PRODUCTBLAD

MILIEUTHERMOMETER

zowel de installaties als het gebouw zelf.

Milieu Platform Zorgsector
MPZ, Milieu Platform Zorgsector, is de branchevereniging van intramurale
zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een
duurzame bedrijfsvoering. De leden zijn UMC's, ziekenhuizen, GGZ
instellingen, V&V en overige instellingen gerelateerd aan de zorg.

Dit alles vraagt om professionele planning en

http://www.milieuplatform.nl (bron: MPZ)

De technische installaties van een gebouw
moeten niet alleen uitstekend worden
ontworpen en deskundig worden aangelegd.
Systematisch onderhoud tijdens de lange
levenscyclus is eveneens van groot belang voor

advies met betrekking tot ontwerp, realisatie,
beheer, monitoring, inspectie en bijvoorbeeld
energiemanagement. Al deze diensten biedt
Prime Advice u aan. Daarnaast voorziet Prime
Advice in efficiënte beheertools en web-based
applicaties om haar opdrachtgevers zoveel
mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen
in het uitvoeren van verplichte beheertaken.
Referenties

Stichting Milieukeur
In samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur) heeft MPZ de
Milieuthermometer Zorg opgezet. Dit is een milieucertificaat, waarbij u
als zorginstelling zich via een set van milieucriteria kan laten certificeren.
Er zijn drie niveaus waarop een instelling gecertificeerd kan worden, te
weten Brons, Zilver en Goud waarbij het gouden niveau is gekoppeld aan
het keurmerk Milieukeur. Zie hiervoor het certificatieschema
Milieuthermometer Zorg.

Onze werkzaamheden voeren wij onder
andere uit voor:
• Overheidsdiensten, zoals de Rijksgebouwendienst, ministeries,
gemeenten, Rijkswaterstaat.
• Projectontwikkelaars.
• Banken en verzekeraars.
• Onderwijsinstellingen, van basisscholen

Misvatting
Helaas is een veelgehoorde misvatting binnen zorginstellingen, welke
nog niet gecertificeerd zijn, dat deze certificering uw organisatie volledig
op zijn kop zal zetten. Gelukkig voldoen, zonder dat men het zelf beseft,
veel organisaties al aan een groot aantal milieucriteria zoals omschreven
in het certificeringsschema.

tot universiteiten.
• Zorginstellingen, zoals verpleeg-,
verzorgings- en ziekenhuizen.
• Nationale en internationale
ondernemingen.
• Woningbouwcorporaties.

Prime Advice verschaft inzicht
Om u te helpen deze misvatting weg te nemen heeft Prime Advice, ìn
eigen beheer, een tool ontwikkeld welke u helpt en ondersteunt bij het
doorlopen en monitoren van het certificeringsproces. De tool verschaft
inzicht in de voortgang en status om te komen tot een bepaald
certificeringsniveau. De menustructuur is zeer logisch opgezet en per
onderdeel voorzien van pictogrammen. De hoofdgroepen zijn weer
onderverdeeld in logische subgroepen.

Gratis tool
De tool voorziet in een managementrapportage module met een aantal
keuze mogelijkheden. Tevens voorziet deze tool in het uploaden van
documenten welke bij een specifiek certificeringsonderwerp benodigd
zijn. De tool is onderdeel van ons CMG (Centraal Meldpunt Gegevensbeheer)
en alleen voor geautoriseerde personen, te bereiken via onze SharePoint
omgeving. Aan het gebruik van deze tool zijn GEEN kosten verbonden.
Visie Prime Advice
De doelstellingen van MPZ en SMK sluiten naadloos aan bij de integrale
visie van Prime Advice als het gaat over milieu, duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Prime Advice richt
zich niet op het verduurzamen van alleen de bestaande
bedrijfsactiviteiten maar gaat een stap verder. Prime Advice richt zich op
nieuwe markten en businessmodellen welke zijn gericht op winst voor de
mens, maatschappij en milieu. In dit licht beschouwd heeft Prime Advice
daarom besloten deze tool zonder kosten aan u ter beschikking te stellen.
Vragen?
Heeft u nog vragen over adviesdiensten van Prime Advice op het gebied
van de milieuthermometer? Of heeft u vragen over andere adviesdiensten van Prime Advice? Neemt u gerust contact met ons op.

Algemeen:
info@primeadvice.nl
www.primeadvice.nl
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