
 
Bijlage 
 
Uitslag CMU 2022 
De CMU-uitkering is geregeld in artikel 4.4.2 van de ING-cao. De hoogte van de uitkering is 
afhankelijk van de winstgevendheid van ING en het behalen van scores op drie vooraf afgesproken 
doelen. De eerste twee doelen, NPS en sustainability, zijn volledig behaald. Het derde doel, uren 
vrijwilligerswerk, is voor de helft behaald. De totaalscore komt hiermee op 80%. De CMU-uitkering 
wordt betaald in april en valt iets tegen ten opzichte van het vorige jaar. 
 
Uitslag OHI 2022 
Eind 2022 is de Organisational Health Index (OHI) enquête uitgezet onder de deelnemers. ING voert 
dit onderzoek eens per anderhalf jaar uit. De OHI is een instrument waarmee de gezondheid van een 
organisatie wordt gemeten, zowel absoluut als ten opzichte van andere organisaties. De OHI kent één 
eindscore, negen dimensies en daarbinnen weer 37 facetten. 
 
In de benchmark komt ING Nederland er zacht gezegd niet goed uit. ING scoort in de vergelijking met 
andere bedrijven op bijna alle facetten (32 van de 37) in de onderste helft, op 13 facetten zelfs in het 
laagste kwart. Dat is ook veel slechter dan in 2021, toen ING op maar 14 van de facetten in de 
onderste helft scoorde. Op nagenoeg alle meetpunten hebben de medewerkers een lagere, soms 
dramatisch lagere score gegeven. Ook op de speerpunten van 2022 is geen vooruitgang geboekt. Het 
hardst geraakt worden de dimensies Innovatie en Motivatie. 
 
De Unie vindt de ontwikkeling van de OHI ronduit verontrustend en heeft ING gewezen op de 
verslechtering over de hele linie. Daarbij hebben we expliciet aandacht gevraagd voor de scores voor 
lage scores op Leadership en Direction. Dit zijn voor een groot internationaal bedrijf als ING essentiële 
dimensies.  
 
Wat De Unie betreft geven de medewerkers hiermee ING een niet te misverstane 
gezondheidswaarschuwing waarschuwing voor de toekomst. De CEO, Steven van Rijswijk, heeft bij 
de presentatie van de jaarcijfers gezegd dat de OHI-uitslag bewijst dat ING op de goede weg is. 
Daarmee negeert hij het Nederlandse bedrijf (toch een belangrijk onderdeel van ING) dus volledig. 
 
De Unie heeft aangegeven dat aan de hand van het OHI-onderzoek ook goed in beeld kan worden 
gebracht waar medewerkers ontevreden over zijn. Het zou wat ons betreft een goed startpunt zijn voor 
een gesprek over hoe de arbeidsverhoudingen bij ING weer gezonder kunnen worden en waarmee 
ook de gezondheid van het bedrijf weer ten goede kan keren. 
 
 
Werkcode 
ING heeft samen met verschillende andere bedrijven in de financiële sector en de vakorganisaties de 
werkcode ondertekend. Het doel van de werkcode is een gelijkwaardige beloning en behandeling te 
realiseren voor alle werkenden. Dus we beogen de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, 
uitzendkrachten, gedetacheerden te verbeteren en in evenwicht te brengen. ING heeft de eerste 
uitvoeringsafspraken uitgewerkt conform afspraken. Maar er valt nog veel te verbeteren. De Unie komt 
graag in gesprek met uitzendkrachten en gedetacheerden om te bespreken wat zij als vervolgstappen 
zien.  


