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HP maakt gedurfde initiatieven bekend om een
circulaire en koolstofarme economie te
stimuleren
Sustainable Impact programma’s creëren een omzet van meer dan 900 miljoen dollar

HP publiceert het Sustainable Impact rapport van 2018, waarin HP’s toewijding

aan mensen, de planeet en de samenleving wordt getoond. Het rapport bevat de

volgende highlights: 

Een omzet van 900 miljoen dollar door Sustainable Impact initiatieven. Dat is een stijging

van 35% ten opzichte van 2017

HP’s doelstelling om de hoeveelheid gerecycled plastic in PC- en printhardware te verhogen

tot 30% in 2025 1
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Een tijdlijn om wereldwijde HP activiteiten tegen 2035 van 100% hernieuwbare elektriciteit

te voorzien; in de Verenigde Staten is 100% hernieuwbare elektriciteit al bereikt

21 miljoen studenten en volwassen leerlingen hebben kwalitatieve onderwijsprogramma’s via

HP gevolgd, met als doel om in 2025 voor 100 miljoen mensen leerresultaten te verbeteren.

Amstelveen, 19 juni 2019 — HP Inc. publiceert vandaag het Sustainable Impact Report van

2018, met als doel het aantal gerecyclede kunststoffen in haar PC- en printportefeuille tegen

2025 te verhogen tot 30%. Hiermee blijft HP pionier op dit gebied. In het rapport wordt HP’s

vooruitgang besproken, net als de zakelijke voordelen die investeren in de planeet, mensen en

samenleving met zich meebrengen. Sustainable Impact programma’s hebben in 2018 meer dan

972 miljoen dollar gegenereerd voor HP, met een jaarlijkse stijging van 35%.

 

"Bedrijven spelen een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke zorgen en we blijven

met HP innoveren om aan de behoeften van onze veranderende wereld te voldoen", aldus Dion

Weisler, President & Chief Executive Officer, HP Inc. "We doen dit niet alleen omdat we het

leuk vinden, maar ook omdat het noodzaak is. Merken die vooroplopen en voor meer staan dan

de producten die ze verkopen, zullen de meeste waarde creëren voor klanten, aandeelhouders

en de maatschappij als geheel. Samen met onze partners bouwen we voort op onze vooruitgang

en vinden we innovatieve manieren om de uitdagingen van vandaag om te zetten in de kansen

van morgen."

 

Wereldwijd kunststofafval aanpakken

HP’s nieuwe doelstelling voor gerecyclede kunststoffen bouwt voort op de positie als

marktleider op dit gebied. In 2018 gebruikte HP 21.250 ton gerecycled plastic voor HP-

producten, waaronder meer dan 8.000 ton in haar PC-producten (een stijging van 3,5% ten

opzichte van 2017) werd gebruikt, meer dan 4.700 ton in de printerproducten (een stijging van

280% ten opzichte van 2017) en meer dan 8.000 ton in originele HP inkt en tonercartridges.

 

"Vooruitgang vereist het opnieuw bekijken van elk aspect van ons bedrijf om nieuwe manieren

te vinden om het leven voor iedereen en overal beter te maken," aldus Rob Idink, Managing

Director HP Nederland. "We maken duurzame, hoogwaardige producten van gerecycled plastic

als onderdeel van onze initiatieven om ons bedrijf te maken tot een efficiëntere, circulaire en

koolstofarme economie. Zelfs kleine verbeteringen, wereldwijd geschaald, kunnen een enorme

impact hebben."

 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06293935


Als onderdeel van HP’s belofte blijft het bedrijf investeren in het initiatief om te verkomen dat

plastic na consumptie in onze waterwegen en oceanen terecht komt. HP heeft al meer dan

300.000 kilogram aan plastic materialen (gelijk aan 25 miljoen flessen) die afkomstig zijn uit de

zee ingekocht en verwerkt in HP-cartridges en hardware. Dit jaar lanceerde HP de EliteDisplay

E273d - 's werelds eerste display gemaakt van kunststof afkomstig uit de zee 2. Samen met haar

partners, waaronder NextWave Plastics, zet HP zich in om het gebruik van kunststof uit de zee

te schalen door het eerste wereldwijde netwerk van toeleveringsketens voor kunststoffen uit de

zee te ontwikkelen.

 

In samenwerking met Dr. Jenna Jambeck en Dr. Chris Cuomo van de Universiteit van

Georgia sponsort HP baanbrekend onderzoek, uitgevoerd door een team van vrouwen, op het

gebied van recycling en afvalbeheer, met name plastic uit de oceaan. Door te focussen op de

ervaringen van vrouwen die al lange tijd werken aan plastic recycling, dient dit onderzoek als

basis voor toekomstige projecten met betrekking tot afvalinzameling, aan de oceaan gebonden

plastic toeleveringsketens en gendergelijkheid wereldwijd. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd

en wordt naar verwachting begin 2020 afgerond.

 

Klanten in staat stellen om meer te doen, met minder impact

Onlangs kondigde HP een duurzame samenwerking aan met ELLE Magazine, waarbij gebruik

wordt gemaakt van HP’s print-on-demand mogelijkheden. Dit maakt het magazine het eerste

duurzame modetijdschrift in de sector: de omslag van het magazine bestaat uit 100% gerecycled

materiaal en de pagina's uit 30% gerecycled materiaal.

