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Hoe kan je weten of een leverancier   
het arbeidsethos respecteert? Het 
Amerikaanse tijdschrift Ethisphere, 

dat gepubliceerd 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 activiteiten-
sectoren op de rooster. In 2015 werden 
uiteindelijk 132 bedrijven geselecteerd voor 
de lijst van de meest ethische bedrijven ter 
wereld. Het bewijst dat de zaken in de goede 
richting evolueren, want voor de eerste lijst in 
2007 werden iets minder dan 100 bedrijven 
geselecteerd. Van de laureaten van dit jaar 
werden 15 organisaties voor de negende       
keer in negen jaar en 11 bedrijven voor de 
allereerste keer genomineerd. 

Methodologie en analysecriteria
De World’s Most Ethical Company-evaluatie 
van het onderzoeksinstituut Ethisphere is 
gebaseerd op het rankingsysteem Ethics 
Quotient™ (EQ), dat na vele jaren onderzoek 
ontwikkeld werd. De resultaten zijn onder-
verdeeld in vijf grote categorieën: ethische en 
compliance programma’s (35%), burgerschap 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

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…Sinds negen jaar 
analyseert het Amerikaanse onderzoeksinstituut Ethisphere de wereldmarkt om per 
sector te bepalen welke bedrijven het verst staan op dit gebied.

(20%), cultuur en ethiek (20%), governance 
(15%) en leiderschap, innovatie en reputatie 
(10%). Hoewel de EQ, die verkregen wordt 
aan de hand van een reeks meerkeuzevragen 
waarop de bedrijven moeten antwoorden, de 
basis van de ranglijst vormt, gaat Ethisphere 
vervolgens over tot onafhankelijke controles 
om zeker te zijn dat het verkregen ethische 
quotiënt wel degelijk strookt met de realiteit. 
Het instituut kan bijvoorbeeld aanvullend 

onderzoek verrichten, extra documentatie 
vragen of het bedrijfsmanagement inter-
viewen. De organisatie houdt ook rekening 
met negatieve criteria, zoals eventuele 
geschillen of overtredingen van regelgevingen 
in de sector.

Uiteenlopende nationaliteiten en 
sectoren 
Hoewel het tijdschrift van Amerikaanse origine 
is, werden bedrijven op internationaal niveau 
geanalyseerd. De lijst van de geselecteerde 
bedrijven is geografisch dan ook zeer divers, 
met 32 ondernemingen die in 21 landen 
buiten de Verenigde Staten gevestigd zijn, 
gaande van Ierland, Guatemala, het Verenigd 
Koninkrijk, Polen, Australië, Zweden, Indië, 
Zwitserland, Panama, Duitsland, Portugal 
tot... België.
Van de onderscheiden bedrijven komen ook 
dit jaar verschillende namen uit de sector van 
de bedrijfsdienstverlening. Dat is ondermeer 
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“ In 2015 werden 15 organisaties voor de 
negende keer in negen jaar genomineerd 

en telt de ranglijst 11 nieuwkomers “
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Meer informatie over de 
methodologie, de selectiecriteria 
en de samenstelling van het 
onderzoeks- en analysecomité, 
evenals de volledige lijst van de 
meest ethische bedrijven, vindt u 
op  http://ethisphere.com/worlds-
most-ethical/ 
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Ideale partners om winst en ethiek met elkaar te rijmen  
het geval voor Johnson Controls (Integrated 
FM – gebouwen: multitechnisch beheer     
& energy management), Aramark 
(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 & 
JLL (vastgoedadvies) en Cisco 
(netwerkuitrustingen, telefonie en 
telepresentie).

Ethiek ten dienste van 
de rendabiliteit
“ De bedrijven die wij in onze ranglijst 
opnemen, weten ethische commerciële 
praktijken te combineren met geoptimaliseerde 
prestaties”, aldus Timothy Erblich, Algemeen 
Directeur van Ethisphere. Zoals deze ranglijst 
aantoont, geeft een vermelding op de lijst    
van de meest ethische bedrijven ter wereld    
de bedrijven een zeker concurrentievoordeel 
want om een MVO-beleid te voeren, dat 
rekening houdt met de sociale, economische 
en ecologische aspecten van de activiteiten 

ManPower voor het vijfde jaar op rij erkend door Ethisphere

ManPowerGroup is het enige HR-bedrijf dat al voor het vijfde jaar 
op rij op de lijst staat. Deze onderscheiding is een bewijs van het 
engagement van het bedrijf om uiterst strikte deontologische 
normen en commerciële praktijken te hanteren, aangezien het doel 
is om waarde te creëren en duurzame relaties op te bouwen met 
de belangrijkste stakeholders. ManPowerGroup heeft wereldwijd 
zo’n 26.000 medewerkers en staat, voor het elfde jaar op rij, ook 
op een andere zeer prestigieuze lijst, namelijk de Fortune-ranking 
van ‘s werelds meest bewonderde bedrijven.
 
 Om te weten te komen hoe het bedrijf zijn economische,  
 maatschappelijke en ecologische verbintenissen op duurzame  
 wijze realiseert, verwijzen we u naar het duurzame   
 ontwikkelingsverslag ‘Sustainability in The Human Age’ van  
 ManPowerGroup.  
 www.manpowergroup.se/Global/2014-ManpowerGroup-Corporate-Sustainability-Report.pdf

Ethiek en Compliance Program 

Verantwoord ondernemen 

Ethische cultuur

Bestuur

Leadership, Innovatie en Reputatie

van een bedrijf en van de interacties met        
de leveranciers, is het belangrijk dat er ethis-
che partners gevonden kunnen worden.           
De World’s Most Ethical Company onder-
scheiding bewijst dat een ethische aanpak 
bepalend is, zowel voor het merkimago als 
voor de rendabiliteit van het bedrijf.

Kim Verhegge ✍


