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Zijn leveranciers kiezen 
binnen de meest ethisc he bedrijven
Om een MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te voeren, 
waarbij rekening gehouden wordt met de sociale, economische en milieuaspecten 
van de bedrijfsactiviteiten en de interacties met leveranciers, is het belangrijk om 
ethische partners te kunnen vinden. Sinds acht jaar analyseert het Amerikaanse 
onderzoeksinstituut Ethisphere de wereldmarkt om per sector te bepalen welke 
bedrijven het verst staan op dit gebied.
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H 
oe kan je weten of een leverancier het 

arbeidsethos respecteert? Het Ameri-

kaanse tijdschrift Ethisphere, dat gepubli-

ceerd wordt door de New Yorkse think thank 

met dezelfde naam, heeft een lijst van de 

meest ethische bedrijven ter wereld 

samengesteld. Ter verduidelijking: het 

gaat hier niet om een rangschikking 

in de strikte betekenis van het 

woord, aangezien alle geselecteerde 

bedrijven op gelijke voet staan. 

Voor deze selectie legde Ethisphere 

duizenden bedrijven uit meer dan 

veertig activiteitensectoren op de 

rooster. Als bewijs dat de zaken in de 

goede richting evolueren, stijgt het 

aantal geselecteerde bedrijven 

voortdurend sinds het begin van deze 

evaluatie: van iets minder dan 100 in 2007, 

toen een eerste balans opgemaakt werd, tot 

144 in de editie 2014.

Methodologie en analysecriteria
Er worden meer dan honderd criteria in 

aanmerking genomen. De belangrijkste zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, goed 

bestuur, milieu-impact, de invoering van 

gedragsregels, de aandacht van de directie voor 

ethische en MVO-zaken, de invoering van interne 

follow-upindicatoren en sociaal bewuste 

investeringen. Maar Ethisphere houdt ook 

rekening met negatieve criteria, zoals eventuele 

geschillen of overtredingen van regelgevingen in 

de sector.

Hoewel het tijdschrift van Amerikaanse origine is, 

werden bedrijven op internationaal niveau 

geanalyseerd. De lijst van de geselecteerde 

bedrijven is geografi sch dan ook zeer divers, met 

38 ondernemingen die in allerlei landen buiten de 

Verenigde Staten gevestigd zijn, gaande van 

Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, 

Zweden, Duitsland, Indië, Guatemala, Polen, 

Zwitserland, Saoedi-Arabië, Portugal tot... België.

Positief is dat vele van de ondernemingen die zich 

wisten te onderscheiden, actief zijn op het gebied 

van dienstverlening aan bedrijven. Dat is 

ondermeer het geval voor Johnson Controls 

(Integrated FM – gebouwen: multitechnisch 

beheer & energy management), Aramark 

In 2014 staan er 144 
bedrijven op de lijst van de 
meest ethische bedrijven 

ter wereld.
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Meer informatie over de 

methodologie, de selectie-

criteria en de samenstelling 
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volledige lijst van de meest 

ethische bedrijven, vindt u op  
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  Erkenning van JLL door het instituut Ethisphere   

JLL, de wereldleider inzake bedrijfsimmobiliën en advies, staat voor 

het zevende jaar op rij in de lijst van de meest ethische bedrijven 

ter wereld. Het bedrijf kondigde onlangs aan dat het zijn naam van 

Jones Lang LaSalle naar JLL ging veranderen. Het verkorten van 

de naam onderstreept dat de organisatie daadwerkelijk wereldwijd 

actief is binnen verschillende markten met een grote verscheidenheid 

aan expertise. 

JLL beschikt over zo’n 200 vestigingen en is wereldwijd in 75 landen 

actief. Het bedrijf biedt outsourcing van immobiliëndiensten aan en 

beheert een portfolio van 3 miljard vierkante meters. JLL realiseerde 

een omzet van zo’n 99 miljard dollar door verkoop, aankoop en 

fi nanciële transacties. 

 Om meer te weten te komen over de maatschappelijk   

       verantwoorde strategie en politiek van JLL: 

       www.jll.com/about/sustainability

(catering), Xerox (printoplossingen), SCA (hygiëne), Rezidor 

Hotel Group (Radisson Blu, Park Inn by Radisson) en Mariott 

Hotels (travel, meeting & seminars), Manpower Group (werving 

& interim management), CBRE en JLL (vastgoedadvies), UPS 

(internationale afl evering van postpakketen) en Cisco 

(netwerkuitrustingen, telefonie en telepresentie).

“Een vermelding in deze rangschikking geeft de bedrijven zeker 

een concurrentievoordeel” aldus Colin Dyer Johansson, 

Voorzitter en CEO van JLL. “Zoals deze mooie onderscheiding 

weerspiegelt, is het voor ons bedrijf altijd van essentieel belang 

geweest om volgens een zekere ethiek te werken en de dingen 

‘goed’ te doen. Wij weten dat dit ons niet enkel betere klanten 

brengt, maar ook dat het interessantere professionele 

perspectieven biedt voor onze werknemers en dat het de waarde 

van de investeringen van onze aandeelhouders aanzienlijk doet 

groeien”. En dat is ongetwijfeld de mooiste conclusie die we uit 

deze lijst kunnen trekken: het palmares bewijst dat een ethische 

aanpak bepalend is, zowel voor het merkimago als voor de 

rendabiliteit van het bedrijf.

  Axelle DEMOULIN & Kim VERHEGGE ■

O S E
OCCUPANCY SPACE ENERGY

Berustend op meer dan 20 jaar ervaring
in het beheer van de werkomgeving

en het bedrijfsvastgoed,
heeft AREMIS voor grote ondernemingen
uit de tertiaire sector de OxSxE strategie 

ontwikkeld.

b e l g i u m  –  f r a n c e  –  l u x e m b o u r g  –  s w i t z e r l a n d

Ontdek hoe onze experts en/of oplossingen 
u kunnen helpen.

Charles Schallerlaan 54 – 1160 Brussel
Tel. +32 2 775 95 12 – info@aremis.com

www.aremis.com

De gecombineerde optimalisatie van deze 3 parameters 
(Occupancy-Space-Energy) resulteren in:

-30%

een besparing zonder negatieve sociale impact 
op de VASTGOED EN FACILITAIRE KOSTEN 

van gemiddeld 30% 
(hetgeen overeenkomt met 5 tot 10% van de betrokken loonkosten) 

-70%

een vermindering
van de ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

met maar liefst 70%

een dynamisering van de onderneming,
door het creëren van meer 

FLEXIBILITEIT en EFFICIËNTIE


