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Geachte bestuurders van de vakorganisaties, beste Ike, Gerard en Emanuel, 

In 2019 werd de eerste agile cao in Nederland van kracht. Een cao die in co-creatie werd opgesteld en die 
werd vormgegeven tegen een achtergrond van optimisme en groei. We staan als ING Nederland en 
vakorganisaties voor de opdracht om een vervolg te geven aan de huidige ING-cao. Dat moeten we doen 
tegen de ongewisse achtergrond van de coronacrisis. ING streeft ernaar opnieuw met de vakorganisaties te 
komen tot een set van gemeenschappelijke afspraken over thema’s die belangrijk zijn én die passen bij 
deze tijd. Dat vraagt om moed en creativiteit van alle sociale partners.  

ING Nederland in de huidige context  
De wereldwijde gevolgen van de coronacrisis zijn waarschijnlijk groter dan we nu al denken en hebben een 
niet te overzien effect op de economie en in het verlengde daarvan op de financiële sector. In combinatie 
met een lage rente op lange termijn en hoge risicokosten, vergroot dit de druk op onze operationele 
kosten. Daarnaast heeft corona impact op onze manier van werken en de balans tussen werk en privé. De 
verwachting is dat medewerkers in het nieuwe normaal, indien mogelijk, standaard gemiddeld 40-50% van 
hun tijd thuiswerken.   
Tegen die achtergrond transformeert ING meer en meer naar een efficiënte digitale speler met een 
vooruitstrevende strategie en dito veranderingsmentaliteit. ING wil (nog) wendbaarder worden. Lonen 
moeten nadrukkelijker gaan ‘mee-ademen’ met de conjunctuur, werktijden en locaties dienen (veel) 
flexibeler te worden en functies voor het leven en bijbehorende gratificaties (10 & 25 jaar) zijn geen 
vanzelfsprekendheid meer en passen ook niet meer bij deze tijd. Ons streven blijft een wendbaar ING met 
een ecosysteem van interne en externe vakmensen die zelf ook wendbaar zijn. 
De nieuwe cao moet onze agile aanpak en bijbehorende acties weerspiegelen. Dit doen we door een agile 
cao te ontwikkelen die als doelstelling heeft om tussentijds te kunnen bijsturen indien ontwikkelingen 
daarom vragen of nieuwe thema’s zich aandienen. 

Minder regels, meer principes en flexibiliteit 
We willen komen tot een cao die meer gebaseerd is op principes dan op regels. Een cao waarin we onze 
afspraken helder formuleren, die uitgaat van volwassen arbeidsverhoudingen en die de kaders aangeeft 
waarbinnen leads, medewerkers, teams en squads de ruimte hebben om zelf passende afspraken te 
maken. Daarom streven we naar één budget waaruit medewerkers zelf kunnen kiezen of ze dit willen 
uitgeven aan bijvoorbeeld een OV-jaarkaart, leasefiets, nieuw bureau, telefoon, etc.  
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Tegelijkertijd moeten wij ons meer bewust zijn van onze uitgaven. Dit betekent minder investeren in 
arbeidsvoorwaarden, zoals salarisverhogingen en gratificaties, en meer investeren in het vakmanschap en 
de wellbeing van onze collega’s met een hoge mate van flexibiliteit. Dat sluit ook aan bij de resultaten van 
de survey die we vorig jaar uitvoerden en waarin ‘ontwikkeling’ en ‘tijd’ als belangrijkste thema’s genoemd 
werden voor ‘salaris’. 

Wij geloven dan ook dat meer autonomie en flexibiliteit in het opnemen van verlof bijdraagt aan een 
betere balans tussen werk en privé en er ook voor zorgt dat medewerkers zorg voor kinderen en dierbaren 
(mantelzorg) praktisch en effectief kunnen invullen. We zullen onze arbeidsvoorwaarden hier op laten 
aansluiten, zoals onbeperkt verlof en meer aandacht voor onbetaald verlof (sabbatical). De pilot waarin 
‘onbeperkt verlof’ wordt getoetst, loopt einde jaar af. ING gelooft in deze vorm van empowerment van haar 
medewerkers, en het dereguleren van verlof. ING wil ‘onbeperkt verlof’ met ingang van de nieuwe cao 
gecontroleerd voor heel ING Nederland invoeren.  

Focus op de nullijn voor komende 3 jaar 
Onze eerder ingezette ambitie om op termijn de salarisstructuur binnen ING beter te laten aansluiten bij die 
van de BV Nederland, is ongewijzigd gebleven. Door de economische vooruitzichten is ING genoodzaakt 
deze beweging zelfs te versnellen. Nog steeds ligt het gemiddelde salaris binnen ING flink boven de 
benchmark in de financiële en technologiesector. Dit heeft nadelige gevolgen voor de (interne en externe) 
mobiliteit van onze medewerkers. Het is essentieel dat een prikkel aanwezig blijft om actief te werken aan 
de eigen carrière binnen of buiten ING. Het huidige, te hoge loonkostenniveau helpt ING ook niet om 
commercieel concurrerend te zijn. Als gevolg van deze niet competitieve salariskosten en de veranderende 
vaardigheden, zal offshoring en outsourcing onderdeel blijven van onze strategie. 
Daarom zullen we, wat betreft beloning, met elkaar kijken hoe we salariselementen kunnen 
vereenvoudigen en de financiële en tech-benchmark als referentie kunnen nemen om zo meer (interne en 
externe) mobiliteit te stimuleren. Dit betekent dat wij inzetten op de nullijn voor loonontwikkeling in de 
komende 3 jaar – dus ook zonder verhogingen gekoppeld aan de Step Up cyclus – totdat we op de 
genoemde benchmarks zitten. Of dit binnen 3 jaar lukt, is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. 
Voor medewerkers die zich aantoonbaar ontwikkelen en bovendien uitstekend presteren, maar financieel 
achterblijven ten opzichte van peers en de benchmark, willen we graag discretionaire ruimte creëren als de 
bedrijfsresultaten dit toelaten.  

