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Ruud van Dusschoten benoemd tot country
manager ING in Nederland
Per 1 januari 2020 wordt Ruud van Dusschoten benoemd als country
manager van ING in Nederland. Vincent van den Boogert, de huidige CEO
van ING in Nederland zal de bank verlaten om zijn carrière buiten ING voort
te zetten. Van den Boogert zal nog enkele maanden in dienst blijven om voor
een goede overdracht te zorgen.

“We betreuren maar respecteren het vertrek van Vincent,” zegt Ralph Hamers,

bestuursvoorzitter van ING Groep. “In zijn 25 jaar bij ING heeft Vincent zijn gevoel voor cijfers

altijd gecombineerd met oog voor het klantbelang. Onder zijn leiderschap heeft ING Nederland

zich verder ontwikkeld tot een financieel sterke bank die digitaal vooroploopt. Met de hem

kenmerkende gedrevenheid heeft Vincent zich daarnaast namens ING ingezet voor het

verminderen van de schuldenproblematiek in Nederland. Ik wil Vincent zeer bedanken en wens

hem veel succes in zijn verdere loopbaan.”

Ralph Hamers: “Ik ben blij dat we met Ruud binnen onze eigen organisatie de juiste persoon

hebben gevonden. Ruud koppelt zijn jarenlange ervaring binnen het bankbedrijf aan een goed

gevoel voor maatschappelijke verhoudingen. Met zijn achtergrond ben ik ervan overtuigd dat

Ruud in staat is voort te bouwen op de sterke positie van ING in Nederland.”

Ruud van Dusschoten kwam in 1997 in dienst bij ING in Nederland en vervulde sindsdien

diverse managementfuncties. Tot 2006 richtte hij zich in de kantorenorganisatie van ING op

dienstverlening aan zakelijke klanten. In 2007 werd hij directeur Business Banking en in 2013

directeur Grootbedrijf & Instellingen. Sinds 1 januari 2015 is Van Dusschoten directeur Private

Banking & Wealth Management. Daarnaast was hij tussen 2008 en 2016 voorzitter van ING

Groenbank.
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ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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