HP Duurzaamheidsrapport
2021 Executive Summary

Brief van onze president en CEO
Vanaf het allereerste
begin is HP een
plek waar we met
onze innovaties een
bijdrage leveren aan
de wereld.

OMSLAGAFBEELDING: EMPOWERMENT VAN MEISJES

HP-partner Girl Rising gebruikt de kracht van storytelling
om het verband tussen onderwijs voor meisjes en
klimaatverandering te benadrukken.
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We staan voor wereldwijde uitdagingen die het fundament van
onze samenleving op de proef stellen. Deze uitdagingen, van
een aanhoudende pandemie tot een steeds sneller om zich
heen grijpende klimaatcrisis en aanhoudende ongelijkheid,
hebben gevolgen voor ons allemaal. Onze reactie zal onze
toekomst op een diepgaande en blijvende manier helpen
vormgeven.
Bedrijven als HP spelen een cruciale rol bij het oplossen van
deze uitdagingen. Daarom hebben we in 2021 een van de
uitgebreidste milieu- en sociale agenda's van onze sector
aangekondigd, met vooruitstrevende doelen voor klimaatactie,
mensenrechten en digitale gelijkheid. En hebben we
daadkrachtig opgetreden om ze te verwezenlijken.
In ons 21e jaarlijkse duurzaamheidsrapport delen we de
vooruitgang die we boeken. Er zijn gebieden waarin we
voorop lopen, maar ook mogelijkheden om meer te doen.
Onze teams handelen met de urgentie die nodig is om
voortdurend verbeteringen aan te brengen. Tegelijkertijd gaan
ze partnerschappen aan om onze impact te maximaliseren.
Hoewel geen enkel bedrijf, geen enkele sector en zelfs geen
enkel land de enorme mondiale uitdagingen kan oplossen,
weten we dat we een betere toekomst kunnen creëren door
samen te werken.
Klimaatactie
Van alle uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd,
is de klimaatcrisis de grootste. Daarom hebben we een
ambitieus klimaatdoel gesteld. In 2040 zal de volledige
waardeketen van HP (scope 1, 2 en 3) nul uitstoot van
broeikasgassen hebben. En tegen het einde van dit decennium
is de absolute uitstoot met 50% verminderd. Sinds 2019 hebben
we al een absolute daling van 9% bereikt, maar we weten
dat het sneller moet. We denken dus opnieuw na over onze
materialen, over hoe we die in onze circulaire keten kunnen
opnemen en hoe we onze voetafdruk kunnen verkleinen.

Wat betreft het terugdringen van plastic afval en het
gebruik van meer gerecycled plastic hebben we aanzienlijke
vooruitgang geboekt. Het gebruik van wegwerpplastic hebben
we met 44% terug weten te dringen ten opzichte van 2018.
Bovendien hebben we de toepassing van gerecycled plastic uit
consumentenproducten in ons complete portfolio van Personal
Systems- en Print-producten verhoogd naar 13%. Ons streven is
30% tegen 2025.
De markt van duurzame vezelverpakkingen is goed voor 10
miljard dollar. Deze schudden we op met de HP Molded Fiber
Advanced Tooling Solution, die 3D-printen mogelijk maakt, en
met de overname van Choose Packaging. Dat is de uitvinder
van de enige bekende plasticvrije, papieren flessen die op de
markt verkrijgbaar zijn.
Met toonaangevende natuurbeschermings- en
milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds,
Conservation International, de Arbor Day Foundation en het
Jane Goodall Institute, werken we samen aan bosherstel
en verantwoord beheer om ontbossing tegen te gaan voor
niet-HP-papier dat voor onze printers en printservices wordt
gebruikt. Sinds 2020 zijn al het HP-papier en alle papieren
verpakkingen voor thuis- en kantoorprinters en supplies, pc's en
beeldschermen afkomstig van gerecyclede of gecertificeerde
bronnen.
Tot slot breiden we onze impact uit door onze honderden
productieleveranciers en duizenden niet-productieleveranciers
bij duurzaamheidsprogramma's te betrekken. Begin
2022 hebben we ons Amplify Impact-programma voor
distributiepartners uitgebreid. Meer dan 10.000 partners in
meer dan 40 landen kunnen nu hun eigen duurzaamheidsreis
bevorderen.
VERVOLG

