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Maurits Duynstee zet loopbaan buiten ING voort

Maurits Duynstee, head of ING Wholesale Banking Netherlands,
heeft besloten zijn carrière buiten ING voort te zetten. Duynstee
was bij ING verantwoordelijk voor een breed zakelijk
klantsegment in Nederland, van middelgrote bedrijven tot
multinationals. Duynstee (50) was lid van de directie van ING
Bank Nederland en van het ING Wholesale Banking Executive
Team.

Duynstee kwam in 2008 naar ING en werd benoemd tot head of Corporate Finance. Sinds 2010

werd Duynstee daarnaast ook directeur Corporate Clients & Products in Nederland. In 2016

werd hij head of Wholesale Banking Netherlands.

Vincent van den Boogert, CEO ING in Nederland: “Maurits heeft in de bijna 10 jaar dat hij bij

ING gewerkt heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder uitbouwen van de positie

van ING als de huisbank van multinationals en grote bedrijven in Nederland. We zijn Maurits

hiervoor zeer erkentelijk en wensen hem succes met de volgende stap in zijn carrière.”

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Nadere informatie over de invulling van de functie van Duynstee volgt op een later moment.

Citaten

Maurits heeft in de bijna 10 jaar dat hij bij ING gewerkt heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan het verder uitbouwen van de positie van ING als de
huisbank van multinationals en grote bedrijven in Nederland. We zijn Maurits
hiervoor zeer erkentelijk en wensen hem succes met de volgende stap in zijn
carrière. 
— Vincent van den Boogert - CEO ING in Nederland
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