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Groot vertrouwen in de OranjeLeeuwinnen
Nederlanders verwachten oranjesucces tijdens het WK 

Vanaf 7 juni strijden de OranjeLeeuwinnen op het Wereldkampioenschap
vrouwenvoetbal in Frankrijk. Meer dan driekwart van de Nederlanders heeft
vertrouwen in de OranjeLeeuwinnen. Vier op de tien denken dat de
speelsters van bondscoach Sarina Wiegman de halve finale halen en 32%
verwacht zelfs dat Nederland de wereldtitel mee naar huis neemt. Lieke
Martens is nog altijd ongekend populair en de meest favoriete speler van het
elftal (40%). Zo blijkt uit onderzoek van ING, de hoofdsponsor van de KNVB
en de OranjeLeeuwinnen.
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OVER ING

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

Twee derde van de Nederlanders is op de hoogte van de deelname van de OranjeLeeuwinnen

aan het WK in Frankrijk. Ruim de helft van Nederland (55%) is van plan om de wedstrijden te

kijken. Veruit de meeste Nederlanders doen dit thuis (88%).

Mannen vs. vrouwen

Zeven op de tien Nederlanders geven aan naar het WK vrouwenvoetbal te kijken omdat ze de

wedstrijden van de OranjeLeeuwinnen leuk of spannend vinden. Dit geldt met name voor

mannen (75% vs. 65% van de vrouwen). Ook is op de hoogte blijven, zodat erover gepraat kan

worden met anderen, voor mannen vaker een reden om te kijken naar de wedstrijden dan voor

vrouwen (21% vs. 14%). Over het algemeen zijn Nederlanders hoopvol gestemd over het

Nederlands vrouwenvoetbal (83%). Twee derde vindt dat mannen- en vrouwenvoetbal dezelfde

hoeveelheid aandacht moet krijgen in media.

Oranjegevoel

Uit het onderzoek blijkt dat het succes van de OranjeLeeuwinnen het wij-gevoel onder

Nederlanders vergroot (59%) en Nederlanders trotser maakt op hun land (51%). Eén op de tien

Nederlanders wordt door de OranjeLeeuwinnen gemotiveerd om zelf ook (meer) te gaan

sporten.

https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information.htm


major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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