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HRM Netwerk; thema Levensloop Demotie 

We waren te gast bij Hondrug Personeels Management op dinsdag 19 april jl. Na een korte voorstelronde 

vertelde Stefan Foekens kort over Hondsrug Personeels Management. Vervolgens nam Alma Suelmann van De 

Kernpraktijk het woord over om in te gaan op het thema Levensloop – Demotie. 

 

De presentatie was opgedeeld in verschillende stukken. Waarbij er eerst werd geïnventariseerd wat de 

aanwezigen zelf met het onderwerp hebben, welke verwachtingen zijn er? Vervolgens werd de definitie van 

Demotie besproken, wat is Demotie? Welke redenen voor Demotie zijn er? 

Demotie wat is het: 

Demotie is het tegenover gestelde van promotie, bij demotie ga je van een hogere functie terug in een lagere 

functie. Bij demotie verliest medewerker vaak een aantal privileges (salaris, bonus, auto van de zaak)  

Tijdens de presentatie kwam duidelijk naar voren dat het houden van beoordeling- en functioneringsgesprekken 

én het opbouwen van een goed dossier van groot belang is. Met heldere gesprekken, duidelijke afspraken én 

deze goed vastleggen, schep je duidelijkheid en weten beide partijen waar men aan toe is. 

Als je kijkt naar wet- en regelgeving op het gebied van HR en dus ook Demotie, die is er niet of nauwelijks. Het is 

aan de werkgever én werknemer om er met z’n tweeën uit te komen. Let wel, er zijn wel afspraken in de 

verschillende cao’s die van invloed zijn.  

Na de inhoud te hebben besproken, mochten de aanwezigen aan de slag met de Do’s en Don’ts van de 

gesprekken. In tweetallen ging men aan de slag en de bevindingen werden met de groep gedeeld. 

 



2 
 

Enkele van de Do’s:  

- Houdt oog voor de medewerker, ook zijn visie en zijn emotie 

- Maak concrete afspraken 

-  Leg alles vast 

- Bereid je goed voor én neem “wisselgeld” mee. 

- Goed luisteren, ga niet te snel in het gesprek 

-  … 

Enkele van de Don’ts:    

- Een open einde 

- Met de deur in huis vallen, geen ruimte aan de medewerker laten. Deze voor een voldongen feit stellen. 

- Het “parkeren” van mensen, een baan creëren die er eigenlijk niet toe doet. 

- Niet dreigen 

- Niet laten leiden door emoties en niet in de verdediging & discussie gaan. 

- … 

Tot slot nam Mariska Harbers het woord en werd er nog jurisprudentie besproken; 

Demotie staat niet in de wet genoemd, dus volgen we de jurisprudentie. 

Als de werknemer niet akkoord gaat met de demotie, kan de werkgever daartoe toch over gaan als aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. 

Van belang is vooral of het voorstel tot demotie een goede reden heeft, of het voorstel redelijk is en of van de 

werknemer redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij het voorstel accepteert. 

Daarbij is van belang, of de nieuwe functie passend is, hoe groot de financiële gevolgen zijn, of er een goede 

afbouwregeling is en of tijdig en voldoende overleg met de werknemer heeft plaatsgevonden. 

De werknemer moet de gevolgen goed kunnen overzien en voldoende tijd krijgen om zich daarop voor te 

bereiden. In geval van demotie vanwege disfunctioneren moet het disfunctioneren aangetoond zijn. Er moet 

sprake zijn van een duidelijk dossier en een verbetertraject waarin de werknemer een eerlijke kans heeft 

gekregen om zich zijn functioneren te verbeteren. Ook de CAO of een eventueel sociaal plan kunnen bepalingen 

bevatten over demotie. 

Wilt u meer weten over het onderwerp? Neem gerust contact op met Liesbeth Horstmann, l.horstmann@vpb-

emmen.nl 

 