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Brief van onze president en CEO
Mensenrechten
Terwijl we onze impact verder vergroten, richten we ons ook
op het bevorderen van de diversiteit van onze werknemers.
Het opbouwen van een divers en inclusief personeelsbestand
is niet alleen ethisch juist, het is ook vanuit zakelijk oogpunt
verstandig. Diverse teams zullen altijd beter kunnen innoveren
en presteren dan de markt.
We streven naar een verdubbeling van het aantal zwarte en
Afrikaans-Amerikaanse HP-managers tegen 2025 en een 50/50
man-vrouwverdeling in leiderschapsposities tegen 2030. HP
hoort tot de beste technologiebedrijven wat betreft het aantal
vrouwen in leidinggevende posities (in 2021 bestond bijna 45%
van onze werknemers uit raciale en etnische minderheden).
Toch zoeken we manieren om de inclusiviteit op alle niveaus te
verbeteren.
Digitale gelijkheid
We zetten ons ook in om de barrières weg te nemen die ervoor
zorgen dat veel mensen niet kunnen deelnemen aan de digitale
economie. Bijna 3 miljard mensen over de hele wereld hebben
geen internet. Ze hebben er geen toegang toe, kunnen het
niet betalen of weten niet hoe ze het moeten gebruiken. De
coronapandemie heeft de ernst van dit probleem aan het licht
gebracht en zelfs verergerd. Veel scholen en bedrijven zijn toen
namelijk op afstand gaan werken.
Daarom hebben we in 2021 beloofd om voor het einde van het
decennium de digitale gelijkheid te versnellen voor 150 miljoen
mensen. Dat doel we willen bereiken in samenwerking met en
met de steun van belangrijke partners, zoals Girl Rising, NABU,
MIT Solve en Aspen Digital. In februari 2022 is hiertoe het
programma Digital Equity Accelerator van start gegaan.
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Bouwen aan een sterker HP
Vanaf het allereerste begin is HP een plek waar we met onze
innovaties een bijdrage leveren aan de wereld. Keer op keer
zagen onze mensen nieuwe mogelijkheden voor de rol die
wij in de wereld kunnen spelen. Hun vindingrijkheid leidde tot
technologieën die ambitieuze vooruitgang tot stand brachten.
Die visie en vindingrijkheid worden weerspiegeld in de
vooruitgang die we vandaag de dag boeken in de realisatie van
onze duurzaamheidsdoelen. En de impact op de wereld, en op
ons bedrijf, is duidelijk. Dankzij onze duurzaamheidsinitiatieven
hadden we in boekjaar 2021 meer dan 3,5 miljard dollar aan
nieuwe omzet. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van
het jaar ervoor. Wanneer we dus doelgericht innoveren,
creëren we de omstandigheden waarin zowel ons bedrijf als de
maatschappij floreert.
Ik ben geïnspireerd door de vooruitgang die we boeken in
ons streven om 's werelds duurzaamste en rechtvaardigste
technologiebedrijf te worden. Ook hoop ik dat ons succes
andere bedrijven aanspoort om samen met ons de toekomst
te creëren die wij voor ogen hebben voor onze bedrijven, onze
gezinnen en onze gemeenschappen.
Saludos,

Enrique Lores
President en CEO

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.
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Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Bedrijfsimpact vergroten
Bedrijfswaarde

USD 3,5
miljard
3,5 miljard dollar aan nieuwe
omzet in 2021. Duurzame impact
was een beïnvloedende factor.
1

Duurzaamheidsobligatie
Bijna 1 miljard dollar van de nettoopbrengst van de inaugurele
duurzaamheidsobligaties van HP is per 31
oktober 2021 toegewezen aan projecten
die ervoor in aanmerking kwamen.
2

Milieukeurmerken
HP genereerde meer dan 7 miljard dollar
aan nieuwe omzet. Het bedrijf voldeed
daarbij aan de eisen van klanten voor
milieukeurmerken zoals ENERGY STAR®,
EPEAT® en Blue Angel.

Amplify Impact
Amplify Impact-partners van HP hebben
sinds april 2022 meer dan 10.000
duurzaamheidstrainingen gevolgd.
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USD 1
mld

Erkenning

USD 7
mld
10.000
Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Klimaatactie

EEN MILJOEN BOMEN

HP heeft toegezegd om in 2022 een
miljoen bomen te planten. Dat doen
we in samenwerking met dr. Jane
Goodall, de 'Jane's Green Hope'campagne van het Jane Goodall
Institute en de Arbor Day Foundation.
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Meer informatie over Jane's Green Hope-campagne

Doelen en voortgang
In het kader van onze klimaatactiestrategie streven we
naar een “net-zero”-uitstoot en een volledig circulaire
economie. Daarnaast ontwikkelen we een portfolio
met de duurzaamste producten en oplossingen in de
sector.

HP PLANET PARTNERS

In 2021 is 1500 ton aan originele
HP-inktcartridges gerecycled.
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Doelen

Voortgang

De uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de
waardeketen van HP met 50% verminderen
tegen 2030 (vergeleken met 2019) en
“net-zero”-uitstoot bereiken tegen 2040.3

De CO2-voetafdruk van HP van 28.459.500 ton
CO2-eq was in 2021 9% minder dan in 2019.
Dat kwam voornamelijk door verminderingen
in verband met het gebruik van producten.
Deze verminderingen vloeiden voort uit een
grotere energie-efficiëntie en wijzigingen in de
combinatie van verkochte producten.

