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Benoeming Maarten van Beek tot directeur HR
ING Nederland
ING benoemt Maarten van Beek (42) per 1 juli 2016 tot de nieuwe directeur
HR ING Nederland. Hij volgt hiermee Marijke Brunklaus-van de Loo op.

Vanaf 1 april start Marijke Brunklaus met het overdragen van haar werkzaamheden aan haar

opvolger Maarten van Beek. Vanaf 1 juli neemt Van Beek het stokje definitief over. Van Beek

was hiervoor onder andere werkzaam als directeur HR en Corporate Communications bij

Mölnlycke Health Care en in verschillende functies bij Unilever. Hij brengt een brede

internationale ervaring met zich mee als het gaat om HR.
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Marijke Brunklaus begon haar loopbaan 37 jaar geleden bij Nationale Nederlanden. In de jaren

die daarop volgden heeft ze een indrukwekkende carrière opgebouwd waarin zij diverse

operationele-, commerciële management- en strategische staffuncties heeft vervuld, zowel

binnen het verzekeringsbedrijf als bij ING Bank. De laatste vijf jaar heeft zij zich als Directeur

HR bij ING Nederland met succes ingezet voor de organisatieverandering binnen ING

Nederland. Marijke wil in de toekomst haar kennis en ervaring inzetten bij andere

maatschappelijke organisaties.
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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.
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