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'Bedrijven zullen vanaf nu op 
meer worden beoordeeld 
dan alleen de winsten die 
ze genereren. Er zal worden 
gekeken naar de waarde 
die ze voor de samenleving 
creëren.'

Enrique Lores, President en CEO



TWINTIG JAAR GELEDEN brachten wij ons eerste rapport over 
onze sociale en milieueffecten uit. Dat deden we omdat HP 
van mening is dat het doel van een onderneming veel verder 
gaat dan winst alleen. Vanaf onze begindagen zijn we ervan 
overtuigd dat wij, door technologie ten dienste van de mensheid 
te stellen, de voorwaarden kunnen scheppen waardoor het 
bedrijfsleven en de samenleving in harmonie kunnen gedijen. 
Elk jaar hebben wij ons hier steeds meer voor ingezet. Daardoor 
zijn we een sterker bedrijf dat een duurzamere impact heeft op 
de wereld. 
Ons werk zit er echter nog lang niet op. Als we naar de 
komende tien jaar kijken, is het duidelijk dat we een van de 
meest ingrijpende decennia in de moderne bedrijfsgeschiedenis 
ingaan. 
Een pandemie zorgt voor ontberingen en verdriet over 
de hele wereld. Het veranderende klimaat verwoest veel 
gemeenschappen en bedreigt de toekomst van de planeet 
die wij allen delen. Ook moeten we afrekenen met de grote 
ongelijkheden en ongelijke kansen die ervoor zorgen dat veel te 
veel mensen hun volledige potentieel niet kunnen bereiken. 
Hoewel deze enorme uitdagingen niet snel overwonnen zullen 
worden, moeten we ze zien als katalysatoren voor verandering. 
Want als wij de moed en vastberadenheid kunnen opbrengen 
om te handelen ondanks ogenschijnlijk onoverkomelijke 
obstakels, dan weet ik dat wij grote sprongen voorwaarts 
kunnen en zullen maken. 
HP heeft de ambitie om het duurzaamste en rechtvaardigste 
technologiebedrijf ter wereld te worden. Ik ben trots op het 
werk dat onze teams over de hele wereld verzetten. Dit rapport 
laat zien welke vooruitgang we boeken ten opzichte van onze 
doelstellingen en op welke gebieden we meer moeten doen. 
Als we echter gewoon deze koers aanhouden, lopen we de 
enorme kansen van dit moment mis. De wereld om ons heen 
verandert steeds sneller. Willen we de toekomst creëren die wij 
voor ogen hebben, dan zullen we onze inspanningen moeten 
opvoeren.
Onze nieuwe duurzaamheidsagenda voor 2030 is ontworpen 
om grote stappen vooruit te zetten. Hierin blijven we trouw aan 
de waarden van HP, worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties ondersteund en wordt prioriteit 
gegeven aan inspanningen waarbij onze technologie, onze 
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'Wij zijn verenigd in onze ambitie 
om technologie te creëren die de 
menselijke vooruitgang stimuleert.'

talentvolle werknemers en ons ecosysteem de grootste impact 
kunnen hebben. 
Het komende decennium zal voor HP een nieuw tijdperk 
van vooruitgang zijn, waarin klimaatverandering wordt 
teruggedraaid, mensenrechten over de hele wereld worden 
beschermd en digitale gelijkheid kansen voor iedereen creëert. 

Klimaatactie
We streven naar een CO2-vrije, volledig circulaire economie en 
ontwikkelen een portfolio met de duurzaamste producten en 
oplossingen in de sector. 
We zijn van plan om de BKG-uitstoot in de waardeketen van 
HP tegen 2040 tot nul terug te brengen. Aan het einde van 
dit decennium moet de uitstoot met 50% zijn verminderd. Wij 
beloven voor 2030 een circulariteit van 75% te bereiken voor 
producten en verpakkingen. Daarnaast zetten we ons in voor 
nul ontbossing voor papier en papieren verpakkingen van HP en 
het tegengaan van ontbossing voor niet-HP-papier dat in onze 
producten en printservices wordt gebruikt.

Mensenrechten
We zullen een sterke cultuur van diversiteit, rechtvaardigheid 
en inclusiviteit creëren en tegelijkertijd mensenrechten, sociale 
rechtvaardigheid en rassen- en gendergelijkheid in ons hele 
ecosysteem bevorderen. 
Tegen 2030 willen we een 50/50 man-vrouwverdeling hebben 
binnen het management van HP. Ook moet meer dan 30% van 
de technische en engineeringfuncties dan door vrouwen worden 
ingenomen. In ons hele bedrijf willen de vertegenwoordiging van 
raciale en etnische minderheden op de arbeidsmarkt halen of 
overtreffen. Daarnaast streven we ernaar één miljoen arbeiders 
te bereiken via programma’s voor werknemersemancipatie in 
onze toeleveringsketen.

Digitale gelijkheid
Naarmate digitale technologie ogenschijnlijk elk aspect van 
ons leven transformeert, bestaat er een zeer reëel gevaar dat 
steeds meer mensen achterop raken. Dat mogen we niet laten 
gebeuren. HP zal zich dan ook inzetten om de digitale kloof, die 
ervoor zorgt dat te veel mensen geen toegang hebben tot het 
onderwijs, de banen en de gezondheidszorg die ze nodig hebben 
voor een goed leven, te dichten. 
Ons doel is om digitale gelijkheid voor 150 miljoen mensen 
voor 2030 te versnellen. Als onderdeel van deze inspanningen 

lanceren we het HP PATH-versnellingsprogramma (Partnership 
and Technology for Humanity) dat de weg naar digitale gelijkheid 
en inclusiviteit in achtergestelde gemeenschappen over de hele 
wereld zal effenen. 
Onze agressieve activiteiten op het gebied van klimaat, 
mensenrechten en digitale gelijkheid is simpelweg het juiste 
om te doen. Voor iedereen die nog steeds gelooft dat dit ten 
koste gaat van de winst: onze duurzaamheidsagenda heeft 
bijgedragen aan een omzet van meer dan 1 miljard dollar in 
2020. Voor het tweede jaar op rij hebben we deze mijlpaal 
overschreden. 
De acties die we ondernemen om enkele van de grootste 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zullen onze 
gemeenschappen versterken en tegelijkertijd innovatie en groei 
in onze hele onderneming stimuleren. 
Dit zal echter veel hard werk en investeringen vergen. Het 
vraagt om samenwerking tussen de overheidssector en de 
particuliere sector. Het is belangrijk dat we geloven dat we dit 
moment kunnen aangrijpen om de wereld werkelijk ten goede te 
veranderen. 
Een van onze oprichters, Dave Packard, verwoordde dit het 
beste: 'De verbetering van de samenleving is geen taak die aan 
enkelen kan worden overgelaten. Het is een verantwoordelijkheid 
die door iedereen moet worden gedeeld.'
Uiteindelijk is dat wat de meer dan 50.000 werknemers van HP 
motiveert. Wij zijn verenigd in onze ambitie om technologie te 
creëren die de menselijke vooruitgang stimuleert. En we stellen 
onszelf verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen die we 
hebben gesteld. Dat is de manier van HP en zal het altijd blijven.

Saludos,

Enrique Lores
President en CEO
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Zorg dragen 
voor onze 

werknemers en 
zakenpartners

Klaarstaan 
voor onze 

klanten

Inzet van onze 
technologie

Hulp aan getroffen 
gemeenschappen

LEES MEER OVER
HP’S ANTWOORD OP COVID-19.

Enkele getallen 
 

$ 13 mln+
aan gedoneerde 
bedrijfsproducten

15+
nieuwe 
3D-printtoepassingen
ontwikkeld 

• 3D-geprinte belangrijke onderdelen voor medische 
hulpverleners en ziekenhuizen ontworpen 
en geproduceerd samen met een wereldwijd 
netwerk van digitale productiepartners

• Netwerk van print service providers gemobiliseerd
om de zorg te ondersteunen

• HP-bioprinters gedoneerd voor behandeling 
en onderzoek naar vaccins

• HP Turn to Learn - geprint leermateriaal 
om de digitale kloof te overbruggen

• HP Refresh voor computerdonaties via crowdsourcing 
• HP Online Teaching Assistant voor docenten
• HP Print, Play & Learn - gratis af te drukken

leermateriaal
• Bereik van HP LIFE vergroot om vaardigheden 

op afstand te ontwikkelen
• Giften en productdonaties door het bedrijf, 

de HP Foundation en werknemers

• Zoveel mogelijk verplicht thuiswerken
• Aangescherpte veiligheidsprotocollen op locatie
• HP Spirit and Well Beyond-programma voor ondersteuning 

van geestelijke/lichamelijke gezondheid en balans
• Continuïteitsuitkering voor uurloonwerkers en bepaalde 

tijdelijke arbeidskrachten gedurende een bepaalde periode
• Technologische en ergonomische 

ondersteuning voor werken op afstand
• Kortetermijnincentives en support voor 

cyberbeveiliging voor partners

• Verlengde garanties
• 24/7 conciërgeservice
• Gebruik van wereldwijde toeleveringsketen 

en samenwerking met leveranciers om 
verstoringen tot een minimum te beperken

• Handleiding 'HP Response to COVID‑19' voor 
klanten en partners gepubliceerd

HET ANTWOORD OP

een pandemie

$ 3 mln 
aan giften van de
HP Foundation

4 mln+
belangrijke onderdelen 
voor het inperken van 
COVID, 3D-geprint 
door HP en partners
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Erkenning als een van de 
duurzaamste bedrijven ter wereld

$ 1 mld+
nieuwe verkopen waarbij 
duurzaamheid een overweging 
was, tweede opeenvolgende jaar1

53K
werknemers in staat gesteld 
duurzaamheidsdoelen te stellen als 
onderdeel van het jaarlijkse proces 
voor de persoonlijke doelstellingen

50%
HP wil voor 2025 50% van 
zijn HP Amplify-partners 
betrekken bij het vrijwillige 
Amplify Impact-programma

DUURZAME IMPACT

Een zakelijke 
vereiste

De namen en merken 'World’s Most Ethical Companies' en 'Ethisphere' zijn geregistreerde handelsmerken van Ethisphere LLC. 6

https://press.hp.com/us/en/press-kits/2021/hp-amplify-impact.html


REKENSCHAP EN TRANSPARANTIE 

20 jaar rapportage
HP bracht zijn eerste rapport over sociale en milieuverantwoordelijkheid uit 
in 2001, toen nog onder de naam Hewlett-Packard Company.  
Wij zijn jaarlijks verslag blijven uitbrengen en hebben daarmee de lat hoger 
gelegd voor de informatieverstrekking aan onszelf en aan de sector. 

