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Ford voor achtste jaar op rij bij ‘s werelds meest ethische
bedrijven
•

In 2017 heeft het Ethisphere Institute Ford Motor Company voor het achtste jaar op rij
uitgeroepen tot een van ‘s werelds meest ethische bedrijven.

•

Deze onderscheiding bevestigt de inspanningen van Ford om op een verantwoordelijke
manier te werk te gaan, zowel wat de duurzaamheid van de toeleveringsketen betreft als
qua verantwoord gebruik van grondstoffen en initiatieven zoals het Partnership for a
Cleaner Environment.

•

Elk jaar bekroont het Ethisphere Institute de best presterende ondernemingen ter wereld
op het gebied van positieve veranderingen, ondernemingen die ethische praktijken
opleggen en belang hechten aan maatschappelijke betrokkenheid, evenals verantwoord
beheer en leiderschap

Sint-Agatha-Berchem, 13 maart 2017 – Dankzij zijn inspanningen op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen werd Ford Motor Company voor het achtste jaar op
rij uitgeroepen tot een van de meest ethische bedrijven ter wereld. Geen enkele andere
autoconstructeur kan een dergelijk palmares voorleggen.
Fords engagement op het gebied van ethiek komt tot uiting in programma’s rond
mensenrechten en veilige werkomstandigheden, het gebruik van mineralen die niet uit
conflictzones komen en programma’s zoals het Partnership for a Cleaner Environment. Dat
laatste heeft als doel om duurzaamheid in de toeleveringsketen van Ford aan te moedigen.
Ford hecht ook veel belang aan zijn langetermijnrelaties met leveranciers: de constructeur
engageert zich actief om ‘best practices’ te delen en opleiding en evaluaties te bieden om zeker
te zijn dat leveranciers zowel de wettelijke vereisten als de Ford-normen naleven.
“Een sterke ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn de fundamenten van
onze bedrijfsfilosofie, die klanten aangeeft waar we als onderneming voor staan,” verklaarde Bill
Ford, Executive Chairman van Ford Motor Company. “Deze onderscheiding weerspiegelt de
kernwaarden van Ford en geeft aan dat onze werknemers dag na dag de juiste beslissingen
nemen voor al onze stakeholders.”
De Ethisphere-lijst van ‘s werelds meest ethische ondernemingen bekroont bedrijven die
beseffen dat het hun taak is om de maatschappij positief te beïnvloeden en positieve
verandering te stimuleren. Deze ondernemingen houden rekening met hun werknemers,
investeerders, klanten en andere belangrijke stakeholders bij alles wat ze doen en stemmen
hun dagelijkse beslissingen af op hun waarden en cultuur.

For news releases, photos and video, visit www.fordpers.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.
Follow www.facebook.com/FordBelgium, twitter.com/FordBelgie, www.youtube.com/fordofeurope

“De ondernemingen op onze ‘World’s Most Ethical’-lijst spelen op een vernieuwende manier in
op de maatschappelijke verwachtingen, de constante herdefinitie van wetten en regels en het
geopolitieke klimaat,” aldus Timothy Erblich, Chief Executive Officer van Ethisphere. “We
hebben gezien hoe Ford omgaat met deze uitdagingen en tegelijk blijft investeren in de
gemeenschappen waar het bedrijf actief is en wereldwijd ethische strategieën implementeert als
een duurzaam bedrijfsvoordeel.”
Ford zag zijn inspanningen reeds bekroond met onderscheidingen van diverse externe
organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•
•

2017 World’s Most Admired Company van Fortune
2016 The Just 100: America’s Best Corporate Citizens van Forbes
2016 America’s Best Employer van Forbes
2016 Top Green Company van Newsweek
2016 World’s Most Attractive Employer for Engineering and IT van Universum
2016 100% op de Corporate Equality Index van de Human Rights Campaign.

Voor meer informatie over de methodologie van Ethisphere Institute en voor de complete lijst
van ‘s werelds meest ethische bedrijven van 2017 kunt u terecht op
www.ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 201,000
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model,
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its
products and services, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.

Contact(s)
Ford:

Jo Declercq
+32 (2) 482 21 03
Jdecler2@ford.com

Arnaud Henckaerts
+32 (2) 482 21 05
Ahenckae@ford.com

2
For news releases, photos and video, visit www.fordpers.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.
Follow www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope

