Startershandleiding Excel Milieuthermometer Zorg
Bij versie s.6

GOED DAT U AAN DE SLAG GAAT MET DE
MILIEUTHERMOMETER ZORG!
Om snel en effectief met de Milieuthermometer te kunnen werken,
heeft MPZ een Excel werkdocument gemaakt. Dit werkdocument
dient 5 doelen:
1.
2.
3.

4.
5.

Opsplitsing Cure en Care
Opsplitsing centrale en lokale eisen
Samenvatting van stand van zaken:
o Behaalde punten en extra’s
o Overzicht per locatie
o Afstemmen op aantal bedden/groenterrein
o Overzicht per niveau (brons, zilver, goud)
Bijhouden van opmerkingen
Gebruik als actieplan (met verantwoordelijke + planning)

Wanneer het document op een gedeelde interne schijf te zetten is,
kunnen meerdere mensen (op meerdere locaties) hier samen in
werken.

HOE IS DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN?
Ik wil bij stap 1 beginnen en alle stappen doorlopen
(ca. 10 min.)
Of kies een onderdeel voor uitleg over:
•

Het ontgrendelen van werkbladen

•

De opbouw van het Excel-bestand (voor cure en care)

•

Het starten met een locatie tabblad

•

De puntenberekening

•

Het aangeven van eigenschappen van een locatie

•

Locaties met < 30 bedden (voor care)

•

Het weergeven van de uitleg van eisen

•

Type eis (verplicht/extra) voor brons zilver goud

•

Het wijzigen van de status van de eisen (stoplicht)

•

Het invullen van opmerkingen, wie, wanneer en bijlage

•

Het verschil tussen het centrale en lokale tabblad (voor care)

•

Het op maat maken van de samenvatting

•

De werking van de samenvatting
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1.

2

Maak gebruik van het juiste Excel
document! Voor Cure is er geen
opsplitsing gemaakt tussen centrale
en lokale organisatie, omdat dit
vaak slechts één locatie
(ziekenhuis) betreft. Er gelden
bovendien andere verplichtingen
voor cure en care. Er zijn daarom 2
verschillende Excel-documenten
opgesteld.

STAP

1

Starten

2.

Maak gebruik van de veelgestelde
vragen op de website van MPZ! Voor
vrijwel iedere eis staat er aanvullende
informatie.

3.

Om te voorkomen dat de formules
van het document per ongeluk
kapot gaan zit er een standaard
beveiliging over ieder tabblad. MPZ
raadt u aan deze erop te laten en
niet zelf met de cellen te schuiven.
(Met name wanneer in een
volgende versie van de MTZ eisen
worden geschrapt of toegevoegd
scheelt u het veel ‘overzet-tijd’ met
het huidige template.
Om op te heffen: het wachtwoord
is: 123
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4

STAP

2

Opbouw van de Excel

Tabbladen voor Care

Tabbladen voor Cure

5.
4.

Na het klikken van start komt u in de
samenvatting terecht. Hier ziet u per
locatie wat de stand van zaken is met
rode, oranje, groene en grijze
bolletjes.

De samenvatting wordt in stap 6 verder
uitgelegd.

Het invullen van de gegevens
gebeurt in de locatie tabbladen.
Hier kunt u ook opmerkingen
bijvoegen. Alleen de status van de
maatregelen per locatie wordt in de
samenvatting weergegeven.

Let op, voor Care instellingen is er een
tabblad aanwezig voor centrale
organisatie. Deze hoeft maar één keer
per instelling ingevuld te worden. Het
resultaat wordt bij iedere locatie
doorgevoerd.
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6.

STAP

3

Starten met locatie

7.

Vul allereerst de naam van de
locatie in (bij voorkeur afkorting!)
Dit is belangrijk voor weergave in
de samenvatting. Wijzig eventueel
ook de naam van het tabblad.

Deze tabel wordt automatisch aangepast op basis van de
aangegeven status per eis en eigenschappen van de
locatie. (LET OP de tabel ziet er voor Care iets anders uit.)
Wanneer een ‘verplichte’ eis niet van toepassing is, kan de
status hiervan zowel op voldaan als n.v.t. gezet worden.
(In beide gevallen gaat er een punt af van de categorie
onvoldoende in de tabel).
Wanneer de status van extra eisen op onvoldoende wordt
gezet, telt dit mee als niet van toepassing.

NB: In alle gevallen wordt de situatie voor brons, zilver en
goud berekend. U hoeft hier verder niks voor aan te vinken.

8.

Vul de locatie specifieke eigenschappen in.
Dit is belangrijk voor de geldigheid van
bepaalde eisen (de puntentelling past zich
hierop aan)!
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STAP

3

Kleine locaties (Care)

MEER dan 30 bedden (normale locatie)

MINDER dan 30 bedden (kleine locatie)

1.

2.

Als uw locatie minder dan 30 bedden heeft, moet u op 2 dingen letten:
1.
2.

