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Waar gaat het om?
De aan de Universiteit van Amsterdam verbonden expertisegroep Arbeid, Onderneming &
Medezeggenschap voorziet (sinds oktober 2011) in hoogwaardige juridische
kennisoverdracht en -toepassing ten aanzien van herstructurering van ondernemingen – de
situatie waarin arbeidsrechtelijke bescherming en ordening enerzijds en
ondernemingsrechtelijke vrijheden anderzijds elkaar het diepst treffen.
Een van de activiteiten van de expertisegroep is het verzorgen van maandelijkse
kennisbijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, waarbij volop ruimte is voor discussie. De
bijeenkomsten zijn door de NOvA erkend; elke bijeenkomst duurt twee uren en levert twee
PO-punten op.
Ook u kunt aan de bijeenkomsten deelnemen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op
9 juni 2017. Het programma vindt u hierbij. U kunt zich aanmelden via AOM-fdr@uva.nl.
De prijs bedraagt € 150. Korting bestaat voor hen die zich inschrijven voor meerdere (vijf of
tien) bijeenkomsten tegelijk.1 U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien
bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.2

Vijf bijeenkomsten: € 600 (20% korting); tien bijeenkomsten: € 1 000 (33,33% korting).
De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door aio’s en
postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.
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Het programma
In het academische “AOM”-jaar 2016-2017 is genoeg gebeurd om twee uur terug te kijken: de
platformisering stond ineens in het brandpunt van de belangstelling, het ‘nieuwe’
ontslagrecht ging het tweede jaar in met nieuwe lijnen en principiële uitspraken tot gevolg,
art. 16 (ondernemersvrijheid) van het Handvest werd van stal gehaald om allerhande
werknemersrechten te breidelen – zoals het dragen van een hoofddoek - en de pre-pack lag
onder vuur.
De sprekers – allen van de vakgroep arbeidsrecht van de UvA – zullen u door deze en
andere thema’s heen leiden.
Locatie: Allen & Overy (routebeschrijving volgt na aanmelding).
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Sluiting

Hiermee sluiten wij de zesde AOM-cyclus af. We beginnen de zevende cyclus op vrijdag 8
september. Uiteraard zal ik u tijdig nader informeren.
Ik wens u alvast een goede zomer.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