Een circulariteit van 75% bereiken tegen
2030 voor producten en verpakkingen.4

39% circulariteit, naar gewicht.5

Voor 2030 ontbossing tegengaan voor
niet-HP-papier dat in onze producten en
printservices wordt gebruikt.6 Uitsluitend
duurzame vezels blijven gebruiken voor al
het HP-papier en alle papieren verpakkingen
voor thuis- en kantoorprinters en supplies,
pc's en beeldschermen.7

In de loop van het jaar hebben we 23% van onze
totale vezelvoetafdruk aangepakt voor papier
dat voor onze producten en printservices wordt
gebruikt. Met onze programma's hebben we
ontbossing tegengegaan voor niet-HP-papier
dat 19% van deze voetafdruk vertegenwoordigt. 8
Sinds 2020 zijn al het HP-papier en alle papieren
verpakkingen voor thuis- en kantoorprinters en
supplies, pc's en beeldschermen afkomstig van
gerecyclede of gecertificeerde bronnen.9 In 2021
was dit gelijk aan 4% van deze voetafdruk.

Status

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

CO2-uitstoot

Onze CO2-voetafdruk verminderen en toch groeien

1,46 mln

68% toeleveringsketen

31% producten en oplossingen

39%

1,46 miljoen ton CO2eq-uitstoot11 voorkomen en
in totaal 992 miljoen kWh
(119 miljoen dollar) elektriciteit
bespaard sinds 2010 door
deelnemende leveranciers via
energie-efficiëntieprogramma's
van HP en partners in 2021.

39% lagere intensiteit van de
CO2-eq-uitstoot tijdens het
productgebruik in 2021 ten
opzichte van 2015. Daarmee is
ons doel van een vermindering
van 30% voor 2025 behaald.12

MILIEUKEURMERKEN

658 HP ENERGY STARgecertificeerde
personal systems- en
printproducten. Dat is
meer dan alle andere
fabrikanten.13

Totale BKG-uitstoot in scope 1, 2 en 3

10

2019

1% bedrijfsvoering

59%
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2021

59% verlaging van de CO2eq-uitstoot in scope 1 en scope
2 door mondiale activiteiten
ten opzichte van 2015.

31.385.800
ton CO2-eq

8

2020

29.191.000 ton
CO2-eq

28.459.500
ton CO2-eq

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Circulariteit
Transformatie naar een circulair bedrijf

300
Producten

Verpakkingen

Hergebruik
en recycling

9

Sinds 2017 heeft HP wereldwijd
meer dan 300 nieuwe producten
op de markt gebracht die plastic
bevatten dat in zee dreigde te
belanden.
14

13%
44%
389K
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13% gerecycled plastic uit
consumentenproducten
gebruikt in onze producten15
en meer dan 1200 ton plastic
dat in zee dreigde te belanden
gebruikt sinds 2016.
44% afname van
wegwerpplastic in onze
verpakkingen16 sinds
2018. In 2020 bedroeg de
afname nog 19%.

389.000 ton hardware
hergebruikt of gerecycled
en supplies gerecycled
sinds 2019.

TERUGWINNEN VAN MATERIALEN

Een werknemer van een recyclingpartner in
Roseville (Californië) in de Verenigde Staten
demonteert HP-hardware voor recycling.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Bossen
Behoud en herstel
van bossen
Sinds 2020 zijn al het HP-papier en
alle papieren verpakkingen van HP
voor thuis- en kantoorprinters en
supplies, pc's en beeldschermen
afkomstig van gerecyclede of
gecertificeerde bronnen.17

14.420

14.420 hectare bos hersteld of verantwoord
beheerd.18

USD
80 mln

80 miljoen dollar toegezegd om het WWF te
steunen bij de aanpak van de gevolgen die printen
met HP-printers mogelijk kan hebben voor bossen.
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FOREST POSITIVE Een
medewerker van kwekerij
REGUA laadt jonge
boompjes in voor het
Atlantisch Woud in Brazilië.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Mensenrechten

WAARDIGHEID EN RESPECT

Supply chain medewerker in Nashville, TN, verwerkt
originele HP-inktcartridges voor recycling.
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Lees meer over dr. Zhao

KETENVERANTWOORDELIJKHEID Een
werknemer in de toeleveringsketen
ondersteunt het assemblageproces in
een fabriek in China.

Doelen en voortgang
We zijn bezig een sterke cultuur van diversiteit,
rechtvaardigheid en inclusiviteit te creëren. Tegelijkertijd
bevorderen we mensenrechten, sociale rechtvaardigheid
en rassen- en gendergelijkheid in ons hele ecosysteem.
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Doelen

Voortgang

Van 2015 tot 2030 één miljoen werknemers bereiken via
programma's voor werknemersemancipatie.19

In 2021 hebben we 349.000 arbeiders bereikt.

Voor 2030 eerbiediging van arbeidsgerelateerde
mensenrechten20 waarborgen voor al onze
belangrijke gecontracteerde productieleveranciers en
subleveranciers met een hoger risico.

