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FM & CSR PROCUREMENT

Kiezen voor topniveau als het g
Al tien jaar analyseert het Amerikaanse tijdschrift Ethisphere, dat gepubliceerd wordt
door de New Yorkse think tank met dezelfde naam, de wereldmarkt om per sector te

bepalen welke bedrijven het verst staan op dit gebied. Op basis van deze ranglijst
kunnen bedrijven de meest ethische partners in elke sector kiezen. 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.

H

oe kan je weten of een leverancier
het arbeidsethos respecteert? Het
Amerikaanse
onderzoeksinstituut
Ethisphere heeft een lijst van de meest
ethische bedrijven ter wereld samengesteld.
Ter verduidelijking: het gaat hier niet om een

Dit bewijst dat het thema heel erg leeft in de
bedrijfswereld.

Methodologie en analysecriteria
De World’s Most Ethical Company-evaluatie van
het onderzoeksinstituut Ethisphere is gebaseerd

“De maatschappelijke verantwoordelijkheid,
goed bestuur, alsook de impact op het leefmilieu,
zijn belangrijke componenten geworden voor het
beheer van grote ondernemingen“

2016 World’s Most
Ethical Companies
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/worldsmost-ethical/
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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
vijfenveertig activiteitensectoren op de rooster.
In 2016 werden uiteindelijk 131 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 weerhouden. Bij de laureaten voor dit
jaar werden 14 organisaties voor de tiende keer
in tien jaar en 13 bedrijven voor de allereerste
keer genomineerd.
“De voorbije tien jaar heeft het Ethisphere
Institute elk jaar bedrijven die een leidersrol vervullen op het vlak van burgerschap, integriteit en
transparantie benoemd tot de meest ethische
bedrijven ter wereld” aldus Timothy Erblich, CEO
van Ethisphere. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de bedrijven en het Amerikaanse
onderzoeksinstituut werden nieuwe - hogere normen ingevoerd in de bedrijfswereld.
Concepten als maatschappelijk verantwoord
ondernemen, goed bestuur en milieu-impact,
zijn de nieuwe normen geworden. Voor de
achtste ‘Global Ethics Summit’, die het instituut
afgelopen maart organiseerde, waren trouwens
zo’n 450 leiders uit de hele wereld naar New
York gereisd.

op het rankingsysteem Ethics Quotient™ (EQ),
dat na vele jaren onderzoek ontwikkeld werd.
De resultaten zijn onderverdeeld in vijf grote
categorieën: ethische en compliance programma’s (35%), burgerschap en maatschappelijke
verantwoordelijkheid (20%), cultuur en ethiek
(20%), governance (15%) en leider-schap,
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 interviewen.
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
21 vertegenwoordigde landen, gaande van de
Verenigde Staten tot… België.

et gaat om ethiek
Berekening van de Ethics Quotient op basis van 5 categorieën waarin de criteria
werden ondergebracht.

Ethiek en Compliance Program

Verantwoord ondernemen

Ethische cultuur

Bestuur

Leadership, Innovatie en Reputatie

Van de onderscheiden bedrijven komen ook dit
jaar verschillende namen uit de sector van de
bedrijfsdienstverlening. Dat is onder meer het
geval voor Johnson Controls (Integrated FM –
gebouwen: multitechnisch beheer & energy
management), Xerox (printoplossingen), Rezidor
Hotel Group (Radisson Blu, Park Inn by
Radisson) en Marriott Hotels (travel, meeting &
seminars), Manpower Group (werving & interim

management), CBRE & JLL (vastgoedadvies)
en Cisco (netwerkuitrustingen, telefonie en
telepresentie). De bedrijven Accenture (consultancy) en UPS (transport en logistiek) kwamen
in 2015 binnen in de ranglijst en behouden
hun plaats, terwijl Aramark (grootkeuken) en
SCA (hygiëne) helaas niet meer in de lijst
opgenomen zijn.
Kim VERHEGGE ✍

© Johnson Controls

Johnson Controls voor het tiende jaar op rij erkend door Ethisphere

Dat we voor het tiende jaar op rij een van de meest ethische bedrijven ter wereld zijn, bewijst hoe
belangrijk integriteit is in de bedrijfscultuur van Johnson Controls en hoe zeer onze medewerkers
zich inzetten om onze waarden duurzaam te maken“ aldus Brian Cadwallader, Vice President,
Secretary en General Counsel bij Johnson Controls. In 2015 stond het technologiebedrijf ook op
de veertiende plaats in de ranglijst ‘100 Best Corporate Citizens’ van het Corporate Responsability
Magazine. Zo‘n 150.000 medewerkers in 150 landen doen elk jaar weer hun uiterste best om het
topniveau van het bedrijf op het vlak van ethisch leiderschap te handhaven.
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