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Inzet De Unie cao ING 2019- 

  
Beste Maarten, 
 
De Unie zet zich in voor een nieuwe cao die recht doet aan de belangen van de betrokken partijen. 
Deze inzet kenmerkt zich door een combinatie van uitgangspunten en concrete maatregelen op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen binnen ING Bank.  
We hebben gebruik gemaakt van resultaten uit de enquête over belonen en waarderen en tweemaal 
uitvraag gedaan bij de Unieleden van ING. De kaderledengroep heeft dit gecombineerd met de 
Perspectiefnota 2018 tot de onderstaande thema’s en inzet van De Unie voor een nieuwe cao van 
ING Bank. Alle thema’s zijn met elkaar verbonden en beogen maatwerk en regelruimte. Met dit pakket 
doen we recht aan de inspanningen van medewerkers om goed voor onze klanten én ING te zorgen. 
 
Belonen en waarderen  

• De Unie vraagt 3,5% structurele verhoging van de lonen en de loonschalen per jaar voor een 
contract van twee jaar voor alle medewerkers die werken bij en voor ING. 

• De standaard werkweek gaat van 36 uur naar 35 uur per week met behoud van salaris. ING  
accepteert het evenredige effect op de productie zonder productiviteitsverhoging op ING’ers. 

• Een uitruil van de loonsverhoging in tijd is mogelijk. 

• De mogelijkheid om de zaterdagtoeslag in plaats van in geld in tijd te krijgen.  

• Iedere medewerker krijgt minimaal één keer per jaar een benefit statement (infographic). 

Beoogd doel: ING’ers hebben een inkomensgroei en voelen zich gewaardeerd. Dit brengt ook een 
betere werk-privé balans tot stand en versterkt het ambassadeurschap. 

 
Inzetbaarheid 

• Iedere medewerker heeft een dagdeel per twee weken beschikbaar voor persoonlijke 
ontwikkeling en om in teamverband van en met elkaar te leren. 

• De tijd die de medewerker privé inzet op ontwikkeling uit plan B en C (niet vakgebonden/A) 
worden door ING in tijd verdubbeld en/of in een vorm van waardering beloond. 

• Naast een digitaal loket is er op de grote(re) locaties een EHBO’er (Eerste Hulp Bij 
Ontwikkeling) waar de medewerker terecht kan bij vragen over ontwikkeling en inzetbaarheid.  

• Talenten en persoonlijk meesterschap worden geregistreerd, breed ingezet (o.a. STA’s, 
gildes (leerling-gezel-meester), “interne LinkedIn”) in de organisatie en gewaardeerd.  

Beoogde doel: een leercultuur waarin medewerkers tijd en waardering krijgen voor de ontwikkeling 
van persoonlijk meesterschap en het ondernemen met hun talenten. 
 
Werk/privé 

• Om een goede prestatie te (blijven) leveren als professional bij ING is er voldoende vrij tijd 
nodig om op te laden. Dit moet herkenbare vrije tijd kunnen zijn zonder werk, telefoon/email. 
De medewerker en manager maken hier afspraken over in ‘het goede gesprek’.   

• ING geeft betaald verlof voor het verrichten van mantelzorg dan wel een vergoeding om dit te 
laten verrichten door een door de medewerker geselecteerde mantelzorgorganisatie. 

• De huidige cao kent afspraken over Het Nieuwe Werken (HNW) en tijd-/plaats(on)gebonden 
werken. De Unie wil (betere) afspraken over de toepassing er van bij o.a. een agile werkwijze.  

Beoogde doel: medewerkers zijn beter in staat de balans in hun werk en privé te bepalen. 
 
 
 



Werkdruk 

• Het ziekteverzuim en de werkdruk zijn momenteel te hoog. Om dit te verbeteren, committeert 
ING zich aan het structureel lager brengen en houden van het ziekteverzuim en de werkdruk.   

• Werkdruk is een vast thema op de agenda van het werkoverleg van teams.  

• Iedere medewerker heeft het recht op een persoonlijk werkdrukonderzoek en eventuele 
vervolgactie(s) om de werkdruk te verlagen en de inzetbaarheid te verbeteren. 

• De dienstverlening van de arbodienst wordt per bedrijfsonderdeel ingezet om het 
ziekteverzuim omlaag te brengen, de werkdruk te verlagen en de scores van de jaarlijkse 
Work Energy Scan (WES) te verbeteren.    

Beoogde doel: medewerkers (meer) regelruimte geven en de hoge kosten van uitval verlagen. 
 
Werkgeluk 

• ING stelt een chief happiness officer aan die zich bezig houdt met het werkgeluk van ING’ers.  

• ING meet jaarlijks het werkgeluk van ING’ers en onderneemt actie om het geluk te verhogen. 

• ING maakt het wetenschappelijk onderzoek naar geluk onderdeel van het onderzoek naar de 
dagelijkse financiële beslissingen van mensen in de samenleving (Think Forward Initiative). 

Beoogde doel: het streven naar geluk onderdeel te laten zijn van het handelen van ING en ING’ers. 
 
Flex 

• ING verduurzaamt haar eigen flexibele arbeidsplaatsen en biedt medewerkers die flexibel 
voor ING werken een contract voor onbepaalde tijd aan. 

• ING spreekt zich uit over de nadelige effecten van de platformeconomie op de samenleving.   
Beoogde doel: Flexibele medewerkers in staat stellen om meer zekerheid te verwerven en meer 
continuïteit te bieden aan ING. 
 
Ethiek 

• ING Bank Nederland stelt zich zelf de uitdagende ambitie om een leidende rol te hebben op 
het gebied van ethiek en gedrag. ING NL zet zich in om dit eveneens binnen ING Groep en 
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tot stand te brengen en/of verder te brengen. 

• De directie, raad van toezicht en de inhoudelijk (eind)verantwoordelijke voor ‘ethiek en/of 
gedrag’ van ING Bank Nederland geven samen jaarlijks een interactieve toelichting aan 
medewerkers, medezeggenschap en vakorganisaties over hun visie en de activiteiten die 
bijdragen aan het ‘ethisch besef’, herstel van vertrouwen in ING en de bankensector én de 
trots van de ING’er. 

• ING Bank Nederland neemt zich voor een ethicus in de Raad van Toezicht te benoemen.  

• ING neemt de rol en taken van de in- en externe vertrouwenspersoon op in de cao met de 
zelfde bescherming als een lid van de medezeggenschap.   

Beoogde doel: ethiek is een normaal onderdeel van het dagelijks handelen van medewerkers bij het 
realiseren van de ‘purpose’ en strategie van de bank.  
  
Vakbondswerk 

• ING stelt een bedrag beschikbaar voor een MVO-doel. De Unie zet dit bedrag in voor de 
werkzaamheden van de stichting Persoonlijk & Betrokken (www.persoonlijkenbetrokken.nl) 

• De faciliteiten voor promotie van het werk van vakorganisaties worden voortgezet. 

• ING betaalt de AWVN-norm voor het werk van de vakorganisaties. 
Beoogde doel: De Unie in staat stellen de belangen van haar (potentiële) leden te behartigen.  
 
Deze thema’s en uitgangspunten zijn niet limitatief. De Unie kan nog aanvullingen doen en/of 
wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens cao-kaderleden Yoap Brugmann en Gerlinde Korterink, 
 
 
Emanuel Geurts, sr. belangenbehartiger De Unie 

http://www.persoonlijkenbetrokken.nl/