Ook in 2021 hebben we de naleving van de
mensenrechten door onze belangrijkste producenten
beoordeeld. De berekeningen voor de waarborging in
2022 zullen we nog publiceren.

Tegen 2030 een 50/50 man-vrouwverdeling bereiken
binnen het management van HP.21

Wereldwijd nemen vrouwen 32,5% van de functies op
directeursniveau en hoger in (per 31 oktober 2021).

Tegen 2030 moet meer dan 30% van de technische en
engineeringfuncties door vrouwen worden ingenomen.

Wereldwijd nemen vrouwen 22,7% van de technische
en technologisch functies in (per 31 oktober 2021).

Verdubbeling van het aantal zwarte/AfrikaansAmerikaanse leidinggevenden22 voor 2025, met 2020 als
uitgangspunt.

Het aantal zwarte/Afrikaans-Amerikaanse
leidinggevenden is met 33% gestegen ten opzichte
van 2020.

Status

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Cultuur van inclusiviteit en betrokkenheid
Raad van bestuur

23

Leidinggevenden

(directeur en hoger)

Technische functies

94% van de
werknemers vindt dat
HP waarde hecht aan
diversiteit.
24

46%
vrouwen 2021

33%
vrouwen 2021

23%

45% 2020 | 42% 2019

32% 2020 | 31% 2019

22% 2020 | 22% 2019

46%

minderheden 2021

45% 2020 | 58% 2019
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33%

toename van het
aantal zwarte/
Afrikaans-Amerikaanse
leidinggevenden ten
opzichte van 2020.

vrouwen 2021

87% zegt zichzelf te
kunnen zijn op het werk.

DIVERSE
PERSPECTIEVEN

Malinda is de algemeen
directeur van HP SLED,
verkoopmanagers en
leidinggevenden in
de Amerikaanse en
Midden-Atlantische
markt. Ze opereert vanuit
Washington, D.C.

2,6%

zwarte/AfrikaansAmerikaanse werknemers
in technische functies in de
VS. Dat is een stijging ten
opzichte van 2,3% in 2020.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Sociale rechtvaardigheid, rassen- en gendergelijkheid
Investeren in toekomstig
talent

Leveranciersdiversiteit
vergroten

1200

In 2021 is 362 miljoen dollar
uitgegeven bij kleine en diverse
leveranciers.
25

1200 studenten en medewerkers van 70 historisch
zwarte hogescholen en universiteiten namen deel aan
de inaugurele HBCU Technology Conference die in
2021 door HP werd georganiseerd.

4,5% van de uitgaven bij diverse
leveranciers in de Verenigde
Staten werd in 2021 besteed bij
zwarte/Afrikaans-Amerikaanse
leveranciers. De doelstelling
voor kalenderjaar 2022 is 10%.

Landelijk beleid
beïnvloeden

50

USD
650 mln

650 miljoen dollar aan totale
economische impact door
uitgaven bij diverse leveranciers.
14
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50 wetsvoorstellen bijgehouden en vijf gesteund
om de financiering van digitale gelijkheid door de
staat en de federale overheid te stimuleren.

MEEWERKEN AAN VERANDERING
26

HP-medewerker Kevin is actief betrokken bij de
HP Racial Equality and Social Justice Task Force
en het Black Employee Impact Network.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Werknemers die zich ondersteund voelen en zich kunnen ontwikkelen

114%

hogere fabrieksdeelname27 aan HP-programma's
voor een duurzamere toeleveringsketen,
vergeleken met 2015.

37.000

werknemers bereikt in 2021 via programma's
voor capaciteitsopbouw.

95%

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

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

In 2021 heeft ketenverantwoordelijkheid
geleid tot bijna 2 miljard dollar aan
behouden, bestaande en nieuwe omzet.28

15
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Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Digitale gelijkheid

DE KLOOF DICHTEN

Tanesha Grant, oprichter van
Parents Supporting Parents,
verstrekt HP-laptops aan
gezinnen in haar gemeenschap.

16
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Meer informatie over Parents Supporting Parents

MOTHER TONGUE BOOKS

NABU-ambassadeurs laten gezinnen
kennismaken met de NABU-app.

Doelen en voortgang
De digitale kloof zorgt ervoor dat veel mensen geen toegang hebben
tot het onderwijs, de banen en de gezondheidszorg die nodig zijn voor
een goed leven. Die kloof willen wij helpen dichten door holistische
oplossingen te activeren en vernieuwen. We bevorderen digitale
inclusiviteit om levens en gemeenschappen te transformeren.
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Doelen

Voortgang

Tussen 2015 en 2025 beter onderwijs mogelijk
maken29 voor 100 miljoen mensen.

Meer dan 74,3 miljoen leerlingen en lerende
volwassenen hebben sinds begin 2015
geprofiteerd van onderwijsprogramma's
en oplossingen van HP (dat is inclusief de
24 miljoen in 2021).