Transparantie en rekenschap zijn van cruciaal belang om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN te realiseren. Wij steunen het streven 
naar meer consistente, vergelijkbare en betrouwbare informatie over 
bedrijfsactiviteiten in verband met klimaatverandering en naar een 
verplichte, extern gecontroleerde rapportage van Scope 1-, Scope 2- en 
Scope 3-uitstoot.

MIJLPALEN OP HET GEBIED VAN TRANSPARANTIE:
EERSTE PUBLICATIE van het HP-rapport over sociale en milieuverantwoordelijkheid (2001)

EEN VAN DE EERSTE BEDRIJVEN die zich aansluiten bij het Global Greenhouse Gas Register van het 
World Economic Forum (2003)

EERSTE IT‑BEDRIJF dat de BKG-uitstoot in verband met zijn productfabricage bekendmaakt (2007)

EERSTE GROTE IT‑BEDRIJF dat een lijst met topleveranciers bekendmaakt (2008)

EERSTE IT‑BEDRIJF dat een lijst met zijn smelterijen in de toeleveringsketen publiceert en dat het 
identificatieproces voor smelterijen onafhankelijk laat toetsen (2013)

EERSTE WERELDWIJDE IT‑BEDRIJF dat zijn volledige CO₂-voetafdruk publiceert (2013) 

EEN VAN DE EERSTE bedrijven die hun volledige watervoetafdruk publiceren (2014)

EERSTE BEDRIJF IN DE SECTOR dat de namen en locaties van de 
vestigingen van zijn recyclingleveranciers publiceert (2017)

PUBLICATIE VAN ONS EERSTE mensenrechtenrapport (2020)

AFSTEMMING VAN ONZE VERSLAGLEGGING op de aanbevelingen van 
de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2021)

IMPLEMENTATIE van het Stakeholder Capitalism-kader van de 
World Economic Forum International Business Council (2021)

7
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Onze visie voor 2030
We willen het duurzaamste 
en rechtvaardigste 

technologiebedrijf ter wereld 
worden.



DUURZAME IMPACT 

Onze strategie
We hebben een ambitieuze agenda opgesteld 
die gebaseerd is op wetenschap en afgestemd 
is op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de VN. Deze agenda gaat over de 
meest bepalende en urgentste problemen 
van onze tijd, waarop HP als merk de 
grootste impact kan hebben: klimaatactie, 
mensenrechten en digitale gelijkheid.

We geven voorrang aan inspanningen waarbij 
de technologie, de talentvolle werknemers 
en het platform van HP het beste tot hun 
recht komen. Daarnaast ondersteunen we 
een cultuuromslag waarbij duurzame impact 
en doelstelling volledig in elk aspect van ons 
bedrijf en ecosysteem wordt geïntegreerd.

Het voortouw nemen bij het activeren en innoveren 
van holistische oplossingen om de digitale kloof 

te dichten die ervoor zorgt dat veel mensen geen 
toegang hebben tot het onderwijs, de banen en de 

gezondheidszorg die ze nodig hebben voor een goed 
leven. Digitale integratie bevorderen om levens en 

gemeenschappen te transformeren.

GEMEENSCHAP

Digitale gelijkheid

Economische kansen

Onderwijs

Gezondheidszorg

Streven naar een CO2-vrije, volledig circulaire 
economie en ontwikkeling van een portfolio met de 

duurzaamste producten en oplossingen in de sector.

PLANEET

Klimaatactie

Bossen

CO2-
uitstoot

Circulariteit

Een sterke cultuur van diversiteit, 
rechtvaardigheid en inclusiviteit creëren. 
Mensenrechten, sociale rechtvaardigheid 

en rassen- en gendergelijkheid in ons hele 
ecosysteem bevorderen en de lat voor iedereen 

hoger leggen.

MENSEN

Mensenrechten

Sociale 
rechtvaardigheid, 

rassen- en 
gendergelijkheid

Werknemers die zich 
ondersteund voelen en 

zich kunnen  
ontwikkelen

Een cultuur van 
inclusiviteit en 
betrokkenheid

9



BEKIJK DE VOLLEDIGE LIJST VAN EERDER GESTELDE DOELEN EN DE VOORTGANG VOOR 2020.

VOOR 2040

Klimaatactie
• CO2-neutraliteit bereiken binnen onze Supplies business
• De absolute BKG-uitstoot in de waardeketen 

van HP terugbrengen met 50%3
• Een circulariteit van 75% bereiken voor producten en verpakkingen4
• Nul ontbossing handhaven voor HP-papier en papieren verpakkingen5 
• Tegengaan van ontbossing voor niet-HP-papier dat in 

onze producten en printservices wordt gebruikt6

Mensenrechten
• 50/50 man-vrouwverdeling bereiken binnen 

het management van HP7
• Meer dan 30% van de technische en engineeringfuncties 

moet door vrouwen worden ingenomen 
• De vertegenwoordiging van raciale/etnische minderheden 

op de arbeidsmarkt in de VS halen of overtreffen 
• Jaarlijks een score van meer dan 90% handhaven op de interne 

inclusiviteitsindex voor werknemers van alle demografische groepen8 
• Universeel worden gerangschikt als favoriete werkgever voor 

ondervertegenwoordigde groepen in de techindustrie
• Eén miljoen arbeiders bereiken via programma’s 

voor werknemersemancipatie  
• Eerbiediging van arbeidsgerelateerde mensenrechten9 

waarborgen voor al onze belangrijke gecontracteerde 
productieleveranciers en subleveranciers met een hoger risico 

Digitale gelijkheid
• Digitale gelijkheid voor 150 miljoen mensen versnellen

Klimaatactie
• CO2-neutraliteit en nul afval bereiken 

voor de bedrijfsvoering van HP2 
• 100% hernieuwbare elektriciteit in 

de wereldwijde bedrijfsvoering

Digitale gelijkheid
• Beter onderwijs mogelijk maken 

voor 100 miljoen mensen

Klimaatactie
• Nul BKG-uitstoot in de hele 

waardeketen van HP

VOOR 2025

DUURZAME IMPACT

Onze 
routekaart
We stellen onszelf verantwoordelijk door 
naar enkele van de meest uitgebreide 
doelen in onze sector te streven. 

VOOR 2030

10



HP staat voor
een nieuw tijdperk van kansen, 
waarin klimaatverandering 
wordt teruggedraaid, 
mensenrechten over de hele 
wereld worden beschermd 
en digitale gelijkheid kansen 
voor iedereen creëert.



MENSENRECHTEN 



MEER HIEROVER IS TE LEZEN IN HP’S 
MENSENRECHTEN-UPDATE VAN 2020.

MENSENRECHTEN

Een sterke cultuur 
van diversiteit, 
rechtvaardigheid en 
inclusiviteit creëren.

Mensenrechten, sociale 
rechtvaardigheid 
en rassen- en 
gendergelijkheid in 
ons hele ecosysteem 
bevorderen en de lat voor 
iedereen hoger leggen. 

Visie voor 
2030

Wij geloven in het creëren van een inclusieve, 
rechtvaardige en empowering cultuur voor 
onze werknemers en een platform voor 
mensenrechten dat verder reikt dan HP.

De werkgroep voor rassengelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid van HP helpt ons bij het 
identificeren en uitvoeren van de beste kansen 
die wij als bedrijf hebben om duurzame impact 
op het gebied van rassengelijkheid te bevorderen.

Wij spannen ons in om de privacy en 
persoonsgegevens van onze werknemers en 
klanten te beschermen. Zie onze privacywebsite 
voor meer informatie.
Met ons versterkte mensenrechtenbeleid zetten 
wij ons in voor de naleving van de mensenrechten, 
gaan wij de dialoog aan met rechthebbenden 
en verankeren wij onze aanpak in onze hele 
onderneming en onze waardeketen.
HP respecteert de mensenrechten zoals die zijn vastgelegd 
in normen van de volgende organisaties:

MENSENRECHTEN 

DUURZAME IMPACT 2020
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MEER INFORMATIE OVER ONZE  
AANPAK VOOR EEN DUURZAME 
TOELEVERINGSKETEN.

