
Bijlage A 
 

1. Loon, loon, loon 

Dit moet het motto van de cao-onderhandelingen worden. Twee jaar salarisstilstand in een 

periode van oplopende inflatie heeft tot gevolg dat veel leden merken dat ze koopkracht 

inleveren. In Nederland zijn twee jaarlijks twee momenten van salarisverhoging gebruikelijk. 

a. De collectieve salarisverhoging. Een percentage waarmee alle salarissen en salarisschalen 

worden verhoogd, doel van deze verhoging is de inflatie te compenseren en het 

salarisgebouw goed te positioneren in de arbeidsmarkt. Medewerkers die een salaris 

verdienen dat hoger is dan hun schaalmaximum delen doorgaans niet in de collectieve 

salarisverhoging 

b. De individuele salarisverhoging. Een verhoging van de individuele salarissen binnen de 

schaal. Met deze verhoging beloon je de ontwikkeling van medewerkers die nog niet hun 

schaalmaximum hebben bereikt. 

 

2. Werkdruk 

De afgelopen jaren is in opeenvolgende cao’s extra vrije tijd voor medewerkers afgesproken 

als alternatief voor een loonsverhoging. Het lijkt erop dat het daaruit voortvloeiende 

productiviteitsverlies niet is gecompenseerd door het aannemen van meer medewerkers. Dit 

heeft verder bijgedragen aan de werkdruk. 45% van de respondenten geeft aan dat de 

werkdruk hoog tot zeer hoog is. Nu de arbeidsmarkt krap is en ook ING moeite heeft om 

vacatures in te vullen, zal de werkdruk niet afnemen.  

 

3. Scholing en ontwikkeling 

ING en De Unie hebben bij de cao-onderhandelingen steeds veel aandacht gegeven aan 

scholing en ontwikkeling. In de cao staan goede instrumenten daarvoor; IDP (Individual 

Development Plan), stagemogelijkheden, arbeidsmarktwaarde onderzoek, aanbod van het 

learning centre. Er zijn wel vraagtekens of deze instrumenten in het hele bedrijf juist gebruikt 

worden en of de instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd. We verwachten dat met het 

meer toegankelijk maken van de bestaande regelingen al veel kan worden bereikt ten 

behoeve van de werknemers. 

 

4. Hybride werken  

Hybride werken is inmiddels ingeburgerd. Medewerkers zijn gewend geraakt aan het van 

huis uit werken, voor de life-workbalance heeft het ook voordelen. In de vorige cao is er voor 

gekozen geen afspraken te maken over dit onderwerp. Wel is afgesproken dat medewerkers 

recht hebben op een internetvergoeding, via de werkkostenregeling, als ze vanuit huis 

werken.  

Veel respondenten op onze enquête geven aan dat ze ontevreden zijn over de 

tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken. Er wordt veel gevraagd om een 

thuiswerkvergoeding. Ook wijzen respondenten op de internetvergoeding zoals deze bij 

verschillende financiële bedrijven zoals Rabobank en NN, wordt toegekend.  

 

5. Werken aan vertrouwen 

Wat voor werkgever wil ING zijn? 

Een terugkerend thema in de antwoorden is dat medewerkers het vertrouwen in ING aan het 

verliezen zijn. Hiervoor worden verschillende aanleidingen genoemd door respondenten. 



- “Ik krijg het gevoel dat outsourcing een doel op zich is voor ING.” “ING verplaatst   

afdelingen naar ING hubs in het buitenland, heb ik straks nog wel een baan?” “Wordt er 

nog wel naar de belangen van klanten gekeken bij al die outsourcing bewegingen? Ik heb 

niet het gevoel dat onze dienstverlening er beter van wordt.” 

- “Als ik een vraag stel aan HR krijg ik geen echt antwoord.”  

- “Door die nullijn ben ik mijn vertrouwen in ING kwijtgeraakt, het geeft me het gevoel dat 

mijn werkgever mij niet waardeert.” 

- “Bestuurders van ING Group ontvangen een bonus voor het ontslaan van medewerkers, 

dit maakt me zo boos.” 

- “De medewerkers zijn belangrijk om winst te generen voor de aandeelhouders. Waarom 

mogen wij niet meedelen in de winst?” 

 

 

De Unie doet geen voorstel voor het sociaal plan. 

Het huidige sociaal plan heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024. Dus op korte termijn is 

het niet nodig om de onderhandelingen over het sociaal plan te openen. 

 

De Unie doet ook geen voorstel voor een nieuwe pensioenregeling. Cao-partijen hebben een 

aanvang gemaakt met een pensioenonderzoek. Maar dit is nog zo in de beginfase dat het 

niet mogelijk is om al een beargumenteerd voorstel te formuleren. De huidige 

pensioenregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Dus we hebben nog even 

tijd om de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling goed voor te bereiden. 

 

 
 
 
 
 
 


