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CURRICULUM VITAE

Mr. J.P.H. Zwemmer studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam (1995-
2000) en aan de Freie Universität Berlin (2001). Na zijn studie werd hij werkzaam als
advocaat. Aanvankelijk bij Allen & Overy en sinds 2003 bij Boekel De Nerée. In 2006
volgde hij met succes de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht. In 2007 werd hij
promovendus bij het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
Zijn onderzoek heeft geleid tot een veelvoud aan publicaties en annotaties over
uitzending, detachering, payrolling alsmede over werkgeversaansprakelijkheid in
concernverhoudingen en overgang van onderneming. Hij is annotator bij AR Updates
en JAR en als docent verbonden aan de Beroepsopleiding bedrijfsjuristen en aan de
Leergang Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap. Verder is hij lid van de redactie
van het Praktijkboek flexibele arbeidsrelaties van Kluwer en co-auteur van het boek
Bijzondere arbeidsverhoudingen (Den Haag: BJu 2012).
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