Impact vergroten 
via onze 
toeleveringsketen 
Door middel van onze omvangrijke programma's voor 
maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid 
willen we waarborgen dat alle werknemers die helpen onze 
producten op de markt te brengen, waardig en respectvol 
worden behandeld en dat onze leveranciers samen met ons 
werken aan een duurzamere toekomst voor iedereen.

In 2020 

46.000 
fabrieksarbeiders van 
leveranciers hebben 
deelgenomen aan 
vijf programma's

13% 
meer deelname aan 
HP-programma's 
voor een duurzamere 
toeleveringsketen, 
vergeleken met 2015

In 201910 
 

39% 
van de tier 
1-productieleveranciers 
liet weten op wetenschap 
gebaseerde klimaatdoelen 
te hebben gesteld

92% 
van de leveranciers, op 
basis van besteding, 
heeft doelen gesteld 
voor waterbeheer voor 
het einde van het jaar

94% 
van de tier 
1-productieleveranciers, 
op basis van besteding, 
heeft aangegeven doelen 
te hebben gesteld om de 
BKG-uitstoot te verlagen

78% 
van de tier 
1-productieleveranciers, 
op basis van 
besteding, gebruikt 
hernieuwbare energie

95% 
van de leveranciers 
die de totale 
kosten van HP voor 
productieleveranciers 
vertegenwoordigen, is 
onderworpen aan een 
maatschappelijke en 
ecologische beoordeling

MENSENRECHTEN 

WERKNEMERS DIE ZICH ONDERSTEUND VOELEN EN ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN
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Inclusiviteit bevorderen 
in en via ons bedrijf
We willen het toonaangevende merk zijn op het gebied 
van raciale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de 
technologiesector. Daartoe verankeren we diversiteit, gelijkheid 
en inclusie in alles wat we doen.

Inclusief ontwerp: door bij het ontwerpen rekening te houden 
met allerlei behoeften inzake toegankelijkheid, zorgt HP ervoor 
dat mensen wereldwijd profiteren van de voordelen van onze 
innovatieve technologieën. 

In 2020 hebben we ambitieuze nieuwe doelen gesteld:

VERDUBBELING VAN HET AANTAL Black/African American 
leidinggevenden bij HP (VP-niveau en hoger) in de VS voor 
2025, met 2020 als uitgangspunt.

VERDUBBELING van de vertegenwoordiging van Black/African 
American technici in de VS voor 2025, met 2020 als 
uitgangspunt.

We willen de diversiteit in onze toeleveringsketen 
bevorderen met doelen voor onze in de VS gevestigde 
dienstverleners

10% VAN DE UITGAVEN VAN HP VOOR LEVERANCIERSDIVERSITEIT in de 
VS moet voor 2022 naar Black/African American leveranciers 
gaan.

10% VAN DE ACCOUNTMANAGERS VAN LEVERANCIERS VAN HP moet voor 
2022 Black/African American zijn.

MENSENRECHTEN 

INCLUSIVITEIT EN BETROKKENHEID

15
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Gelijkheid in de technologie 
bespoedigen 
HP omarmt de kracht van diversiteit om innovatie te bevorderen. 
Van de Amerikaanse technologiebedrijven hebben wij een van 
de meest diverse raden van bestuur. Bovendien is HP een van de 
technologiebedrijven met de meeste vrouwen in leidinggevende posities.

GELIJKE BELONING Wij zijn van mening dat iedereen moet worden 
beloond voor wat ze doen en de manier waarop ze dat doen, 
ongeacht geslacht, ras of andere persoonlijke kenmerken.

2020 2019 2018Dit is een momentopname van de demografische gegevens van HP11

VROUWEN BIJ HP

TOELEVERINGSKETEN

De totale economische impact 
door HP's programma voor 
leveranciersdiversiteit. (met 43% 
gestegen ten opzichte van 2019)12

$ 1 mld 

van de leidinggevenden die 
direct aan de CEO rapporteren

31% 

23% 

25% 

31% 

32% 

op directeursniveau 
of hoger

31% 

in IT en engineering

22% 

22% 

22% 

met een verkoopfunctie 
(alle niveaus)

27% 

29% 

28% 

met een functie op de juridische, financiële, HR-, 
marketing- of communicatieafdeling (gemiddeld)

55% 

57% 

55% 

RAAD VAN BESTUUR
NIEUWE WERKNEMERS

45%

45%
38%58%
40%55%

42%
45%

Vrouwen
Vrouwen

Minderheden
Minderheden

36%
40%

MENSENRECHTEN 

RECHTVAARDIGHEID EN GELIJKHEID
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In 2020

41% van de vacatures 
is door interne 
werknemers vervuld. 

69% van de senior executive 
functies is door interne 
leidinggevende vervuld.

99% van de werknemers die daarvoor in 
aanmerking kwamen, kreeg multidimensionale 
en objectieve prestatiebeoordelingen.

Investeren in ons 
talent
PERSONEELSONTWIKKELING De ontwikkeling van menselijk 
kapitaal ondersteunt onze inspanningen om HP heruit te 
vinden en te hernieuwen, en zo een plek te creëren waar 
werknemers kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. 
Het talent, de diversiteit en de gedrevenheid van onze 
werknemers vormen de motor van HP. Wij investeren daarom 
in hun loopbaanontwikkeling. Vol gedrevenheid ondersteunen 
wij een inclusieve cultuur en onze op groei gerichte mindset 
leidt tot bedrijfsinnovatie en nieuwe kansen.

85% van de werknemers is van 
mening dat zij het hele jaar door 
feedback krijgen die hen in staat 
stelt hun prestaties te verbeteren.13

98% van de werknemers 
nam deel aan leer- en 
ontwikkelingsactiviteiten.

MENSENRECHTEN 

MENSELIJK KAPITAAL
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95% 
vindt dat HP
waarde hecht aan diversiteit.

92% 
vindt dat HP op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier werkt.14

88% 
zegt zichzelf te kunnen 
zijn op het werk.

83% 
is het ermee eens dat HP 
actief hun scholing en 
ontwikkeling ondersteunt.

In 2020 vulde 96% van de werknemers de jaarlijkse Voice 
Insight Action‑enquête in

Medewerkerstevredenheid
Bij onze aanpak voor het ontwikkelen van onze werknemers, 
het versterken van onze cultuur en het vormgeven van de 
werknemerservaring draait het om luisteren en communiceren.

MENSENRECHTEN 

WERKNEMERSPARTICIPATIE
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KOM MEER TE WETEN OVER
KLIMAATACTIE BIJ HP.

KLIMAATACTIE

Streven naar een 
CO2-vrije, volledig 
circulaire economie 
en ontwikkeling van 
een portfolio met de 
duurzaamste producten 
en oplossingen 
in de sector.

Wij hebben enkele van de 
meest vooruitstrevende en 
uitgebreide klimaatdoelen in de 
technologiesector gesteld. 

Klimaatverandering is een wereldwijde 
dreiging die onevenredig sterk gevoeld wordt 
door de meest kwetsbaren die het minst 
verantwoordelijk zijn voor de oorzaken ervan. 
De wetenschap is duidelijk en de noodzaak 
om te handelen is dringender dan ooit. De 
beslissingen die wij als samenleving in dit 
cruciale decennium nemen, zullen van invloed 
zijn op ons traject in de 21e eeuw en daarna.
Centraal in onze duurzaamheidsstrategie staat 
de transformatie van HP om een efficiëntere, 
circulaire en CO2-vrije economie te bevorderen 
en zo aan de noodzakelijkheden als gevolg 
van klimaatverandering te voldoen.
In 2020 stond HP voor de zevende keer 
op de A-lijst voor klimaat van het CDP. Het 
bedrijf was ook het enige dat een AAAA-
score kreeg voor klimaat, bossen, water 
en het betrekken van leveranciers.

Visie voor 
2030

KLIMAATACTIE 

DUURZAME IMPACT 2020

2020

https://www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact/planet.html


afname van de intensiteit 
van de BKG-uitstoot door tier 
1-productieleveranciers en in 

verband met producttransport 
ten opzichte van 201516

verlaging van de Scope 1- en 
Scope 2-CO2-eq-uitstoot 
door de bedrijfsvoering 
ten opzichte van 2015

56%

Onze voetafdruk 
verminderen 
We spannen ons in om onze impact op het klimaat in onze gehele 
waardeketen terug te dringen. Zo investeren we in hernieuwbare 
elektriciteit, stellen we maatschappelijke en wetenschappelijk 
gefundeerde doelen om de BKG-uitstoot te verminderen en 
rapporteren we transparant over onze voortgang. Wij sluiten ons 
aan bij partners om een bredere verandering te bewerkstelligen, 
bijvoorbeeld door America Is All In en de klimaatactieverklaring 
van het Center for Climate and Energy Solutions te steunen.

Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers en andere 
belanghebbenden hebben wij dit jaar een index van de Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures aan ons rapport toegevoegd.

DE CO2‑VOETAFDRUK VAN HP IN 2020 stond gelijk aan 
44.890.100 ton CO2-eq, dat is 4% minder dan in 
2019. Een daling van 13% van de BKG-uitstoot 
in verband met productgebruik compenseerde 
ruimschoots de stijging van 5% in verband met 
productfabricage. Een van de oorzaken was de 
impact van COVID-19 op de verkoop van verschillende 
productlijnen, met name Personal Systems.