Tussen 2021 en 2030 digitale gelijkheid
versnellen30 voor 150 miljoen mensen.

In 2021 is de digitale gelijkheid versneld voor
4,3 miljoen mensen.

1,5 miljoen HP LIFE-gebruikers inschrijven tussen
2016 en 2030.

Sinds 2016 zijn 533.000 gebruikers
ingeschreven.

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

Sinds 2016 zijn 692.000 vrijwilligersuren van
werknemers bereikt.

Voor 2025 bijdragen met 100 miljoen dollar aan
giften van de HP Foundation en van werknemers31
(cumulatief sinds begin 2016).

Sinds 2016 is 73,4 miljoen dollar aan giften van
de HP Foundation en werknemers opgehaald.

Status

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Educatieve en economische kansen
Mensen met een beperking

Vrouwen en meisjes

Leerkrachten

Governor Morehead School
In samenwerking met Girl Rising willen we
tussen 2019 en 2022 maar liefst 10 miljoen
leerlingen en docenten in de Verenigde
Staten, India en Nigeria uitrusten met een
nieuw, inclusief curriculum en technologische
oplossingen. Tot en met 2021 hebben we al
meer dan 7 miljoen mensen bereikt.

1,96 mln
mensen
geholpen
in 2021

Gemeenschappen die van
oudsher worden uitgesloten en
gemarginaliseerd

In samenwerking met 1 Million Teachers en Girl Rising
hebben we het HP Mentor a Teacher Program opgezet
voor docenten in Nigeria. Met dit programma beschikken
ze over vaardigheden, middelen en mentoren. En daardoor
kunnen ze op hun beurt meisjes ondersteuning bieden en
hun recht op goed onderwijs bevorderen. Tot 2022 hebben
bijna 585.000 docenten en leerlingen profijt gehad van het
programma.

584K+
mensen
geholpen
in 2021

TOEGANKELIJKE TECHNOLOGIE

Een leerling studeert in een HP
Computer Learning Lab van de
Governor Morehead School.

In het kader van een partnerschap voor inclusief onderwijs met
de Governor Morehead School in Raleigh (North Carolina) in de
Verenigde Staten levert HP 'technologiebundels' en continue
training voor leerkrachten en medewerkers. De bundels omvatten
laptops, dockingstations, grote monitors, externe toetsenborden
en noise-cancelling koptelefoons. Ze ondersteunen het leren thuis
en op de campus in het HP Computer Learning Lab. Daarnaast
stellen ze visueel beperkte leerlingen in staat om cruciale digitale
vaardigheden te blijven ontwikkelen.
18
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Samen met NABU probeert HP lezen en
schrijven bij kinderen te bevorderen. Dat
gebeurt met behulp van sociaal en cultureel
relevante boeken in hun moedertaal, waaronder
Go Stella Go! en I Love Being Me. HP richt ook
het NABU HP Creative Lab op in de openbare
bibliotheek van Kigali in Rwanda. Zo willen we
NABU ondersteunen bij het opleiden van meer
dan 200 Afrikaanse auteurs en illustratoren,
zodat elk jaar honderden boeken voor kinderen
kunnen worden gepubliceerd.

674.000
mensen
geholpen
in 2021

LEREN OP AFSTAND

Tijdens de pandemie verstrekte Girl Rising handleidingen
voor thuisleren om de digitale kloof te overbruggen.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Gezondheidszorg

Geneesmiddelenonderzoek
versnellen

De gezondheidszorg
transformeren

Met het bioprinterplatform HP D300e Digital Dispenser
ondersteunt HP Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3.b van
de VN voor het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen. Met dit platform kunnen onderzoekers zeer kleine
(picoliter) hoeveelheden vloeistof die nodig zijn voor geneesmiddelen vaccinonderzoek in enkele seconden doseren of printen. Dit
kan tijd besparen en tegelijkertijd plastic afval afkomstig van
handmatige pipetten verminderen.

Zorgverleners die de in 2021 geïntroduceerde 3D Arize Orthotic
Solution van HP gebruiken, hebben slechts vijf minuten nodig om
een patiënt te scannen en aangepaste orthesen voor te schrijven.
Daarbij kunnen ze de standaardwijzigingen van de sector
nauwkeurig en consistent toepassen. De 3D Arize Solution van HP
maakt de productie eenvoudiger. Ook worden de CO2-uitstoot en
verspilling teruggedrongen. En de patiënt ontvangt een op maat
gemaakte orthese die aansluit op de individuele gezondheids- en
welzijnsbehoeften van de patiënt.

