een aparte Commissie
Arbeid Onderneming Medezeggenschap die zich bezighoudt met vraagstukken op het terrein van
het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht. De keuze voor het samengaan
van deze rechtsgebieden is derhalve niet toevallig.
De juridische vraagstukken op het terrein van arbeid en onderneming kunnen niet meer los worden
gezien van de internationale en Europese context. De invloed van Europa op het thematische
vakgebied is evident. Op het terrein waar arbeidsrecht en ondernemingsrecht elkaar treffen (in het
bijzonder bij herstructurering van ondernemingen) wordt het recht in grote mate gevormd door
Europeesrechtelijke sturingsinstrumenten, in het bijzonder in de vorm van richtlijnen. Deze
richtlijnen (meer specifiek op het terrein van overgang van ondernemingen, medezeggenschap,
bescherming van werknemers bij insolventie en medezeggenschap bij collectief ontslag) beïnvloeden
in hoge mate het nationale arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Een goede beoefening van deze
rechtsgebieden is daarom onmogelijk zonder een deugdelijke kennis van het Europese recht en de
jurisprudentie van de Europese rechter.
De experts die deel (zullen) uitmaken van de Expertisegroep kenmerken zich door een geïntegreerd
inzicht in de genoemde rechtsgebieden. Zij werken soms op incidentele, soms op structurele wijze
samen om, onder andere, de volgende activiteiten te verrichten.
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Het opzetten van een master(variant) Arbeid & Onderneming.
Het organiseren van een jaarlijks symposium.
Een eigen uitgavereeks Rechtspraak en Materiaal AOM ten behoeve van onderwijs.
Het doceren in verplichte opleidingen voor beroepsgroepen (o.a. advocatuur).
Het verzorgen van maandelijkse bijeenkomsten – elke tweede vrijdag in de maand) op
het terrein, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden behandeld. Veel aandacht
zal bestaan voor de arbeidsrechtelijke aspecten van fusie en overname, rechtspraak van
de Ondernemingskamer, recente literatuur en ontwikkelingen in de wetgeving.
Het uitzetten en begeleiden van promotie‐ en postdoctoraal onderzoek.
Fungeren als aanspreekpunt van ministeries, de SER etc.

De onder E. genoemde maandelijkse bijeenkomsten zijn inmiddels begonnen. Op 14 oktober 2011
vond de eerste bijeenkomst plaats. De bijeenkomst, bezocht door 75 mensen, is zeer goed
beoordeeld.
Houdt u onze site in de gaten voor aankondigingen, artikelen, video‐opnamen en powerpoints van
de bijeenkomsten.