CO2-VOETAFDRUK 2020

1% bedrijfsvoering

64% toeleveringsketen

35% producten en oplossingen

hernieuwbare 
elektriciteit gebruikt 
bij in de wereldwijde 

bedrijfsvoering

afname van de intensiteit 
van de BKG-uitstoot door 

gebruik van HP-producten 
ten opzichte van 201515

33%

IN 2020

51%

ton CO2-eq-uitstoot in 
de toeleveringsketen 

vermeden sinds 201017

1,38 mln3%

KLIMAATACTIE 

CO2‑UITSTOOT
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Een circulaire economie 
bevorderen
Onze visie is om een volledig circulair bedrijf te worden, 
aangedreven door servicemodellen. Wij doen er alles aan om voor 
2030 een circulariteit van 75%18 te bereiken voor producten en 
verpakkingen. We verlengen de levensduur van producten door 
middel van bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op onderhoud, 
upgrades, reparatie en innovatie. Wanneer producten het einde 
van de levensduur hebben bereikt, streven wij ernaar ze te 
hergebruiken of terug te winnen. Ook ambiëren we een gebruik 
van 100% hernieuwbare energie en nul afval bij de productie.

Al tientallen jaren, sinds de oprichting van het HP Planet Partners-
recyclingprogramma in 1991, IS HP KOPLOPER wat betreft de closed-
loop recycling van plastic. In 2020 hebben we ruim 4,9 miljard 
originele HP- en Samsung-cartridges gemaakt van 125.000 ton 
gerecycled plastic, onder andere afkomstig van gerecyclede HP-
cartridges. Hierdoor kwamen 916 miljoen originele HP-cartridges, 
naar schatting 127 miljoen kledinghangers en 5 miljard door 
consumenten gebruikte plastic flessen na gebruik niet op de 
vuilnisbelt terecht. In plaats daarvan werden deze materialen 
geüpcycled voor verder gebruik.

van de originele HP-
inktcartridges bevat 
4 - 75% na gebruik 
gerecycled plastic.

van de originele HP-tonercartridges 
bevat 1 - 75% gerecycled materiaal 
dat van de consument of de 
industrie afkomstig is.19

85%+ 100% 

KLIMAATACTIE 

CIRCULARITEIT 
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Producten en materialen 
in gebruik houden
Producten ontwerpen die lang meegaan, 
servicegerichte oplossingen bieden die de 
klantwaarde verbeteren en milieugevolgen 
verminderen, en producten en materialen aan 
het einde van hun levensduur terugnemen 
voor reparatie, hergebruik en recycling.

Natuurlijke 
systemen 
regenereren
Samenwerken om de natuurlijke 
systemen die essentieel zijn voor 
het leven actief te versterken, met 
een focus op de bestrijding van 
plasticvervuiling van de oceanen 
en het wereldwijd beschermen en 
herstellen van bossen. 

Afval in de ontwerpfase 
uitsluiten en materialen 
verantwoord gebruiken
Efficiency van materiaal verhogen, 
meer gerecycled materiaal gebruiken en 
gevaarlijke materialen vervangen. 

Een CO2‑vrije 
toekomst creëren
De energie-efficiëntie van producten 
verbeteren om het energieverbruik van 
klanten terug te brengen en de CO₂- en 
watervoetafdruk door productgebruik te 
verminderen.

771.120 KILO  
plastic dat in zee 
dreigde te belanden 
gebruikt in HP-
producten.

80.938 HECTARE 

bos hersteld en 
beschermd of in 
verantwoord beheer 
genomen.

1,38 MILJOEN TON  
CO2-eq-uitstoot in 
de toeleveringsketen 
vermeden.

33% LAGERE intensiteit 
van de BKG-uitstoot 
door productgebruik.

51% HERNIEUWBARE 

ELEKTRICITEIT in 
de wereldwijde 
bedrijfsvoering.

5,31 MILJARD 

HARDWARE‑EENHEDEN 
gerepareerd.

642.300 TON  
hardware en supplies 
gerecycled.

1,28 MILJOEN HARDWARE‑

EENHEDEN opnieuw in 
de handel gebracht 
en hergebruikt.

41% VAN DE CIRCULAIRE 
materialen in HP-
producten en 
-verpakkingen was 
in 2020 afkomstig 
van hernieuwbare en 
duurzame bronnen.20

34.200 TON gerecycled 
plastic gebruikt in 
HP-producten en 
-verpakkingen  
(4% van de in totaal 
gebruikte materialen).21

Benadering van 
circulariteit

We zijn 
overgestapt op 

een systeem dat 
het volgende 

mogelijk  
maakt:

KLIMAATACTIE 

CIRCULARITEIT

2323



LEES MEER OVER DE PLASTICSTRATEGIE VAN HP EN 
’S WERELDS EERSTE PRODUCTEN DIE ZIJN GEMAAKT 
VAN PLASTIC DAT IN ZEE DREIGDE TE BELANDEN.

Het probleem 
van plastic afval 
aanpakken
Sinds 2016 zet HP zich in om plastic dat in zee dreigt 
te belanden (ocean-bound) te verminderen via het 
proefprogramma in Haïti. Deze inspanningen hebben 
voorkomen dat maar liefst meer dan 60 miljoen plastic 
flessen in rivieren en oceanen terechtkwamen. HP opende in 
2020 voor $ 2 miljoen een nieuwe fabriek voor de reiniging 
van plastic in Haïti om schoon en hoogwaardig gerecycled 
plastic te produceren voor gebruik in HP-producten, inclusief 
originele HP-inktcartridges en de duurzaamste pc-portfolio 
van het bedrijf.

OM ONZE IMPACT TE VERGROTEN, sloot HP zich in 2020 aan bij 
Project STOP om te helpen met het opzetten van een 
systeem voor circulair afvalbeheer in Oost-Java en het 
creëren van inkomstenbronnen voor mensen die in de 
informele afvalsector werken. 

In April 2020 ging HP een samenwerking aan met UL voor 
de allereerste certificering voor plastic dat in zee dreigt te 
belanden.

KLIMAATACTIE 

CIRCULARITEIT 
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MEER INFORMATIE OVER 
DE VOORTGANG VAN HP.

Wereldwijd bossen 
beschermen en 
herstellen 
Gezonde, veerkrachtige bossen zijn essentieel voor de 
toekomst van HP. In 2019 introduceerden we het HP 
Sustainable Forest Collaborative ter ondersteuning van onze 
strategie om een bosvriendelijke toekomst voor de printsector 
te creëren. In 2020 sloten de Arbor Day Foundation, 
Chenming Paper, Domtar, New Leaf Paper en International 
Paper zich aan bij het HP Sustainable Forests Collaborative 
om de inspanningen voor bosherstel te versnellen.

Sinds 2016 hebben we ons doel om de ontbossing 
in verband met HP-papier naar nul te brengen weten 
te behalen. En sinds 2020 hebben we dat doel ook 
voor papieren productverpakkingen behaald.22

In 2019 heeft HP 11 miljoen dollar toegezegd voor 
de inspanningen van het WNF om een deel van het 
bedreigde Atlantic Forest in Brazilië te herstellen en 
het beheer van staats- en particuliere bosplantages 
in China te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om 
bijna 81.000 hectare bos te herstellen, te beschermen 
en op een verantwoorde manier te beheren.

Daarnaast hebben we ons aangesloten bij het 1t.org-project 
van het World Economic Forum en hebben we één miljoen 
bomen geplant via initiatieven met de Arbor Day Foundation. 
Zo hebben we voor elke werknemer van HP een boom geplant. 

KLIMAATACTIE 

BOSSEN
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KOM MEER TE WETEN OVER
DIGITALE GELIJKHEID BIJ HP.

DIGITALE GELIJKHEID 

Het voortouw nemen 
bij het activeren en 
innoveren van holistische 
oplossingen om de 
digitale kloof te dichten 
die ervoor zorgt dat 
veel mensen geen 
toegang hebben tot het 
onderwijs, de banen en 
de gezondheidszorg 
die ze nodig hebben 
voor een goed leven. 
Digitale integratie 
bevorderen om levens 
en gemeenschappen 
te transformeren.

Het bereiken van digitale gelijkheid 
is essentieel voor de uitoefening 
van fundamentele mensenrechten, 
waaronder toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg en economische 
kansen.

Digitale gelijkheid houdt meer in dan alleen 
toegang tot een computer of internet. Naast 
hardware en connectiviteit vereist digitale 
gelijkheid toegang tot relevante inhoud van 
hoge kwaliteit en digitale geletterdheid om de 
technologie optimaal te kunnen gebruiken. 
Met ons initiatief Partnership and Technology 
for Humanity (PATH) willen we de weg 
vrijmaken voor een wereld waarin vrouwen 
en meisjes, gekleurde gemeenschappen 
en gemarginaliseerde groepen, docenten, 
beroepsbeoefenaars en mensen met een 
handicap toegang hebben tot de technologie 
die ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat 
hun stem wordt gehoord en ze gelijkwaardig 
kunnen deelnemen.