Kankeronderzoek
bevorderen
HP's Microfluidics and Systems Technology Lab werkt aan de
ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksmethode voor het isoleren
van zeldzame kankercellen. Onderzoekers zouden hierdoor wellicht
gepersonaliseerde behandelingen kunnen bieden. Bovendien kunnen
kankercellen na de behandeling mogelijk met behulp van vloeibare
biopsieën worden gedetecteerd.
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Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

HP Foundation
HP LIFE
Via HP LIFE biedt de HP Foundation kosteloos begeleiding bij
het ontwikkelen van belangrijke zakelijke en IT-vaardigheden
aan start-ups, studenten en kleine bedrijven. In 2021 schreven
163.000 nieuwe gebruikers zich in voor HP LIFE. Dat is 5%
meer dan in 2020. Alle HP LIFE-cursussen voldoen aan de Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

163.000

+5%

nieuwe
gebruikers
in 2021

hogere
deelname
in 2021

Imagine Grants

40 Days of Doing Good

Met de Imagine Grants van de HP Foundation
kennen leiders en landenmanagers van HP
geldelijke subsidies toe aan lokale non-profits.
In 2021 hebben we wereldwijd 1,24 miljoen dollar
aan Imagine Grants toegekend om de aankoop
van technologie of technologiegerelateerd
onderwijs mogelijk te maken.

In 2021 deden bijna 3700 medewerkers in 51 landen mee
aan de jaarlijkse 40 Days of Doing Good-campagne van HP.
Werknemers staken vrijwillig 26.150 uur in 171 projecten. De
HP Foundation beloonde deze inspanningen door in totaal
494.000 dollar aan subsidies te verstrekken aan onderwijs- en
technologiegerelateerde liefdadigheidsinstellingen die door onze
medewerkers waren genomineerd. Met dat geld kunnen deze
instellingen hun werk voortzetten.

miljoen aan
Imagine
Grants
wereldwijd

3700
werknemers

Noodherstel en
veerkracht
In 2021 verstrekte de HP Foundation bijna 1,84
miljoen dollar aan steun voor hulpverlening
bij humanitaire crises overal ter wereld,
waaronder natuurbranden, overstromingen,
bomaanslagen, een aardbeving, een
winterstorm en coronahulp. In totaal doneerde
de HP Foundation 6,96 miljoen dollar in 2021.
GRATIS
VAARDIGHEIDSTRAINING

De Tunesische onderneemster
Baya Charaabi kon Haute
Couture Lella Baya oprichten
dankzij de vaardigheden die ze
had opgedaan via HP LIFE en
het Mashrou3i-programma.
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51
landen

171
projecten

USD 1,84
miljoen aan
steun

USD 6,96
miljoen aan
donaties in
2021

VRIJWILLIGERSWERK

Terri en Kin, werknemers van
HP Canada, doen mee aan een
vrijwilligersactie van HP.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Eindnoten
1

2

In 2021 hebben we een omzet van meer dan
3,5 miljard dollar aan nieuwe sales (totale
contractwaarde) geregistreerd. Daarbij zijn
duurzaamheidscriteria meegenomen die actief
werden ondersteund door het Sustainability and
Compliance-team en de commerciële organisatie
van HP.

7

In overeenstemming met het Sustainability Bond
Framework van HP Inc. hebben we de nettoopbrengst van de duurzaamheidsobligaties
in de periode van 1 mei 2019 t/m 31 oktober
2021 toegewezen aan projecten die ervoor in
aanmerking kwamen. De opbrengst bedroeg
bijna 1 miljard dollar en het volledige bedrag is op
31 oktober 2021 toegewezen.

8

3

Absolute vermindering van de BKG-uitstoot in
scope 1, 2 en 3 ten opzichte van 2019. Exclusief nietHP-papier dat tijdens het gebruik van het product
wordt verbruikt.

4

Het percentage van HP's totale jaarlijkse product-en verpakkingsinhoud (in gewicht), dat tegen 2030
afkomstig zal zijn van gerecyclede en hernieuwbare
materialen en hergebruikte producten en
onderdelen.

5

Het percentage van HP's totale jaarlijkse producten verpakkingsinhoud (in gewicht), dat afkomstig
is van gerecyclede en hernieuwbare materialen
en hergebruikte producten en onderdelen. De
gegevens van 2021 omvatten niet de volgende
producten of verpakkingen voor deze producten:
industriële en 3D-printproducten van PageWide,
benodigdheden voor personal systems en
printbenodigdheden die apart zijn verkocht.

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 het Forest
Positive Framework van HP.
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9

10

HP-papier en papieren verpakkingen voor
thuis- en kantoorprinters en supplies, pc's en
beeldschermen 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 alle papieren materialen in de doos.
De jaarlijkse tonnage papier die in onze producten
en printservices wordt gebruikt, berekenen
we door de geschatte jaarlijkse totale tonnage
papier voor onze printproducten en printservices
te verminderen met het gewicht van dat papier
dat intern door ons is verminderd via onze
programma's voor verantwoorde inkoop. Om
mogelijke ontbossing in verband met ons
papiergebruik tegen te gaan, werken we samen met
maatschappelijke bosbouworganisaties. Niet-HPpapier vertegenwoordigde 96% van onze totale
vezelvoetafdruk in 2021. Zie de HP Forest positive
accounting manual.
Al het HP-papier is afkomstig van gecertificeerde
bronnen. Papieren verpakkingen voor pc's,
beeldschermen, printmateriaal voor thuis en op
kantoor, en supplies zijn volgens leveranciers
voor minimaal 97% gerecycled of gecertificeerd.
Dit is door HP geverifieerd. 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, benodigdheden voor personal systems
en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.
In het duurzaamheidsrapport van 2021 worden
verschillende methoden genoemd die zijn
aangepast. Deze methoden gebruiken we om de
nauwkeurigheid van onze berekeningen van de
CO2-uitstoot te verbeteren en te voldoen aan ons
doel om de BKG-uitstoot voor 2030 te verminderen.
Hier vindt u meer informatie.

