
Huub biedt de oplossing
Vanaf nu werken we op kantoor, thuis en bij 

Huub! Werk je bij Huub? Dan werk je met 

verschillende branchegenoten vanuit een 

inspirerende werkplek dichterbij huis. 

Verkort reistijd

Ontmoet branchegenoten

Inspirerende werkplek

Wie is Huub? 
De leden van het Verbond van Verzekeraars 

hebben verspreid over heel Nederland de 

mooiste kantoren. Wat als we onze deuren 

voor elkaar openen? 

Dan zit Huub overal in Nederland. Inpandig 

bij diverse verzekeraars maar onafhankelijk 

zodat privacy en security gewaarborgd zijn. 

Er is dan altijd een werkplek dichtbij huis. 

Wat doet Huub?
• Verkleint hoeveelheid reisbewegingen 

• Vermindert schade op de weg

• Werving door het hele land 

• Minder reiskostenvergoeding

• Hoger werkgeluk 

Wat levert het op? 
Wanneer Huub door ongeveer 50% van onze medewerkers tot  

en met 40 jaar wordt gebruikt, bespaar je gemiddeld gezien  

600.000 km en daarmee 46.000 kg CO2 per dag.

De meest duurzame 
vorm van mobiliteit is 
geen mobiliteit
Wist u dat wegverkeer jaarlijks 

verantwoordelijk is voor 17% van de 

CO2-uitstoot in Nederland? En dat de 

gemiddelde Nederlander zo’n 39 uur per 

jaar in de file staat? Wij als financiële sector 

reizen gemiddeld 7 miljoen kilometer per 

dag om naar ons werk te gaan. 

 

Dit is niet alleen slecht voor onze 

leefomgeving, maar ook zonde van 

onze tijd. Het overstappen op duurzame 

alternatieven blijkt in de praktijk voor veel 

autogebruikers niet de oplossing. 

Veel meer thuiswerken lijkt een oplossing. 

Maar de jongere generatie heeft behoefte 

aan meer!

Next steps 
De drempel om te beginnen hoeft niet hoog te zijn. 

Het enige wat we nodig hebben is een kantoor om 

te starten, deelnemers en een reserveringssysteem. 

Dus Verbond, wanneer openen jullie de deuren? 

Dat zijn 94 rondjes om 
de aarde

Dat is de jaarlijkse 
CO2 compensatie van 
minstens 186 bomen

Werkgevers moeten 
'spreiden en mijden'  

oppakken. 
Automobilisten blijken 

hier zelf niet toe in staat.
 Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen 
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Wie houdt er van Huub? 
Uit onze enquete met 245 respondenten uit de 

verzekeringsbranche, blijkt dat 51% van de medewerkers tot 40 

jaar gebruik zou maken van Huub. Ze zijn enthousiast over de 

kortere reistijd, het ontmoeten van collega’s binnen en buiten 

hun organisatie én hun bijdrage aan het milieu.
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