
 Constantis MilieuScan
 Inzicht in uw milieuprestaties
Als adviesbureau voor duurzame strategie pleit Constantis ervoor om MVO − 

maatschappelijk verantwoord ondernemen − structureel te verweven met uw 

bedrijfsvoering. Onze methodiek is gestructureerd volgens de internationale 

richtlijn ISO 26000. Onderdeel daarvan is de MilieuScan, die uw milieupresta-

ties en bijbehorende kosten eenvoudig zichtbaar maakt. Wilt u weten hoe  

uw organisatie toekomstgericht kan opereren en tegelijk kosten besparen? 

Doe dan samen met Constantis de MilieuScan.

Wat biedt de MilieuScan
  Inzicht in verbruik van energie, water, grondstoffen.

  Inzicht in hoeveelheid afval, emissies, vervoer.

 Inzicht in de milieuaspecten die in uw organisatie het meeste impact hebben.

 Tips om te besparen, onder meer op energie, afval, vervoer.

 CO2-meter om eenvoudig uw CO2-voetafdruk te bepalen.

 Hoe werkt de MilieuScan
 U vraagt de MilieuScan aan via www.constantis.nl/milieuscan.n.

 Na uw akkoord op de offerte ontvangt u een link met inlogcode.

  U vult de gevraagde gegevens online in.

  Na controle van uw gegevens nemen wij contact op voor een afspraak. 

  Tijdens ons bezoek analyseren we samen de uitkomst.

Wat kost de MilieuScan
 Uw investering is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw organisatie.

  Een 2-jarig abonnement op de Milieubarometer is inbegrepen.



Van ambitie naar resultaat
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de 

meest effectieve manier om uw ambities op het gebied 

van MVO om te zetten in duurzame resultaten? Neemt 

u dan contact met ons op.

Constantis
adviseurs voor duurzame strategie bv

Nassau Odijcklaan 6
3971 BP  Driebergen
0343 531 842
info@constantis.nl
www.constantis.nl

 Constantis staat voor verduurzaming als een constante cyclische 

beweging. Een proces dat, eenmaal in gang gezet, geen einde kent. 

Op de juiste manier ingebed in de hele organisatie houdt een duur-

zame bedrijfsvoering in principe zichzelf in stand. Het doel is een 

dynamische omgeving waar innovatie de drijvende kracht is. En de 

investering? Die betaalt zich altijd terug, materieel en immaterieel.