11

12

HP maakt een raming van de vermeden BKGuitstoot van leveranciers. Dat gebeurt op basis
van de energie die leveranciers zeggen te
hebben bespaard dankzij specifieke energieefficiëntieprojecten (vergeleken met het
geraamde energieverbruik zonder die projecten)
en hun gebruik van emissievrije energie. Deze
energiegegevens worden met behulp van
emissiefactoren voor stroom en brandstof
omgezet in vermeden BKG-uitstoot. De gegevens
omvatten ook ramingen van de BKG-uitstoot
door producttransport die is vermeden dankzij
specifieke initiatieven om de efficiëntie van het
producttransport te verbeteren.
De intensiteit van de BKG-uitstoot door
productgebruik beschrijft de prestaties
van onze portfolio. Veranderingen in de
productsamenstelling en bedrijfsgroei zijn
meegenomen. 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 op
basis van de 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, workstations en
beeldschermen, HP inkjet-, LaserJet-, DesignJet-,
Indigo-, Scitex- en Jet Fusion-3D-printers, en
scanners. HP heeft de methode voor berekening
van de CO2-voetafdruk in 2021 bijgewerkt (zie het
kader met bijgewerkte methoden op pagina 15
van HP's duurzaamheidsrapport van 2021 hier).
Desondanks blijven we deze maatstaf volgens
de oorspronkelijke methode berekenen om
vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk te
maken.

13

Met ingang van 31 oktober 2021

14

Met ingang van 31 december 2021. Niet alle
producten zijn in alle landen beschikbaar. Sinds
2016 werken we hard om de groeiende uitdaging
van plastic dat in zee dreigt te belanden aan te
pakken. Daartoe ondersteunen we een robuuste
lokale toeleveringsketen in Haïti voor plastic dat
in zee dreigt te belanden en verwerken we kleine
hoeveelheden van dat plastic in het ontwerp en de
productie van meer dan 300 producten. Tot nu toe
is in dat kader in totaal 1290 ton plastic dat in zee
dreigde te belanden gebruikt.

15

Gerecycled plastic als percentage van de totale
hoeveelheid plastic die wordt gebruikt in alle
personal systems, printhardware en printcartridges
van HP die in het verslagjaar zijn verzonden.
Het totale volume is exclusief brand-licensed
producten en aftermarket-hardwareaccessoires.
De totale hoeveelheid gerecycled plastic in
HP-producten omvat gerecycled plastic uit
consumentenproducten, closed-loop plastic en
plastic dat in zee dreigde te belanden. Plastic voor
personal systems wordt volgens de criteria van het
EPEAT®‑keurmerk gedefinieerd. Dit is behoudens
relevante beperkingen voor het gebruik en de
distributie van materialen die bestemd zijn voor
recycling en/of gerecyclede grondstoffen.

16

Berekend als het percentage primaire plastic
verpakking (op gewicht) dat per verzonden
product is verminderd. Secundaire en tertiaire
verpakkingsonderdelen zijn uitgesloten.
Verpakkingen van personal systems en
printerhardware van HP zijn inbegrepen. De
volgende verpakkingen zijn niet inbegrepen:
Andere Graphics Solutions Business-hardware
dan PageWide XL- en DesignJet-printers,
3D-printerhardware, Printsupplies, gerefurbishte
producten en accessoires zoals opties van derden,
meegeleverde opties en aftermarketopties.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

Eindnoten
17

18

19

Al het HP-papier is afkomstig van gecertificeerde
bronnen. Papieren verpakkingen voor pc's,
beeldschermen, printmateriaal voor thuis en
op kantoor, en supplies is volgens leveranciers
voor minimaal 97% gerecycled of gecertificeerd.
Dit is door HP geverifieerd. 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, benodigdheden voor personal systems
en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.
1 oktober 2020 t/m 30 september 2021. Zie de
HP Forest positive accounting manual voor meer
informatie over ons programma, onze methode en
definities.
Dit doel vervangt en breidt ons eerdere doel om
van 2015 tot 2025 de vaardigheden van 500.000
fabrieksarbeiders te ontwikkelen en hun welzijn
te verbeteren uit. Tot en met 2021 is dit al voor in
totaal 349.000 fabrieksarbeiders gelukt: 77.800
fabrieksarbeiders in 2015, 45.700 in 2016, 119.900 in
2017, 12.000 in 2018, 11.000 in 2019, 46.000 in 2020
en 37.000 in 2021. Vóór 2020 omvatten de gegevens
alleen de 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.
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.