Visie voor 
2030

DIGITALE GELIJKHEID 

DUURZAME IMPACT 2020
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Mondiaal 
onderwijs 
toegankelijk 
maken 
Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht 
en vormt de basis voor duurzame ontwikkeling. 
De wereldwijde onderwijsprogramma's en 
technologieoplossingen van HP maken dit mogelijk 
voor mensen over de hele wereld. De focus ligt 
op onderwijskansen voor meisjes, vrouwen 
en enkele van 's werelds meest kwetsbare en 
gemarginaliseerde gemeenschappen.

 

50+ miljoen leerlingen 
en lerende volwassenen 
hebben sinds begin 2015 geprofiteerd van de 
onderwijsprogramma's en -oplossingen van HP.

155.000 nieuwe 
gebruikers 
bereikt via HP LIFE in 2020. Dat is 210% meer dan in 2019.

5 miljoen leerlingen 
en docenten 
bereikt via onze meerjarige samenwerking met Girl Rising.

DIGITALE GELIJKHEID 

ONDERWIJSNN
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Innoveren voor een 
betere gezondheid 
Van onze portfolio met pc- en printoplossingen voor de 
gezondheidszorg tot gepersonaliseerde 3D-geprinte 
protheses: de innovaties van HP zijn gericht op 
specifieke uitdagingen in de sector. Onze oplossingen 
zijn ontworpen om artsen te helpen betere resultaten 
voor patiënten te behalen, de efficiëntie te verhogen 
en de toegang voor minderbedeelde groepen te 
verbeteren.

DE VOORUITGANG OP HET GEBIED VAN 3D‑PRINTEN maakt 
transformaties binnen de gezondheidszorg en op 
het gebied van medische hulpmiddelen mogelijk. 
De technologie van HP wordt gebruikt voor 
anatomische modellen waarmee chirurgische 
ingrepen kunnen worden gepland, specifieke mallen 
voor tandheelkundige aligners, op maat gemaakte 
steunzolen en prothesen, en een breed scala van 
medische apparatuur. Meer informatie.

HP HEEFT TIENTALLEN JAREN ERVARING met het manipuleren 
van vloeistoffen op microscopisch niveau, dat we 
toepassen bij het ontdekken van vormen van kanker. 
Een team in ons Microfluidics and Systems Technology 
Lab werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe methode 
om zeldzame kankercellen te isoleren. Deze technologie 
heeft de potentie om gepersonaliseerde behandeling en 
detectie van kankercellen na de behandeling mogelijk te 
maken. Meer informatie.

Gegevens ter beschikking gesteld door Rady Children’s Hospital

DIGITALE GELIJKHEID 

IEGEZONDHEIDSZORG
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Lokale impact bevorderen
Wij omarmen onze rol als maatschappelijk verantwoorde 
onderneming die het algemeen belang ondersteunt. We dragen bij met 
vaardigheden, technologieën, samenwerkingen en investeringen om de 
veerkracht en vitaliteit van onze lokale gemeenschappen te versterken 
en ze meer economische en sociale kansen te bieden via technologie.

In 2020 lag de focus primair op het bieden van hulp en steun aan 
mensen die door COVID-19 waren getroffen. HP doneerde dit jaar 
13,86 miljoen dollar aan producten en de HP Foundation verstrekte 
3 miljoen dollar aan subsidies om gemeenschappen die door de 
pandemie waren getroffen te ondersteunen. Van die 3 miljoen ging 
1 miljoen naar belangrijke medische voorraden en 2 miljoen naar 
bredere hulp. De HP Foundation breidde ook het HP LIFE-programma 
uit om studenten en lerenden over de hele wereld te bereiken die hun 
opleiding moesten onderbreken door schoolsluitingen en een gebrek 
aan toegang tot technologie.

In 2020

$ 17,57 mln 
aan zakelijke giften 
(geldbijdragen en 
producten)

$ 9,88 mln 
aan giften van de 
HP Foundation

10.400
vrijwilligersuren tijdens 
40 Days of Doing Good, 
waarbij 112 projecten 
werden gesteund

127.000 
vrijwilligersuren van 
6650 werknemers

$ 2,65 mln
aan giften van 
werknemers

Foto ter beschikking gesteld door Comp-U-Dopt

DIGITALE GELIJKHEID 
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FOTO TER BESCHIKKING GESTELD DOOR UNIDO

Brazilië
HP LIFE, dat kansen biedt voor 
beginnende ondernemers, zag 
een enorme groei in 2020. In 
Brazilië sloten zich in juli alleen 
al 7000 starters aan, waaruit 
het succesvol blijkt van onder 
meer gratis hulpmiddelen 
voor kleine bedrijven.

Rusland
Ons team in Rusland hielp 
een school in Moskou een 
HP Learning Studio te 
creëren met nieuwe laptops, 
VR-technologie voor het 
onderwijzen van vakken als 
biologie en natuurkunde, en 
muren die met HP Latex-
technologie zijn ontworpen.

Verenigde Staten
In samenwerking met de Global 
Business Coalition for Education 
en Comp-U-Dopt verstrekte 
HP materiaal aan leerlingen die 
getroffen zijn door de sluiting van 
scholen. Tot en met augustus 
2020 hebben we 800.000 
dollar aan technologische en 
financiële middelen gedoneerd 
om in Chicago, Dallas en Houston 
toegang tot onderwijs te bieden.

India
HP-werknemer Sumit Tiwary 
ontwikkelde een app waarmee 
vrijwilligers hun activiteiten 
konden coördineren om burgers 
in Bangalore die in isolatie 
waren gegaan te ondersteunen. 
Sinds februari 2021 hebben 
de vrijwilligers 42.000 mensen 
in de hele stad geholpen.

Japan
Samen met het Disability 
Impact Network zijn 
medewerkers van HP 
gedurende drie maanden 
meer dan 400 uur bezig 
geweest met het maken 
van luisterboeken voor 
slechtziende kinderen.

Tunesië

Sinds 2016 hebben 27.722 
Tunesiërs 230.000 HP 
LIFE-cursussen gevolgd 
via Mashrou3i. Dit is een 
samenwerking tussen de HP 
Foundation, de Tunesische 
overheid, USAID, Italian 
Cooperation en UNIDO, die 
4500 banen heeft gecreëerd.

Turkije
HP Turkey heeft in samenwerking 
met de non-profitorganisatie 
ERTEV sinds 2020 met zijn 
HP Maker Bus en HP Maker 
Digital Platform meer dan 2000 
kinderen bereikt via STEM-
onderwijs voor de ontwikkeling 
van vaardigheden op het gebied 
van coderen, robotica en 3D.

Dubai
Samen met Intel hebben 
we de eerste HP Innovation 
Garage gelanceerd op de Dubai 
Technology Entrepreneur 
Campus (DTEC), zodat jongeren 
vaardigheden kunnen ontwikkelen 
op het gebied van technologie, 
ontwerp en prototypeontwikkeling, 
en carrièrepaden kunnen 
verkennen via drie leerzones: 
Entrepreneur, Virtual Reality en 
STEAM and Robotics. 33.000 
docenten, studenten en anderen 
hebben in de eerste vier 
maanden virtuele workshops 
en webinars bijgewoond.

Een bijdrage leveren 
aan de maatschappij
Bijzondere hoogtepunten van 2020

FOTO TER BESCHIKKING GESTELD DOOR COMP-U-DOPT
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'De wereld om ons heen 
verandert steeds sneller. Willen 
we de toekomst creëren die wij 
voor ogen hebben, dan zullen 
we onze inspanningen moeten 
opvoeren.'

Enrique Lores, President en CEO



Doelen op het gebied van mensenrechten Voortgang in 2020 VN SDG Status

Voor 2025 de vaardigheden van 500.000 fabrieksarbeiders 
ontwikkelen en hun welzijn verbeteren ten opzichte van 2015. 

Sinds begin 2015 hebben 312.000 fabrieksarbeiders van leveranciers 
deelgenomen aan programma's.23 Meer informatie.

   

Een verdubbeling van de deelname van fabrieken24 aan 
onze duurzaamheidsprogramma’s voor toeleveringsketens 
voor 2025, vergeleken met 2015. 

De deelname van fabrieken is met 13% toegenomen ten opzichte 
van 2015.
Meer informatie.  

Een voltooiingspercentage van meer dan 99% behouden 
voor de jaarlijkse training Integrity at HP onder zowel 
werknemers als de raad van bestuur van HP. 

99,1% van de werknemers, inclusief senior executives, en alle 
leden van onze raad van bestuur hebben de training Integrity at HP 
afgerond.25 Meer informatie.  

Klimaatactiedoelen Voortgang in 2020 VN SDG Status

PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Voor 2025 30% plastic dat na gebruik is gerecycled verwerken 
in personal systems en printproducten van HP.26 

In 2020 hebben we 27.490 ton plastic dat na gebruik is gerecycled in 
personal systems en printproducten van HP verwerkt. Dat is 11% van 
het totale gebruikte plastic. Meer informatie.   

Plastic wegpwerpverpakkingen voor 2025 met 75% 
terugbrengen ten opzichte van 2018.27 In 2020 hebben we een afname van 19% bereikt. Meer informatie. 

  

De intensiteit van de BKG-uitstoot door gebruik van HP-producten 
voor 2025 met 30% verminderen ten opzichte van 2015.28

Eind 2020 hebben we een afname van 33% gerealiseerd.
Meer informatie. 

  

1,2 miljoen ton hardware en supplies recyclen 
voor 2025, met ingang van 2016. 

