
Windows 11 Pro is ontworpen voor veilig hybride werken

Organisaties hebben steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen. Minder 
CO2, aandacht voor inclusie, de bescherming van bossen: het zijn maar enkele van de 
vele voorbeelden waarmee bedrijven ons massaal duidelijk maken dat ze duurzaam 
ondernemen. Voor technologiebedrijf HP is duurzaam ondernemen allesbehalve een loze 
belofte. Sterker nog, het is een van de kernwaarden in het bedrijf.

HP’s duurzaamheidsstrategie 
helpt organisaties duurzamer te 
ondernemen
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Mens, maatschappij en milieu
De duurzaamheidsstrategie van HP situeert zich op verschillende vlakken. 
Zo benadrukt HP dat het niet alleen het meest duurzame en rechtvaardige 
technologiebedrijf ter wereld wil worden, maar dat het er ook alles aan doet om 
de mensenrechten te beschermen, de digitale gelijkheid te versnellen en de 
klimaatverandering te bestrijden. Een mooie doelstelling waaraan HP al decennialang 
iedere dag hard werkt.
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Ontdek hier nog meer informatie 
over de duurzame acties van HP

https://www.hp.com/be-nl/hp-information/sustainable-impact.html
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Duurzaamheid zit ingebakken in HP’s DNA
Al jaren onderneemt HP duurzame acties. Een overzicht:

Met zijn eerste duurzame doelstelling wilde HP bijdragen 
aan de gemeenschap en het milieu

1940

Werknemers van HP begonnen te carpoolen met 
bedrijfsbusjes 

De eerste printercartridges van de HP LaserJet werden 
verzameld en gerecycleerd via HP Planet Partners

Publicatie van de leverancierslijst van HP

De meest diverse raad van bestuur van elk 
technologiebedrijf in de VS was te vinden bij HP

Niet enkel maakte HP zijn producten duurzamer,  
ook de verpakkingen 

1976

1991

2008

2015

2022

1966

HP introduceerde een recyclageprogramma voor de 
ponskaarten van zijn eigen medewerkers

1987

2003

2013

2017

HP zette een eigen recyclageprogramma voor hardware 
op

HP schreef een gedragscode voor zijn leveranciers om 
aan normen van welzijn, milieubeleid en ethiek te voldoen

HP maakte zijn volledige CO2-voetafdruk openbaar

HP was het eerste bedrijf dat ocean-bound plastic 
gebruikte in inkt en cartridges; plastic dat in zee dreigde te 
belanden, kreeg zo een andere bestemming
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Ook vandaag blijft HP zich maximaal inspannen 
voor duurzaam ondernemen

Zo gebruikt HP wereldwijd maar liefst 51 % hernieuwbare elektriciteit en hergebruikte 
HP niet minder dan 1,28 miljoen ton stuks hardware. 

DOEL

Een netto nuluitstoot van 
broeikasgassen in de hele HP-
waardeketen tegen 2040

Ontdek hier nog meer informatie 
over de duurzame acties van HP

https://www.hp.com/be-nl/hp-information/sustainable-impact.html
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Duurzame producten en services
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services – maar ook bij het updaten van 
bestaande - stelt HP zijn duurzaamheidsstrategie voorop. De planeet beschermen, is 
immers belangrijker dan ooit. En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel 
bedrijven als eindgebruikers. Welke producten en services HP duurzamer maakt?

HP Planet Partners is beschikbaar in 

76 landen 

44 % minder 
energieverbruik van computers

30 %  
gerecycleerd plastic gebruiken  
in het hele HP-productgamma

800+  
ENERGY STAR®-producten
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Computers

Laptops, computers en schermen van HP worden zoveel mogelijk met gerecycleerd 
plastic gemaakt. Ook spant HP zich maximaal in om energiezuinige toestellen 
te maken die voldoen aan ecolabel-criteria zoals EPEAT en ENERGY STAR®. Zo 
verbruiken bedrijven minder energie, besparen ze op hun energiekosten en helpt HP 
hen om vlotter aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Zelfs end-of-
life producten passen binnen HP’s duurzaamheidsstrategie: via HP Planet Partners 
worden ze immers gerecycleerd. Zo is de cirkel rond.

