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Best practices op het vlak van   ethiek codificeren
Al elf jaar lang maakt het Amerikaanse tijdschrift Ethisphere, een uitgave van de New 
Yorkse think tank met dezelfde naam, ieder jaar een lijst met ‘s werelds meest 
ethische ondernemingen bekend. Op basis van die ranglijst kunnen bedrijven de 
partners kiezen die in elke sector het verst staan op dit gebied. De inspanningen van 
de bedrijven en het Amerikaanse onderzoeksinstituut dwingen tegelijk tot blijdschap 
en nederigheid, want zij hebben de gedragsnormen van de bedrijven continu helpen 
verhogen.

FM /  CSR & PROCUREMENT 

Naar jaarlijkse traditie legde Ethisphere 
duizenden bedrijven uit 52 activi-
teitensectoren op de rooster om ‘s 

werelds meest ethische ondernemingen te 
selecteren. In 2017 mogen 124 bedrijven 
pronken met het label ‘World’s Most Ethical 
Company’. Dit jaar werden dertien organisaties 
voor de elfde keer in elf jaar en acht bedrijven 
voor de allereerste keer opgenomen in de lijst.

“De voorbije elf jaar zagen we een spectaculaire 
verandering in de maatschappelijke verwach-
tingen, de agressieve invoering van nieuwe 
wetten en regelgevingen en de opkomst van 
geopolitieke bewegingen die het evenwicht   
nog meer kunnen verstoren. We zagen ook  
hoe de bedrijven die uitgeroepen zijn als                   
‘s werelds meest ethische ondernemingen met 
die uitdagingen omgegaan zijn. Ze investeren in 
hun lokale gemeenschap, passen diversiteits- 
en inclusiestrategieën toe en beschouwen de 

lange termijn als een troef om een duurzame 
handel op te zetten. Kortom, die bedrijven 
kiezen bewust voor verandering, niet alleen 
omdat het moet maar omdat ze inzien dat 
integriteit een essentiële factor voor vooruit-
gang is” aldus Timothy Erblich, CEO van 
Ethisphere. 

Cultuur, autonomie en diversiteit
Voor de eerste keer bestudeerde Ethisphere de 
interessante ontwikkelingen die zich tijdens de 
selectie van dit jaar voordeden. Zo blijft cultuur 
een sleutelwoord voor de meeste organisaties, 
en meer bepaald het meten van en commu-
niceren over die cultuur onder het personeel. 

Liefst 57% van de laureaten voor 2017 maakt 
gebruik van een enquête die vooral opgesteld is 
om te meten welke perceptie hun medewer-
kers hebben van de ethische cultuur en/of het 
nalevingsprogramma. 

      2017 World’s Most 
     Ethical Companies

De volledige lijst van de meest 
ethische ondernemingen en meer 
informatie over de methodologie, 
de selectiecriteria en de samen-
stelling van de onderzoeks- en 
analysecomités is beschikbaar op 
http://ethisphere.com/worlds-most-
ethical/.
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Bob Sulentic, President en 
Chief Executive Officer van CBRE  

CBRE voor het vierde jaar op rij erkend door Ethisphere

“De waarden en bedrijfscultuur van CBRE vormen de 

belangrijkste pijlers van onze strategie. We zijn fier dat onze 

klanten ons in vertrouwen nemen voor advies en onze 

medewerkers verbinden er zich op hun beurt met hart en 

ziel toe om op een uitmuntende en integere manier mooie 

resultaten neer te zetten voor onze klanten” aldus Bob 

Sulentic, President en Chief Executive Officer van CBRE. 

Ongeveer 75.000 medewerkers in 450 kantoren wereldwijd 

doen elk jaar weer hun uiterste best om het topniveau 

van het bedrijf op het vlak van ethisch leiderschap te 

handhaven. 

En circa 75% van de laureaten neemt in een 
ruimere HR-enquête een handvol specifieke 
vragen over de perceptie van de ethische 
bedrijfscultuur op. Bijna 71% van de geselec-
teerde bedrijven van dit jaar biedt hun mana-
gers trouwens een specifieke opleiding aan 
over hun verantwoordelijkheden als mentor op 
het vlak van ethiek. Een van de andere hoofd-
aspecten die Ethisphere onderzocht, is het 
belang van autonomie en diversiteit in bedrijven. 

Uiteenlopende nationaliteiten 
en sectoren
Hoewel Ethisphere een Amerikaans tijdschrift 
is, worden bedrijven in de hele wereld geana-
lyseerd. De lijst van de geselecteerde bedrijven 
is geografisch dan ook heel divers: zo’n 19 
landen zijn vertegenwoordigd, van de Verenigde 
Staten tot ... jawel, België. Van die onder-
nemingen komen ook dit jaar verschillende 
namen uit de sector van de dienstverlening  
aan bedrijven, zoals Rezidor Hotel Group 
(Radisson Blu, Park Inn by Radisson), Xerox 
(printoplossingen), Marriott Hotels (travel, 
meeting & seminars), Manpower Group 
(recrutement & interim management), CBRE  
en Jones Lang LaSalle (vastgoedadvies).        
De bedrijven Accenture (consulting) en UPS 
(transport en logistiek) behouden hun plaats    
in de ranglijst sinds 2015. Johnson Controls 
(Integrated FM – gebouwen: multitechnisch 
beheer & energy management) moest zijn 
plaats na tien jaar helaas afstaan. 

Kim VERHEGGE ✍

Berekening van de Ethics Quotient 
op basis van 5 categorieën waarin 
de criteria werden ondergebracht. 

Ethiek en Compliance Program 

Verantwoord ondernemen 

Ethische cultuur
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