 

HP kondigde ook een innovatieve samenwerking aan met SmileDirectClub, pionier op het

gebied van teledistributie en orthodontie op afstand. SmileDirectClub is de drijfveer achter de

digitale differentiatie en snelle uitbreiding van productie met HP's Jet Fusion 3D-

printoplossingen. Hiermee is het de grootste producent van Multi Jet Fusion 3D-gedrukte

onderdelen in de Verenigde Staten. Als onderdeel van een samenwerking kondigden HP en

SmileDirectClub ook een nieuw recyclingprogramma aan, waarbij overtollig 3D-materiaal en

reeds verwerkte plastic mondvormen door HP worden gerecycled en verwerkt tot pellets voor

traditionele spuitgieten, wat leidt tot een duurzamere productie.

 

De norm voor diversiteit en inclusiviteit heruitvinden

https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-and-smile-direct-club-collaborate-on-largest--multi-jet-fusion-3d-production-factory-in-the-us.html
https://garage.ext.hp.com/us/en/impact/Jenna-Jambeck-ocean-plastic-trash-pollution.html
https://www.nextwaveplastics.org/
https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-expands-efforts-to-reduce-ocean-bound-plastics-.html


HP's aandacht voor diversiteit begint bij de top, met de meest diverse Raad van Bestuur van elk

Amerikaans bedrijf in de techindustrie. HP werkt aan de groei van divers talent. In 2018 was

59% van de nieuwe medewerkers afkomstig uit ondervertegenwoordigde groepen en HP zal dit

percentage uitbreiden naar haar keuze voor samenwerkingen met leveranciers. In 2018

besteedde HP 423 miljoen dollar aan kleine bedrijven3 en 219 miljoen dollar aan bedrijven uit

die eigendom zijn van minderheden en vrouwen 4 5 .

 

Het creëren van levendige gemeenschappen overal ter wereld

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht en HP gelooft dat technologie de kloof tussen

ondervertegenwoordigde en invloedrijke gemeenschappen kan helpen overbruggen. In 2017

heeft HP meer dan 21 miljoen studenten en volwassen leerlingen bereikt, waardoor het weer

dichterbij het doel is om tegen 2025 betere leerresultaten voor 100 miljoen mensen mogelijk te

maken. Door middel van HP's vrijwillige inspanningen, bedrijfsdonaties en HP Foundation

programma’s, wil HP positieve veranderingen teweegbrengen in de gemeenschappen waarin we

wonen, werken en zakendoen. Vergeleken met 2017 zijn de vrijwilligersuren van HP-

werknemers met 62% gestegen - 6.400 werknemers hebben ongeveer 140.000 uur bijgedragen

aan lokale vrijwilligeractiviteiten in 48 landen, met een waarde van 4,3 miljoen dollar.

Daarnaast heeft HP 23,21 miljoen dollar bijgedragen aan lokale samenlevingen vanuit de HP

Foundation en bijdragen van werknemers. Tussen 2016 en 2025 wil HP 100 miljoen dollar

bijdragen aan de HP Foundation en de gemeenschappen waarin de werknemers leven 7.

 

Meer weten?

Bezoek HP’s Sustainable Impact website om meer te weten te komen en vind hier het

Sustainable Impact Report van HP uit 2018.

 

GERELATEERDE WEBSITES

• Sustainable Impact website

• Sustainable Impact rapport (link naar download in PDF)

• Diversiteit & Inlcusie website

• Sustainable Impact press kit

OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons

portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen

die indruk maken. Meer informatie over HP is beschikbaar op www.hp.nl.

http://www.hp.nl/
https://press.ext.hp.com/us/en/press-kits/2019/hp-announces-new-goal-to-increase-recycled-plastics.html#imagegallery-imagegallery-index-0
https://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/index.html
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05968415
https://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html
https://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html
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1 Recycled content plastic (RCP) as a percentage of total plastic used in all HP personal systems

and printer hardware and print cartridges shipped during the reporting year. Total volume

excludes brand-licensed products and after-market hardware accessories. Total RCP includes

postconsumer recycled plastic, closed-loop plastic, and ocean-bound plastic used in HP

products. Personal systems plastic is defined by EPEAT® eco-label criteria. Subject to relevant

restrictions on the use and distribution of materials destined for recycling and/or recycled

feedstocks.

2 Contains 5% ocean bound plastic resin which is equivalent to more than three 16 oz. recycled

plastic water bottles in each display.

3 Data is for the 12 months ending September 30 of the year noted. Figures for 2016 are for

purchases in the United States, Puerto Rico, Canada, Europe, and Asia, from U.S.-based

businesses, and include one month of spending from before the separation of Hewlett-Packard

Company on November 1, 2015. Figures for 2017 and 2018 are for purchases in the United

States and Puerto Rico from U.S.-based businesses.

4 Suppliers are categorized as minority-owned or women-owned, not both. These categories

include all sizes of businesses.

5 Data is for the 12 months ending September 30 of the year noted. Figures for 2016 are for

purchases in the United States, Puerto Rico, Canada, Europe, and Asia, from U.S.-based

businesses, and include one month of spending from before the separation of Hewlett-Packard

Company on November 1, 2015. Figures for 2017 and 2018 are for purchases in the United

States and Puerto Rico from U.S.-based businesses.

6 Hourly rate based on type of volunteering: $150/hour for board, service corp, pro bono, and

skills based; $24.69/hour for hands-on and undetermined, adjusted using World Bank data for

purchasing power differences across countries.
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OVER HP NEDERLAND

7 Includes valuation of employee volunteer hours, employee donations, HP Foundation match,

and HP Foundation grants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons portfolio van
printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer
informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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