HP Elite Dragonfly

Duurzame en lichte laptop 

Met meer dan 90 % gerecycleerd magnesium is de HP Elite Dragonfly 
hét voorbeeld van een duurzaam toestel. Bovendien is deze laptop 
ultralicht waardoor werknemers gemakkelijk wisselen van werkplek. De 
belangrijkste specificaties op een rij:

• Intel® Evo™ platform powered by Intel® Core™ i7 vPro® processor
• Windows 11 Pro
• 13.5 inch (34,3 cm) touchscreen
• Tot 2 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC
• Vanaf 0,99 kg
• 360-functionaliteit
• 3:2 aspect ratio
• Beschermd door HP Wolf Security
• Overal zorgeloos samenwerken met HP Presence

Windows 11 Pro is ontworpen 
voor veilig hybride werken
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Printers, papier en originele supplies

Bedrijven en eindgebruikers beogen vandaag meer dan een efficiënte printervaring, 
ze willen toestellen die hun ecologische impact verkleinen. HP verduurzaamt niet 
enkel de printers zelf, maar ook het papier en de supplies. Net zoals printers kunnen 
supplies bijvoorbeeld teruggestuurd en gerecycleerd worden via HP Planet Partners.

Printers

HP ontwikkelt energie-efficiënte printers met gerecycleerd plastic. Zo probeert HP te 
voldoen aan ecolabel-criteria zoals ENERGY STAR®.

Papier

HP-papier is gemaakt van duurzame vezels. Zo beschermt HP bossen en wilde dieren.

Originele supplies

De inkt- en tonerpatronen van HP voldoen aan specifieke ecolabel-criteria voor de 
luchtkwaliteit binnen zoals EPEAT en Blue Angel. 

> 30 %  
gerecycleerd plastic in  
HP Tango Printers

HP-papier  
gemaakt van duurzame vezels

> 15 %  
gerecycleerd plastic in  
HP OfficeJet Pro 8000 Printers

ENERGY STAR®-printers gemaakt met gerecycleerd plastic

80 %  
van HP inktpatronen
bevatten gerecycleerd materiaal

100%  
van HP tonercartridges 
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Displays en accessoires

Schermen en accessoires vervolledigen de uitrusting van werknemers. Ook bij de 
productie hiervan gaat HP op een duurzame manier te werk. HP verzamelt plastic 
flessen en breekt ze af waarna ze gesmolten en tot dunne vezels geperst worden met 
als resultaat een reeks duurzame tassen.

Ook over de verpakking van schermen is nagedacht. Verpakkingen zijn vandaag niet 
alleen kleiner, maar ook lichter. Hierdoor verlaagt de CO2-uitstoot.

HP E273d gemaakt met  

ocean-bound plastic

HP Wired Desktop 320K Keyboard  
gemaakt met   

50 % gerecycleerd plastic 

ENERGY STAR®-schermen

Flessen van gerecycleerde 
plastic en plastic dat in de 
zee dreigt te belanden wordt 
verzameld en gesorteerd

1

2 3

4

De flessen worden 
afgebroken tot korrels

De korrels worden 
tot een dunne vezel 
gesmolten

Van deze vezel wordt 
garen gesponnen
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HP Instant Ink

Lagere printkosten en CO2-uitstoot

Automatische bestelling en levering

Eenvoudige recyclage

Naast duurzame producten, ontwikkelde HP een duurzame printservice die bovendien 
ook economisch is: HP Instant Ink. Op basis van het aantal pagina’s die iedere maand 
geprint worden, bepaal je het meest geschikte printplan. Nieuwe inkt of toner wordt 
automatisch besteld en geleverd waar je wil. Oude cartridges worden gemakkelijk 
teruggestuurd via de meegeleverde enveloppe voor recyclage.

Het is duidelijk: duurzaam ondernemen is bij HP allesbehalve een loze belofte. Het 
zit ingebakken in het DNA. Of zoals huidig CEO van HP Enrique Lores het zo mooi 
verwoordt: “Onze ambitie om technologie te maken die mensen vooruithelpt, verbindt 
ons.” 

Ontdek hier nog meer informatie 
over de duurzame acties van HP

https://www.hp.com/be-nl/hp-information/sustainable-impact.html
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