Tot eind 2020 is 642.300 ton gerecycled. 
Meer informatie. 

 

DUURZAME IMPACT 

Doelen en  
voortgang
Onze voortgang met het verwezenlijken van onze doelen voor 2025.
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Doelen voor digitale gelijkheid Voortgang in 2020 VN SDG Status

Van 2015 tot 2025 beter onderwijs mogelijk 
maken voor 100 miljoen mensen. 

Meer dan 50,3 miljoen leerlingen en lerende volwassenen hebben 
sinds begin 2015 geprofiteerd van onderwijsprogramma's en 
oplossingen van HP die de kwaliteit van onderwijs en digitale kennis 
verbeteren en tot betere studieresultaten leiden. Meer informatie.  

1 miljoen HP LIFE-gebruikers inschrijven tussen 2016 en 2025. 
Sinds 2016 hebben 370.000 gebruikers zich 
aangemeld voor HP LIFE-cursussen.
Meer informatie.   

Voor 2025 bijdragen met 1,5 miljoen vrijwilligersuren 
van werknemers (cumulatief sinds begin 2016). 

Werknemers van HP hebben in 2020 556.000 vrijwilligersuren 
besteed aan projecten voor lokale impact. Meer informatie. 

 

Voor 2025 een bijdrage doen van $ 100 miljoen aan giften van de HP 
Foundation en van werknemers35 (cumulatief sinds begin 2016). 

Giften van HP Foundation en werknemers bedroegen 
$ 55,12 miljoen in 2020. Meer informatie. 

   

Klimaatactiedoelen Voortgang in 2020 VN SDG Status

TOELEVERINGSKETEN

Voor 2020 nul ontbossing gerelateerd aan papier en 
papieren productverpakkingen van HP.29 

Voor 99% van het papier en de papieren productverpakkingen van 
HP is nul ontbossing bereikt. De resterende 1% wordt bekeken om te 
waarborgen dat het gerapporteerde vezelgebruik voldoet aan het HP's 
beleid voor duurzaam papier en hout.30 Meer informatie.  

Voor 2025 de intensiteit van de BKG-uitstoot door tier 
1-productieleveranciers en in verband met producttransport 
met 10% verlagen ten opzichte van 2015.31 

In december 2019 (de meest recente jaargegevens zijn beschikbaar) 
daalde de intensiteit van de BKG-uitstoot met 3% vergeleken met 2015.
Meer informatie.  

Leveranciers helpen 2 miljoen ton koolstofdioxide-equivalente 
uitstoot (CO2-eq) te besparen tussen 2010 en 2025.32 

In 2020 hebben leveranciers 1,38 miljoen ton CO2-eq-uitstoot 
vermeden. Meer informatie. 

 

BEDRIJFSVOERING

Voor 2025 100% hernieuwbare elektriciteit 
gebruiken in onze bedrijfsvoering.33

HP heeft wereldwijd 243.661 MWh hernieuwbare elektriciteit 
ingekocht en opgewekt. Dat staat gelijk aan 51% van ons wereldwijde 
elektriciteitsverbruik. Meer informatie.  

Voor 2025 de Scope 1- en Scope 2-BKG-uitstoot door de wereldwijde 
bedrijfsvoering met 60% verlagen ten opzichte van 2015.34 

De wereldwijde bedrijfsvoering van HP heeft 171.000 ton aan Scope 1- 
en Scope 2-CO2-eq-uitstoot opgeleverd. Dat is 56% minder ten opzichte 
van ons uitgangspunt 2015.
Meer informatie. 

De onttrekking van drinkwater bij wereldwijde bedrijfsvoering 
voor 2025 met 35% verminderen ten opzichte van 2015. 
De focus ligt op locaties met een hoog risico. 

De onttrekking van drinkwater was wereldwijd gelijk aan 2.327.000 
kubieke meter, 27% minder dan in 2015. Meer informatie. 
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Transparantie 
en rapportage
HP brengt al sinds 2001 jaarlijks verslag uit over de 
vooruitgang op maatschappelijk en milieugebied.

We verstrekken diepgaande informatie aan 
belanghebbenden, zoals klanten, industrieanalisten, 
maatschappelijk verantwoorde investeerders, niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s), werknemers, 
duurzaamheidsspecialisten en overheden.

BIJ HET BEPALEN VAN DE INHOUD 
VAN HET VERSLAG
WORDT MET HET VOLGENDE 
REKENING GEHOUDEN:
ONZE MATERIËLE BEOORDELING.

INTERNE INBRENG van leidinggevenden en inhoudelijke 
deskundigen binnen HP.

EXTERNE INBRENG van belanghebbenden.

BREDERE DUURZAAMHEIDSCONTEXT en -trends.

EXTERNE NORMEN en kaders zoals de richtlijnen 
voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global 
Reporting Initiative (GRI), het Global Compact 
van de Verenigde Naties (VN), de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN, de Hardware 
Sustainability Accounting Standard van de 
Sustainability Accounting Standards Board, de Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures en 
het Measuring Stakeholder Capitalism-initiatief van 
de International Business Council van het World 
Economic Forum.

WERELDWIJDE RAPPORTAGETRENDS en aanbevolen 
werkwijzen.
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DIT DOCUMENT BEVAT forward-looking statements 
die gebaseerd zijn op actuele verwachtingen 
en veronderstellingen die bepaalde risico's en 
onzekerheden inhouden. Indien deze risico's 
of onzekerheden bewaarheid worden of de 
veronderstellingen onjuist blijken, kunnen de 
resultaten van HP Inc. en haar geconsolideerde 
dochterondernemingen ('HP') aanzienlijk afwijken 
van de resultaten die in dergelijke forward-looking 
statements en veronderstellingen worden 
beschreven of erdoor worden geïmpliceerd.  
Alle verklaringen anders dan verklaringen over 
historische feiten kunnen gezien worden als 
forward-looking statements, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot verklaringen over de 
mogelijke impact van de COVID-19-pandemie 
en de maatregelen van overheden, bedrijven 
en personen naar aanleiding van de situatie; 
prognoses over netto-omzet, marges, uitgaven, 
effectieve belastingtarieven, nettowinst, 
nettowinst per aandeel, kasstromen, financiering 
voor de pensioenregeling, uitgestelde belastingen, 
terugkoop van aandelen, wisselkoersen van 
vreemde valuta of andere financiële posten; 
prognoses over de hoogte, het tijdstip of 
de resultaten van kostenbesparingen of 
herstructureringskosten en andere kosten, 
geplande structurele kostenbesparingen en 
productiviteitsinitiatieven; verklaringen over de 
plannen, strategieën en doelstellingen van het 
management voor toekomstige bedrijfsvoering, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot ons 
bedrijfsmodel, onze bedrijfstransformatie, 
onze duurzaamheidsdoelen, onze go-
to-marketstrategie, de uitvoering van 
herstructureringsplannen en daaruit 
voortvloeiende kostenbesparingen, verbeteringen 
van de netto-omzet of winstgevendheid of 
andere financiële resultaten; verklaringen 
omtrent verwachte ontwikkelingen, prestaties, 
marktaandeel of concurrerende prestaties 
met betrekking tot producten of diensten; 
verklaringen omtrent huidige of toekomstige 
macro-economische trends of gebeurtenissen en 
de invloed van deze trends en gebeurtenissen op 

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

HP en de financiële prestaties van HP; verklaringen 
omtrent lopende onderzoeken, vorderingen of 
geschillen; verklaringen over verwachtingen of 
overtuigingen, ook met betrekking tot het tijdstip 
en verwachte voordelen van overnames en andere 
bedrijfscombinaties en investeringstransacties; en 
verklaringen omtrent veronderstellingen die aan 
het voorgaande ten grondslag liggen. Forward-
looking statements kunnen in het algemeen 
ook worden geïdentificeerd door woorden als 
'toekomst', 'anticipeert', 'gelooft', 'schat', 'verwacht', 
'beoogt', 'plant', 'voorspelt', 'mogen' en andere 
woorden met vergelijkbare betekenis.  
Risico's, onzekerheden en veronderstellingen 
omvatten factoren die verband houden met 
de effecten van de COVID-19-pandemie en 
de maatregelen van overheden, bedrijven en 
personen in reactie op de situatie, waarvan 
de gevolgen kunnen leiden tot het ontstaan 
of versterken van de risico's in verband 
met veel van de hier genoemde factoren; 
HP's vermogen om haar strategische plan 
uit te voeren, met inbegrip van de eerder 
aangekondigde initiatieven, veranderingen in het 
bedrijfsmodel en transformatie; de uitvoering 
van geplande structurele kostenbesparingen 
en productiviteitsinitiatieven; HP's vermogen 
om een overwogen inkoop van eigen aandelen, 
andere programma's voor kapitaalrendement 
of andere strategische transacties uit te voeren; 
de noodzaak om de vele uitdagingen aan te 
gaan waarmee de bedrijven van HP worden 
geconfronteerd; de concurrentiedruk waarmee 
de bedrijven van HP worden geconfronteerd; de 
risico's die verband houden met de uitvoering 
van de strategie van HP en veranderingen in het 
bedrijfsmodel en de transformatie; het met succes 
vernieuwen, ontwikkelen en uitvoeren van de 
go-to-market-strategie van HP, waaronder online, 
omnichannel en contractuele verkoop in een 
veranderend distributie- en verkooplandschap;
de ontwikkeling en overgang van nieuwe 

