
Voor meer informatie over de cao-onderhandelingen en de vakorganisaties, kijk op cnvvakmensen.nl, 
unie.nl en fnv.nl. Via One Intranet houden we je op de hoogte van de cao-onderhandelingen. 
Heb je vragen over de cao, mail dan naar HR: ingnl@service-now.com

Perspectief op werk

Deelonderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING met looptijd van 5 jaar
ING en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie hebben de gezamenlijke ambitie om jou als medewerker perspectief op werk 
te bieden. Deze ambitie staat centraal in de cao-onderhandelingen, waar het sociaal plan onderdeel van uitmaakt. 
De onderhandelingen voor de nieuwe cao worden half juni vervolgd. Als dit is afgerond wordt het totaal aan cao-afspraken, inclusief
pensioenafspraken en dit deelonderhandelingsresultaat Sociaal Plan, voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. Pas na een positief 
advies van de leden is de cao van toepassing. De bedoeling is dat deze afspraken van kracht worden met ingang van 1 januari 2018.

ING en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie sluiten een collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao worden afspraken 
gemaakt over het Sociaal Plan, pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden voor ING medewerkers. 

Mijn Koers Plan

1. Regie over je eigen loopbaan  2. Van werk naar werk

Minimaal 3 maanden preventief mobiel en onder bepaalde
voorwaarden een vrijwillige vertrekregeling 
Persoonsgerichte bemiddeling van 6 maanden 
Nieuwe samenwerkingsverbanden met partijen die jouw
perspectief van werk naar werk vergroten
Verhouding interne en externe medewerkers verminderen
naar 80% / 20%

Nieuw individueel  
opleidingsbudget dat je 

mee kan nemen naar een 
andere werkgever 

Actieve invulling 
van 

Mijn Koers Plan 

Forse investering in jouw vakmanschap

ING geeft je de mogelijkheden dat jij de beste in je vak kunt blijven 
of worden. Zo houd je zelf de regie over je eigen ontwikkeling en 
loopbaan.

3. Financieel vangnet

De instrumenten uit het Sociaal Plan zijn gericht om 
jou perspectief op werk te bieden. Daarnaast biedt 
het een vangnet in de vorm van een vergoeding.  

Deze vergoeding
is een combinatie van de garantievergoeding en de 
ING-vergoeding (mits je in dienst bent op 31-12-2017)
is in alle fasen gelijk (actieve mobiliteit, bij start
boventalligheid en bij einde bemiddelingstermijn,
ongeacht of je wel of niet een nieuwe baan hebt)
is gemaximeerd

Vanaf 1 januari 2018 
bouw je de nieuwe 
ING-vergoeding op2018

1 / 180% van de beëindigings-
vergoeding op basis

van het Sociaal Plan 2016-2017
berekend op 31-12-2017

Garantievergoeding ING-vergoeding

Voor Medewerker 

tot 10 jaar in dienst
> 10 jaar in dienst
> 10 jaar in dienst en > 50 jaar oud

Vermenigvuldigingsfactor
x 1,75
x 1,75
x 1,75

Diensttijdfactor (vanaf 1/1/18)
⅙ x maandsalaris per half jaar
¼ x maandsalaris per half jaar
½ x maandsalaris per half jaar

Berekening


