
Voor meer informatie over de vakorganisaties, kijk op cnvvakmensen.nl, unie.nl en fnv.nl. 
Via One Intranet houden we je op de hoogte van de cao-voortgang.

De komende 5 jaar intensiveert ING de investeringen in ontwikkeling 
zodat jij op basis van je vakmanschap perspectief op werk hebt, 
binnen en buiten ING. De afspraken sluiten aan bij deze tijd en 
zorgen voor jouw wendbaarheid.

Sociaal Plan loopt tot en met 2022
De instrumenten van het
Sociaal Plan zijn gericht op:

Actief regie voeren op je loopbaan
Van werk naar werk
Financieel vangnet

De afspraken over arbeidsvoorwaarden, het Sociaal Plan en de pensioenregeling worden voorgelegd aan de leden 
van de vakorganisaties. Het is de bedoeling dat de afspraken definitief worden met ingang van 1 januari 2018.

1. Cao die aansluit bij 
nieuwe manier van 
samenwerken

Meer vrijheid en regelruimte 
voor medewerker en manager
Meer ruimte voor 
experimenten, ook in een 
agile context

ING loopt als bank voorop door innovatie en de manier van werken. ING wil ook voorop lopen met een innovatieve CAO die jou de mogelijkheid 
biedt elke dag het beste uit jezelf te halen en je vitaal en onafhankelijk te voelen. Daardoor kan jij zelf kiezen waar je je vakmanschap inzet. Dit 
vraagt om moderne arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij individuele wensen. ING en de vakorganisaties gaan in dialoog met jou op basis van 
3 thema’s om zo samen te kijken naar de mogelijkheden van een innovatieve cao met moderne arbeidsvoorwaarden.

In gesprek over innovatieve cao 2019

3. Pensioen

Onderzoek naar en vormgeven van toekomstbestendige 
regeling per 1/1/2019
Aansluiten bij ontwikkelingen in pensioenland

2. Waardering: financieel en niet financieel

Di�erentiëren in manieren van waarderen die passen bij 
jouw persoonlijke behoefte
Onderzoek naar manieren van waarderen die aansluiten bij 
Step Up Perfomance management
Ruimte voor experimenten met andere waarderingsvormen

Afspraken voor 2018

Jouw
perspectief

op:

Vitaliteit

Vaderschapsverlof 1 maand betaald +3 maanden onbetaald
Werk en mantelzorg combineren: ING wordt in 2018 een erkend Mantelzorgbedrijf
Medewerkers van 60 jaar en ouder mogen 1 dag per week hun kennis en kunde inzetten bij 
maatschappelijke organisaties of onderwijsinstellingen, met behoud van arbeidsvoorwaarden
1,5 dag betaald verlof, op te nemen op een voor jou belangrijke (al dan niet religieuze) feestdag
Meer mogelijkheden om vrije dagen te kopen

Waardering

Loonstijging per 1 september 2018 
van 1,7% 
1 jaar betaald lidmaatschap, ook 
voor huidige leden vakorganisaties
De bestaande arbeidsvoorwaarden 
reviseren t.b.v. LGBTQ gelijkheid 

Pensioen

Pensioenrichtleeftijd per 01-01-2018
blijft 67 jaar
Opbouwpercentage aangepast
naar 1,738%

Vakmanschap

Leerbudget 375 euro per medewerker per 
jaar (opleidingen tbv plan C) plus incentive 
van 375 euro bij het hebben van een
Mijn Koers Plan
Meer tijd en aandacht voor jouw loopbaan 
door continue dialoog met je manager 
over jouw Mijn Koersplan
Halve dag in werktijd besteden om jouw 
Mijn Koersplan op te stellen 

Step Up Performance
Management
Jouw prestaties worden geëvalueerd 
op drie dimensies:
   Je baan 
   De Orange Code
   Uitdagende ambities
Onderdeel hiervan is een continue 
feedback cultuur en 'groei' mindset
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Jouw vakmanschap, vitaliteit en perspectief op werk
ING en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben een conceptonderhandelingsresultaat bereikt over 
een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2018. De afspraken zijn gemaakt zodat jij elke dag het beste uit jezelf kunt halen. 
Hiermee biedt ING jou de mogelijkheid om zelf de regie te pakken op je loopbaan, waardoor jij sterk en onafhankelijk in de 
arbeidsmarkt staat. Een innovatieve cao met moderne arbeidsvoorwaarden, die recht doet aan de verschillende fases die jij als 
medewerker doorloopt, jouw vitaliteit als medewerker en de mogelijkheden die jij hebt om bij ING je vakkennis te vergroten. 