producten en diensten en de verbetering van 
bestaande producten en diensten om aan 
klantbehoeften te voldoen en in te spelen op 
opkomende technologische trends; succesvol 
te concurreren en de waardepropositie van de 
producten, waaronder supplies, te behouden; de 
noodzaak om externe leveranciers te beheren, 
het wereldwijde, meerlaagse distributienetwerk 
van HP te beheren, mogelijk misbruik van 
prijzenprogramma's door distributiepartners 
van HP tegen te gaan, aan te passen aan nieuwe 
of veranderende markten en diensten van HP 
effectief te verlenen; uitdagingen voor HP's 
vermogen om voorraden, de vraag en prijzen 
nauwkeurig te kunnen voorspellen, die mogelijk 
een gevolg zijn van HP's meerlaagse kanaal, de 
verkoop van HP-producten aan onbevoegde 
wederverkopers of onbevoegde wederverkoop 
van HP-producten; integratie en andere risico's 
die verbonden aan bedrijfscombinatie en 
investeringstransacties; de resultaten van de 
herstructureringsplannen, waaronder schattingen 
en veronderstellingen met betrekking tot de 
kosten (met inbegrip van eventuele verstoringen 
van zakelijke activiteiten van HP) en de verwachte 
voordelen van de herstructureringsplannen; de 
bescherming van het intellectueel eigendom 
van HP, waaronder intellectueel eigendom onder 
licentie van derden; het aannemen en behouden 
van belangrijke werknemers; de gevolgen van 
macro-economische en geopolitieke trends en 
gebeurtenissen; de risico's die verband houden 
met de internationale bedrijfsvoering van HP; de 
uitvoering en prestaties van contracten door HP 
en de leveranciers, klanten, cliënten en partners 
van HP; verstoringen van de bedrijfsvoering door 
systeembeveiligingsrisico's, inbreuken op de 
gegevensbescherming, cyberaanvallen, extreme 
weersomstandigheden, medische epidemieën 
of pandemieën zoals de COVID-19-pandemie, en 
andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte 
rampen of rampzalige gebeurtenissen; het effect 
van wijzigingen in federale, staats-, lokale en 
buitenlandse wet- en regelgeving, met inbegrip 
van milieuregelgeving en belastingwetgeving; 
eventuele gevolgen, aansprakelijkheden en 

kosten die voortvloeien uit lopende onderzoeken, 
vorderingen of geschillen; en andere risico's die in 
dit document en in HP's jaarverslag op formulier 
10-K voor het jaar dat eindigde op zaterdag 31 
oktober 2020 zijn beschreven en die anderszins 
van tijd tot tijd worden beschreven of bijgewerkt 
in andere documenten die HP bij de Securities and 
Exchange Commission heeft gedeponeerd.  
Net als in voorgaande perioden weerspiegelt de 
financiële informatie in dit document, met inbegrip 
van belastinggerelateerde posten, schattingen 
die zijn gebaseerd op informatie die ten tijde van 
de opstelling van dit document beschikbaar was. 
Hoewel HP van oordeel is dat de deze schattingen 
redelijk zijn, kunnen deze bedragen aanzienlijk 
verschillen van de gerapporteerde bedragen 
in HP's kwartaalverslagen op formulier 10-Q 
voor het kwartaal dat eindigde op 31 juli 2021, 
HP's jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar 
dat eindigde op 31 oktober 2021 en andere 
documenten die HP bij de Securities and Exchange 
Commission heeft gedeponeerd. De forward-
looking statements in dit document gelden op de 
datum van dit document en HP aanvaardt geen 
enkele verplichting en is niet voornemens deze 
forward-looking statements bij te werken.  
Op de Investor Relations-website van HP (investor.
hp.com) is heel veel informatie te vinden over HP, 
waaronder financiële en andere informatie voor 
beleggers. HP adviseert beleggers deze website 
regelmatig te bezoeken, omdat de informatie 
wordt bijgewerkt en nieuwe informatie wordt 
toegevoegd. De inhoud van HP's website is niet 
door middel van verwijzing opgenomen in dit 
document of in een ander verslag of document 
dat HP bij de SEC deponeert. Elke verwijzing naar 
HP's website is uitsluitend bedoeld als inactieve 
schriftelijke verwijzing.
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1  In 2020 hebben we een omzet van 
meer dan $ 1,1 miljard aan nieuwe 
verkoopsuccessen (totale contractwaarde) 
opgetekend, waarbij duurzaamheidscriteria 
een bekende overweging waren en 
actief werden ondersteund door de 
Sustainability and Compliance-organisatie 
en de commerciële organisatie van HP.
2  Afvalvrije activiteiten: voor 2025 geen 
niet-gevaarlijk afval meer naar stortplaatsen 
brengen bij alle directe bedrijfsvoering 
van HP. Dit omvat alle locaties wereldwijd 
die in handen zijn van en worden beheerd 
door HP. Nul afval is gedefinieerd in de 
normen van de UL- of TRUE-certificering.
3  Absolute reductie van de Scope 1-, 2- en 
3-BKG-uitstoot ten opzichte van 2019. Niet-
HP-papier dat tijdens het gebruik van het 
product wordt verbruikt, is uitgesloten.
4  Het percentage van HP's totale jaarlijkse 
product- en verpakkingsinhoud, in gewicht, 
dat voor 2030 afkomstig zal zijn van 
gerecyclede en hernieuwbare materialen en 
hergebruikte producten en onderdelen.
5  Papier en papieren productverpakkingen 
van HP zijn afkomstig van gecertificeerde 
en gerecyclede bronnen, bij voorkeur met 
een Forest Stewardship Council® (FSC®)-
certificering. Een verpakking is de doos waarin 
het product wordt geleverd en al het papier 
(inclusief verpakking en materialen) in de doos.
6  Het vezelgewicht wordt 1) gecertificeerd 
volgens strenge normen van derden, 2) 
gerecycled of 3) in evenwicht gebracht 
door herstel en bescherming van bossen 
en andere initiatieven via HP's Forest 
Positive Framework. Papier omvat geen 
vezelsubstraten voor industriële persen van 
HP die niet zijn opgenomen in de catalogi 
van de HP Media Solutions Locator.

EINDNOTEN

7   'Leiderschap' is bij HP gedefinieerd als 
directeursniveau en hoger. We verwachten 
dat genderidentiteit in veel delen van de 
wereld een belangrijk onderwerp zal blijven. 
In de toekomst kan HP meer gegevens in 
aanmerking nemen en zullen degenen die zich 
als vrouw identificeren, worden meegeteld voor 
het doel van een 50/50 man-vrouwverdeling.
8  Jaarlijks vullen de werknemers van HP de 
enquête Voice Insight Action (VIA) in om ons 
te helpen inzicht te krijgen in de algemene 
betrokkenheid van werknemers, waaronder 
hun gevoel bij het bedrijf te horen.
9  Arbeidsgerelateerde mensenrechten 
worden gedefinieerd als moderne 
slavernij, arbeidstijden, loon en veiligheid. 
Zekerheid stellen op basis van belangrijke 
prestatiecriteria die gebaseerd zijn op 
bewijs en analyse van gepubliceerde 
bekendmakingen, verplicht ingediende 
gegevens, certificeringen, audits enzovoort.
10  Meest recente jaar waarover 
gegevens beschikbaar zijn.
11  De gegevens van de raad van bestuur 
voor 2020 gelden vanaf de sluiting van de 
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 
2021 op 13 april 2021. De gegevens van de 
raad van bestuur voor 2019 gelden vanaf 1 
november 2019. De gegevens van de raad 
van bestuur voor 2018 gelden vanaf 31 
januari 2019. De overige gegevens gelden 
per 31 oktober van het vermelde jaar. 
Werknemersgegevens hebben betrekking 
op vaste voltijds- en deeltijdwerknemers.
12  Goederen en diensten die worden 
geproduceerd door de verschillende 
leveranciers van HP en hun toeleveringsketens.

13  Gegevens van de Voice Insight 
Action (VIA)-enquête van 2020.
14  De gegevens hebben betrekking 
op het percentage
respondenten van het HP 2020 Quick 
Clicks-werknemersonderzoek dat het 
zeer eens of eens was met de stelling.
15  De intensiteit van de BKG-uitstoot door 
productgebruik beschrijft de prestaties 
van onze portfolio. Daarbij wordt 
rekening gehouden met veranderingen 
in productsamenstelling en bedrijfsgroei. 
De intensiteit van de BKG-uitstoot door 
gebruik van HP-producten wordt gemeten 
als de BKG-uitstoot per eenheid product 
gedurende de verwachte levensduur 
van het product. Deze waarden worden 
vervolgens gewogen naar bijdrage van 
personal systems en printproducten aan 
de totale omzet in het huidige jaar. Deze 
uitstoot vertegenwoordigt meer dan 99% 
van de HP-producten die in een jaar worden 
geleverd, met inbegrip van notebooks, tablets, 
desktops, mobiele apparaten, werkstations, 
schermen en beeldschermcommunicatie; 
HP inkjet-, LaserJet-, DesignJet-, Indigo-, 
Scitex- en Jet Fusion 3D-printers; scanners. 
Hoewel HP zijn berekeningsmethode voor 
de BKG-uitstoot tijdens de gebruiksfase 
van printerproducten in 2020 heeft 
bijgewerkt, blijven wij deze meetgegevens 
met behulp van de oorspronkelijke 
methode berekenen om vergelijkingen met 
voorgaande jaren mogelijk te maken.
16  De intensiteit wordt berekend als het 
gedeelte van de door tier 1-productie- en 
producttransportleveranciers gerapporteerde 
BKG-uitstoot, dat toe te schrijven is aan HP, 
gedeeld door de jaaromzet van HP. Met 
deze methode worden de milieuprestaties 
gerelateerd aan de bedrijfsproductiviteit. 

