
Doorrekening cao voorstel ING 14 maart 2023

Op 14 maart 2023 heeft ING een nieuw voorstel verzonden voor de 
cao 2023-2024. 

In deze presentatie worden aan de hand van vijf persona’s vier 
scenario’s vergeleken om de waarde van het ING voorstel vast te 
stellen ten opzichte van ‘ongewijzigd beleid’ (waar ook groei in zit), 
het vorige voorstel en ons ultimatum. 



Scenario Naam Collectief 
Structureel

CMU Schaalgrenzen Periodiek Thuiswerk/Internet

1Ongewijzigd beleid 
(cao 21/22)

- 1/4/2023 500
1/4/2024 1000

- <80% RSP :   3,0%
<90% RSP :   2,5%
<100% RSP : 1,5%

€ 25 per maand

2Vorig bod ING 1/10/2023:  3%
1/10/2024:  4%

2023: 500
2024: 0

1/10/2023:  3%
1/10/2024:  4%

<85% RSP 1,5%
>85% RSP 0

€ 2,15 per dag

3Nieuw voorstel ING 1/7/2023: 
4/5/6/7
1/7/2024: 3

2023: 500
2024: 0

2023:
• Onderkant + 4%
• Bovenkant + 16%
1/7/2024:  3%

2023: 3,0 / 2,5 / 1,5 
2024: 2,0 / 1,0 

€ 45 per maand

4Ultimatum (1 jaar) 1/1/2023: 10% 2023: 500 - verdubbeling bij goed 
presteren (niet 
meegenomen)

€ 2,15 per dag plus 40 

De vergeleken scenario’s zien er als volgt uit  

Voor de berekeningen is een aantal afspraken net iets anders ingericht (thuiswerk vast begroot op 10 dagen 
per maand, CMU verdeeld over de maanden). Niet differentiërende elementen als 13e maand en 
vakantiegeld zijn buiten de vergelijking gelaten.

Beschrijving scenario’s



Dit is Jan, 28 jaar. Jan werkt in 
Leeuwarden is pas begonnen bij 
ING. Hij zit in schaal 6 en verdient 
bruto € 2.375,89 per maand (RSP 
73%). 

In het nieuwe voorstel van ING gaat 
Jan er in 2023 4,5% op vooruit ten 
opzichte van de huidige cao. In het 
jaar 2024 loopt dat op tot 5,1%.

Jan



Dit is Pauline, 47 jaar. Pauline is 
collega van Jan, werkt in ook 
Leeuwarden is al veel eerder 
begonnen bij ING. Ze zit in schaal 6 
en verdient bruto € 2.994,28 per 
maand (RSP 92%). 

In het nieuwe voorstel van ING gaat 
Pauline er in 2023 4,2% op vooruit 
ten opzichte van de huidige cao. In 
het jaar 2024 loopt dat op tot 5,9%.

Pauline



Daar hebben we Chantal, 52 jaar. 
Chantal loopt al wat jaartjes mee bij 
ING en is bij de laatste reorganisatie 
naar schaal 10 geplaatst. Haar 
maandsalaris is € 5.824,79 (RSP 100 
%) en daarnaast ontvangt ze een 
PTA van 
€ 250,00 per maand. 

In het nieuwe voorstel van ING gaat 
Pauline er in 2023 0,7 % op vooruit 
ten opzichte van de huidige cao. In 
het jaar 2024 loopt dat op tot 1,9%.

Chantal



Volgende in de rij is Salem, 37 jaar. 
Net bij KYC aan de slag, zit Salem in 
schaal 12 en verdient hij € 6.342,41 
bruto per maand (RSP 77%).

In het nieuwe voorstel van ING gaat 
Salem er in 2023 3,0% op vooruit 
ten opzichte van de huidige cao. In 
het jaar 2024 loopt dat op tot 4,8%.

Salem



Chiara sluit de rij. Ze is 57 jaar al zou 
je dat niet zeggen. Chiara is al jaren 
succesvol als afdelingsmanager en 
zit met 
€ 8.236,89 per maand op het 
maximum van schaal 12. 

In het nieuwe voorstel van ING gaat 
Pauline er in 2023 2,2 % op vooruit 
ten opzichte van de huidige cao. In 
het jaar 2024 loopt dat op tot 5,5%.

Chiara
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