Co-creatie 
De nieuwe cao wordt weer in co-creatie vormgegeven. We starten werkgroepen die zijn samengesteld uit 
expertisehouders vanuit ING HR, kaderleden, lijnmanagers en bestuurders van de vakorganisaties en leden 
van de medezeggenschap. 
We hebben samen al 4 thema’s benoemd, waar een aantal werkgroepen naar kijkt. Hieronder onze 
zienswijze op deze thema’s waar we met belangstelling de input van de werkgroepen tegemoet zien: 

1. Empowering Orange Working: dit biedt onze medewerkers - binnen kaders - de ruimte om zelf hun
werkplek en werktijden te bepalen, waardoor werk effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd.
Ook wordt zo beter ingespeeld op de wensen van onze medewerkers en een betere balans
gecreëerd tussen werk en privé. We willen graag bekijken hoe we als werkgever en werknemers,
met ieder hun eigen verantwoordelijkheid, een goede thuiswerkplek en de flexibele
vervoersmogelijkheden kunnen inrichten die passen bij The New Normal. Er wordt extra
ondersteuning en budget beschikbaar gesteld voor ING’ers met een arbeidsbeperking, zodat ook zij
gezond en effectief kunnen werken. Hierdoor creëren we een inclusieve omgeving voor alle
bestaande en toekomstige werknemers.

2. Wellbeing: vanuit wellbeing willen we onze collega’s blijven inspireren en ondersteunen bij het
maken van gezonde(re) keuzes in werk en leven, waarmee de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers binnen en buiten ING verbetert. Daarnaast innoveren we om te anticiperen op de
toekomst en wellbeing verder te integreren in onze way of working, ook digitaal en op afstand.
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Zo willen we, in het kader van preventie, mentaal welzijn en versterken van veerkracht, 
medewerkers adviseren en ondersteunen bij thuiswerken (o.a. online fysiotherapie en online 
thuiswerkplek-onderzoek). Ten slotte willen we ons focussen op energie, performance en het 
verlagen van burn-out symptomen, waarbij de WQ Insights survey helpt om de voortgang te 
meten. Dit willen we doen door onder andere ons WQ-aanbod, zoals coaching en teamcoaching, 
breder en meer op maat in te zetten. 

3. Craftsmanship: een agile of flexibele workforce is de sleutel voor de toekomst. De focus zal liggen
op het verder ontwikkelen van een cultuur, omgeving en mindset waarin de grens tussen leren en
werken vervaagt. Daarnaast willen we onze medewerkers leren om effectief te leren, onder andere
door meer inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden die we aanbieden. Verder zal er actief
aan de capaciteiten van zowel manager als medewerker worden gebouwd, ondersteund door het
Individual Development Plan (IDP) en de Big 6 capabilities. Hiermee zorgen we dat onze
medewerkers fit blijven voor de interne en/of externe arbeidsmarkt. Dit alles speelt zich af tegen
een achtergrond van verdere digitalisering.

4. De Werkcode: ING gelooft in flexibiliteit en dat verschillende contractvormen naast elkaar moeten
bestaan. In een ecosysteem van vakmensen moeten vraag en aanbod bij elkaar komen,
internationaal en op een verantwoordelijke manier. Om één inclusieve arbeidsmarkt te creëren
voor zowel in- als externe medewerkers (die geen eigen cao hebben), hebben we als
ondertekenaar van de Werkcode de verantwoordelijkheid genomen om een goede werkgever en
opdrachtgever te zijn. Deze inclusiviteit wil ING vooral zoeken in niet-financiële elementen.

Voor wat betreft ‘Empowering Orange Working’ zouden we willen kijken of we dit al eerder (bijvoorbeeld al 
in Q4 2020) kunnen implementeren, gezien de huidige situatie waar werken vanuit thuis deel van het 
nieuwe normaal is geworden. In onze ‘agile’ mindset kan dit ook voor andere cao afspraken gelden. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
In de cao willen wij ook ruimte bieden aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Met initiatieven als 
‘Onbekend Talent’ en de MVO-afspraken, willen we het belang van maatschappelijke betrokkenheid voor 
ING onderstrepen. ING wil hierin graag voorop lopen. We willen ons focussen op de toekomst van de 
arbeidsmarkt, zoals het digitaliseren van meer scholen die dit niet op eigen kracht kunnen. Daarnaast gaan 
we, in nauwe samenwerking met andere bedrijven, het Buitenboordmotor initiatief een stap verder 
brengen. Hiermee willen we meer medewerkers onder begeleiding omscholen, en van werk naar werk 
brengen naar sectoren waar ondercapaciteit is (o.a. onderwijs en zorg). Samen met onze sociale partners 
willen we onderzoeken wat we verder kunnen doen aan nieuwe innovatieve MVO-initiatieven binnen onze 
samenleving.  

Uiteraard behouden wij ons het recht voor om voorstellen tijdens onze besprekingen eventueel bij te 
stellen dan wel andere voorstellen in te brengen. 

We willen blijven vooroplopen. Daarvoor is moed nodig, vooral in deze huidige onzekere tijden, maar we 
vertrouwen erop dat we samen met onze sociale partners en de input van onze medewerkers een nieuwe 
innovatieve cao zullen creëren die onze collega’s in staat stelt om voorop te blijven lopen.  

Met vriendelijke groet, 
Maarten van Beek 
Directeur HR ING Nederland 