De intensiteit wordt gerapporteerd als een 
voortschrijdend driejaarsgemiddelde om 
de gevolgen van fluctuaties op jaarbasis 
te beperken en langetermijntrends 
zichtbaar te maken. De BKG-uitstoot 
door productieleveranciers bestaat 
uit Scope 1- en Scope 2-uitstoot.
17  Dit bouwt voort op een doel van vóór de 
splitsing van Hewlett-Packard Company op 
1 november 2015 en verlengt het doel tot 
2025. Het omvat gegevens van leveranciers 
van HP Inc. en van bedrijfsonderdelen 
van HP Inc. van vóór de splitsing.
18  Het percentage van HP's totale jaarlijkse 
product- en verpakkingsinhoud, in gewicht, 
dat voor 2030 afkomstig zal zijn van 
gerecyclede en hernieuwbare materialen en 
hergebruikte producten en onderdelen.
19  100% van de originele HP-tonercartridges 
bevat 1 - 75% gerecycled materiaal dat van 
de consument of de industrie afkomstig is. 
Tonerflessen niet inbegrepen. Zie hp.com/
go/TonerRecycledContent voor een 
lijst. Meer dan 85% van de originele HP-
inktcartridges bevat 4 - 75% gerecycled 
plastic. Dit omvat geen inktflessen en andere 
niet-vermelde producten. Zie hp.com/
go/InkRecycledContent voor een lijst.
20  De som van het gewicht gebaseerd 
op gerecycled plastic in HP-producten en 
-verpakkingen, gerecyclede vezels in HP-papier 
en -verpakkingen, en gecertificeerde, duurzaam 
beheerde vezels in HP-papier en -verpakkingen.
21  Gerecycled plastic in HP-producten is 
door consumenten gebruikt. Gerecycled 
plastic in HP-verpakkingen is een 
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EINDNOTEN

combinatie van ongebruikt en door 
consumenten gebruikt plastic.
22   Meer dan 98% van de vezels is 
gerecycled of gecertificeerd. Het resterende 
percentage wordt nog gecorrigeerd 
of heeft een uitzonderingsstatus.
23  Tot de voortgang in 2020 behoren 77.800 
fabrieksarbeiders in 2015, 45.700 in 2016, 
119.900 in 2017, 12.000 in 2018, 11.000 
in 2019 en 46.000 in 2020. Voor 2020 
omvatten de gegevens alleen werknemers 
van productieleveranciers. In 2020 hebben 
we de reikwijdte van ons programma 
uitgebreid naar werknemers van niet-
productieleveranciers en werknemers van 
productiefaciliteiten die onder controle van HP 
staan. Door afronding is het totaal niet gelijk 
aan de som van de gegevens voor elk jaar.
24  Deze gegevens omvatten niet de 
deelname aan audits van de Responsible 
Business Alliance. 'Deelname aan onze 
duurzaamheidsprogramma's voor 
toeleveringsketens' wordt gekwantificeerd door 
die programma's die verder gaan dan audits om 
bij leveranciers de capaciteiten te ontwikkelen 
om aan onze normen te voldoen. Dit omvat 
grondige beoordeling, wekelijkse rapportage 
over arbeidsmetriek, inkoopbetrokkenheid via 
onze Sustainability Scorecard voor leveranciers 
en diepgaande coaching en workshops die zijn 
aangepast aan de risico's van leveranciers. 
25  Dit is exclusief nieuwe werknemers die 
na 1 april 2020 bij HP in dienst zijn getreden 
(hoewel alle nieuwe werknemers 30 dagen 
de tijd krijgen om de Integrity at HP New 
Hire-training te volgen als onderdeel van 
het verplichte onboardingproces). 

26  Gerecycled plastic als percentage van 
het totale plastic dat wordt gebruikt in alle 
personal systems, printerhardware en 
printercartridges van HP die in het verslagjaar 
zijn verzonden. Het totale volume is exclusief 
brand-licensed producten en aftermarket-
hardwareaccessoires. De totale hoeveelheid 
gerecycled plastic omvat gerecycled plastic 
dat door de consument is gebruikt, closed-
loop plastic en plastic uit HP-producten 
dat in zee dreigde te belanden. Plastic voor 
personal systems wordt volgens de criteria 
van het EPEAT®-eco-label gedefinieerd. 
Dit is behoudens relevante beperkingen 
voor het gebruik en de distributie van 
materialen die bestemd zijn voor recycling 
en/of gerecyclede grondstoffen. 
27  Berekend als het percentage primaire plastic 
verpakking (op gewicht) dat per verzonden 
product is verminderd. Secundaire en tertiaire 
verpakkingsonderdelen zijn uitgesloten. 
Verpakkingen van HP's personal systems en 
printerhardware zijn inbegrepen. De volgende 
verpakkingen zijn niet inbegrepen: Andere 
Graphics Solutions-hardware dan PageWide 
XL- en DesignJet-printers; 3D-printerhardware; 
printsupplies; refurbished producten; 
en accessoires zoals opties van derden, 
meegeleverde opties en aftermarketopties. 
28  De intensiteit van de BKG-uitstoot door 
productgebruik beschrijft de prestaties 
van onze portfolio. Daarbij wordt 

rekening gehouden met veranderingen 
in productsamenstelling en bedrijfsgroei. 
De intensiteit van de BKG-uitstoot door 
gebruik van HP-producten wordt gemeten 
als de BKG-uitstoot per eenheid product 
gedurende de verwachte levensduur 
van het product. Deze waarden worden 
vervolgens gewogen naar bijdrage van 
personal systems en printproducten aan 
de totale omzet in het huidige jaar. Deze 
uitstoot vertegenwoordigt meer dan 99% 
van de HP-producten die in een jaar worden 
geleverd, met inbegrip van notebooks, tablets, 
desktops, mobiele apparaten, werkstations, 
schermen en beeldschermcommunicatie; 
HP inkjet-, LaserJet-, DesignJet-, Indigo-, 
Scitex- en Jet Fusion 3D-printers; scanners. 
Hoewel HP zijn berekeningsmethode voor 
de BKG-uitstoot tijdens de gebruiksfase 
van printerproducten in 2020 heeft 
bijgewerkt, blijven wij deze meetgegevens 
met behulp van de oorspronkelijke 
methode berekenen om vergelijkingen met 
voorgaande jaren mogelijk te maken. 
29  In 2020 zijn al het papier en papieren 
productverpakkingen van HP afkomstig van 
gecertificeerde en gerecyclede bronnen, 
bij voorkeur virgin fiber van gecertificeerde 
bronnen van het Forest Stewardship 
Council® (FSC®). Een verpakking is de 
doos waarin het product wordt geleverd 
en alle papieren materialen in de doos. 
30  Sinds december 2020 is 99% van het papier 
en de papieren productverpakkingen van HP 
afkomstig van gecertificeerde of gerecyclede 
bronnen. Een verpakking is de doos waarin 
het product wordt geleverd en alle papieren 
materialen in de doos. Verpakkingen van 

commerciële, industriële en 3D-producten, 
scanners, accessories voor personal systems 
en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.
31  De intensiteit wordt berekend als het 
gedeelte van de door tier 1-productie- en 
producttransportleveranciers gerapporteerde 
BKG-uitstoot, dat toe te schrijven is aan HP, 
gedeeld door de jaaromzet van HP. Met 
deze methode worden de milieuprestaties 
gerelateerd aan de bedrijfsproductiviteit. 
De intensiteit wordt gerapporteerd als een 
voortschrijdend driejaarsgemiddelde om 
de gevolgen van fluctuaties op jaarbasis 
te beperken en langetermijntrends 
zichtbaar te maken. De BKG-uitstoot 
door productieleveranciers bestaat 
uit Scope 1- en Scope 2-uitstoot. 
32  Dit bouwt voort op een doel van vóór de 
splitsing van Hewlett-Packard Company op 
1 november 2015 en verlengt het doel tot 
2025. Het omvat gegevens van leveranciers 
van HP Inc. en van bedrijfsonderdelen 
van HP Inc. van vóór de splitsing. 
33  Bijgesteld ten opzichte van ons eerdere 
doel om voor 2025 60% hernieuwbare 
elektriciteit te gebruiken in onze bedrijfsvoering 
en voor 2035 100% te bereiken. 
34  In de toekomst zal dit doel worden 
vervangen door een nieuw doel, zodra 
dit is gevalideerd door het Science Based 
Targets-initiatief, dat ons bredere doel om 
voor 2025 als HP zijnde een CO2-neutrale 
bedrijfsvoering te realiseren ondersteunt. 
35  Dit is inclusief de waardering van 
vrijwilligersuren van werknemers, giften van 
werknemers, matchingfinanciering van de HP 
Foundation en subsidies van de HP Foundation.
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