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ING introduceert Regenboog betaalpas tijdens
Pride Amsterdam

ING is dit jaar voor het eerst trotse partner van Pride Amsterdam en geeft
daarmee invulling aan de ‘Kleur het leven’ campagne tijdens dit kleurrijke
evenement. Op Schiphol, het Centraal Station en de metrostations in
Amsterdam worden reizigers verwelkomd met de boodschap ‘Freedom, here
I come’ met daarbij de uiting van de regenboogvlag. Op de luchthaven is
voor het eerst een bagagebelt uitgevoerd in de regenboogkleuren.
Vanaf vandaag kunnen klanten een speciale ING Betaalpas in regenboogkleuren aanvragen via

MijnING.nl. Zoals gebruikelijk kleuren ook de ING-kantoren in Amsterdam mee. Daarnaast

vaart ING voor de 13e keer met een boot tijdens de Canal Parade waarop medewerkers van de

bank een show geven.
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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. 
 

Landelijke campagne

De ‘Kleur het leven’ campagne valt de komende twee weken online en in het straatbeeld op.

Naast uitingen op Schiphol, de Amsterdamse metrostations en Amsterdam CS is het logo van

ING op alle social media kanalen in de regenboogkleuren te zien. Het campagnebeeld komt

terug bij het inloggen op de ING mobiel bankieren app (dagelijks ruim 4 miljoen keer) en bij het

inloggen op Mijn ING (dagelijks 1,5 miljoen keer). In Amsterdam prijkt op 13 ING-kantoren de

leeuw in regenboogkleuren. Ook is de ‘Kleur het leven’ campagne zichtbaar in alle 235 ING-

kantoren en op de ruim 1600 ING-geldautomaten in Nederland.

Diversiteit bij ING

ING hecht een groot belang aan diversiteit. O.a. daarom hebben vaders en niet-biologische

moeders recht op een maand betaald verlof na de geboorte van hun kind. Aansluitend is het

mogelijk om maximaal drie maanden onbetaald verlof op te nemen. Ook hebben medewerkers

de mogelijkheid om jaarlijks 1,5 dag betaald verlof op te nemen op voor hen belangrijke (al dan

niet religieuze) feestdagen.

Volgende week verschijnt online een video met daarin een collega centraal die zich voorbereidt

op de Amsterdam Pride en specifiek op de Canal Parade waar hij meevaart – en danst – op de

ING-boot. Hij vertelt wat de Amsterdam Pride voor hem persoonlijk betekent.

Kleur het leven

‘Kleur het leven’ is een initiatief van ING. De bank is al 13 jaar betrokken bij Pride en vindt het

belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze willen zijn en dat

medewerkers de diversiteit van haar klanten weerspiegelen. Pride Amsterdam is een van de

meest kleurrijke feesten van Nederland. ING omarmt kleur en het blijft belangrijk om kleur te

bekennen. Meestal Oranje. Maar we staan voor alle kleuren.

https://www.youtube.com/user/INGnl


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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