20

21

'Leiderschap' is bij HP gedefinieerd als
directeursniveau en hoger.
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22

Als percentage van het Amerikaanse personeel
met de titel Executive, voorheen Vice President
genoemd.

23

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
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 overige
gegevens gelden per 31 oktober van het vermelde
jaar. Werknemersgegevens hebben betrekking op
vaste voltijds- en deeltijdwerknemers.

24

25

Gegevens hebben betrekking op het percentage
respondenten van de HP 2021 Voice Insight
Action-werknemersenquête (VIA) die het met elke
uitspraak zeer eens of eens waren.
De gegevens hebben betrekking op de 12 maanden
tot 30 september 2021. De cijfers hebben
betrekking op aankopen in de Verenigde Staten
en Puerto Rico bij bedrijven die in de VS zijn
gevestigd. Leveranciers worden ingedeeld als
bedrijven in eigendom van een minderheid of
vrouwen, niet beide. Diverse bedrijven zijn bedrijven
die eigendom zijn van vrouwen, minderheden,
veteranen, veteranen met een beperking, personen
uit de LHBTQ+-gemeenschap en inheemse of
oorspronkelijke bewoners.

die nodig zijn om aan onze normen te kunnen
voldoen. Ze omvatten 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.
Behouden, bestaande en nieuwe omzet
wordt bijgehouden via interne HP-processen
waarmee verzoeken van klanten in verband met
duurzaamheid en ketenverantwoordelijkheid
worden geïdentificeerd. Bij de omzetwaarde wordt
rekening gehouden met de totale contractwaarde.

28

We maken betere studieresultaten mogelijk door
onderwijs te ondersteunen via programma's
en oplossingen voor onderwijs en digitale
geletterdheid.

29

Het doel van onze programma's is het versnellen
van de digitale gelijkheid door toegang te bieden tot
ten minste een van de volgende zaken: hardware,
connectiviteit, inhoud of digitale geletterdheid.

30

31

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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Forward-looking statement
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 coronapandemie en de
maatregelen van overheden, bedrijven en personen
naar aanleiding van de situatie; prognoses over nettoomzet, 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 potentiële leveringsbeperkingen,
onderdelentekorten, productieonderbrekingen of logistieke
uitdagingen; verklaringen omtrent huidige of toekomstige
macro-economische trends of gebeurtenissen en de
invloed van deze trends en gebeurtenissen op 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
23
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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 coronapandemie 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; 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; 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 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 HP-producten,
waaronder supplies, te behouden; 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 of onze ongelijke
verkoopcyclus; integratie en andere risico's 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 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 impact
van macro-economische en geopolitieke trends en
gebeurtenissen, met inbegrip van de aanhoudende
situatie in Oekraïne en de regionale en wereldwijde
gevolgen daarvan en de effecten van de inflatie; risico's
die verband houden met de internationale bedrijfsvoering
van HP; de uitvoering en prestaties van contracten
door HP en haar leveranciers, klanten, cliënten en
partners, met inbegrip van logistieke uitdagingen in
verband met die uitvoering en prestaties; wijzigingen in
schattingen en veronderstellingen die HP maakt en doet
bij het opstellen van haar jaarrekeningen; verstoringen
van de activiteiten door systeembeveiligingsrisico's,
inbreuken op de gegevensbescherming, cyberaanvallen,
extreme weersomstandigheden of andere gevolgen
van de klimaatverandering, medische epidemieën of
pandemieën zoals de coronapandemie, en andere door
de natuur of 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 31 oktober 2021 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 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 2022, HP's
jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde
op 31 oktober 2022 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.
In dit document gebruiken we de definitie van 'materialiteit'
uit de standaarden van het GRI (Global Reporting Initiative).
Deze verschilt van de term zoals die wordt gedefinieerd of
geïnterpreteerd volgens de effectenwetgeving of andere
wetgeving van de VS of andere jurisdictie, of zoals die
wordt gebruikt in de context van onze jaarrekeningen
en financiële verslaggeving of onze verslagen die bij
de Amerikaanse Securities and Exchange Commission
worden neergelegd. Onderwerpen die in dit document
als ESG-materiaal worden aangemerkt, mogen niet
worden geïnterpreteerd als materiaal voor SEC- of
andere financiële verslaggevingsdoeleinden. Daarnaast
kunnen historische, actuele en toekomstgerichte
duurzaamheidsverklaringen gebaseerd zijn op normen
voor het meten van vooruitgang die nog in ontwikkeling zijn,
interne controles en processen die zich blijven ontwikkelen,
en veronderstellingen die in de toekomst kunnen wijzigen.
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.

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport van 2021.