Alleen de eisen met
dit symbool zijn van toepassing! (dit geldt voor verplicht en extra!)
Het totale puntenaantal ‘onvoldoende’ is bij kleine locaties daarom een stuk lager. NB. Als de
status van eisen die niet van toepassing zijn voor kleine locaties op ‘voldaan’ wordt gezet,
worden deze bovenaan uiteraard niet meegerekend.
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STAP

4

Uitleg & controle methode van de eisen

3b
3a
2. Druk op F9

1. Klik op eis
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(NB. deze uitleg blijft staan totdat F9
opnieuw gebruikt wordt)

10. Deze eis is extra voor brons, maar verplicht (v.) voor zilver
(Z) en goud (G).

STAP

9.

5

Status invullen

Deze eis is voor ieder niveau verplicht. Standaard staat de
status daarom op ´onvoldoende´

Standaard staat de status op n.v.t (uitgaande van brons). In
een volgende versie willen we deze kolom ook dynamisch
maken afhankelijk van het aangegeven niveau.

11. Deze eis is voor ieder niveau extra. Standaard
staat de status daarom op ´n.v.t ´.
Wanneer u de status van extra eisen op
‘onvoldoende zet telt deze in het overzicht
bovenaan alsnog als n.v.t. (dit is gedaan om de
urgentie van verplichte onvoldoende eisen te
behouden)

12. Status wijzigen doet u door in de cel van het
stoplicht te klikken. Er verschijnt dan een dropdown menu waarin keuzes te maken zijn. U
kunt dus NIET op het stoplicht zelf klikken.

Onvoldoende
In uitvoer
Voldaan
N.v.t.
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STAP 6

13. Geef aan bij wie de verantwoordelijkheid ligt.
Maar zoveel mogelijk gebruik van initialen
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15. Verwijs eventueel naar een website of plaats op
gedeelde schijf met bewijslast. U houdt dan
goed overzicht. Dit is momenteel alleen te doen
met hyperlinks.

Status invullen
14. Geef aan wanneer actie uitgevoerd moet
worden/voltooid moet zijn. Zet bij jaarlijkse
activiteiten zoals het invullen van de
Milieubarometer in welke periode van het jaar.
(bijv. kwartaal 2= Q2)

STAP 7

Het Centrale tabblad (Care)
In het Excel-bestand voor care bestaat een extra tabblad met centrale organisatie (zie hieronder links).
De status van de centrale eisen wordt direct door vertaald naar alle locaties, zodat het maar één keer
ingevuld hoeft te worden.
Geef in kolom K aan of de eis centraal opgepakt wordt. Dit doe je door een ‘1’ in kolom K bij de
betreffende eis te zetten. Vanaf dat moment wordt de status van deze eis op alle locaties doorberekend.
De status van deze eis op de locatietabbladen wordt vanaf dat moment genegeerd. Op de
locatietabbladen wordt in kolom B het woord van deze eis blauw weergegeven. Op die manier kun je
snel zien welke eis op het centrale tabblad aan staan zonder van tabblad te wisselen.

Tabblad Centraal

Tabblad Locatie
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16. Klik met de RECHTER muisknop op
de eerstvolgende locatie die niet
meer nodig is (in dit geval locatie 5
(kolom K)

STAP 8

De Samenvatting
17. Klik direct hierna met de LINKER
muisknop op de kolomtitel, ‘K’ in
dit geval (dat is dus het gele vakje
boven [naam]).
NB: Let op de schuine verschuiving
kan verwarrend zijn.

18. Druk vervolgens op de SHIFT toets
en houd deze ingedrukt terwijl u
met het rechterpijltje → (toets) tot
aan de laatste locatie selecteert (zie
voorbeeld onder).

SHIFT + Rechterpijltje → (toets)

19. Klik nu wederom met de RECHTER
muisknop op kolomtitel ‘K’. Er
verschijnt een menu. Klik nu op
Verbergen
Het eindresultaat ziet er zo uit:
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STAP 9

De Samenvatting

20. In de samenvatting is het resultaat per niveau
zichtbaar te maken. U kunt dit gebruiken om in één
oogopslag te zien of u beter voor brons, zilver of
goud kunt gaan en hoeveel eisen dan per niveau
nog onvoldoende zijn.

21. De huidige datum is erg belangrijk voor de
geldigheid van bepaalde eisen. Zodra de huidige
datum over het ingangstermijn van deze eisen heen
gaat, worden deze vanzelf actief of verplicht.
(Pas deze cel dus nooit aan!)
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Einde van de handleiding
Neem contact op met MPZ voor:
•
•
•

Het rapporteren van bugs in de Excel;
Wensen over de werkzaamheid van de onderdelen;
Onduidelijkheden in de handleiding of het Excel werkdocument.

Uw feedback is erg waardevol voor het verbeteren van de Milieuthermometer en het Excel werkdocument.

Contact:
info@milieuplatformzorg.nl
Judith de Bree
010 245 03 03

Als u vragen heeft over het Excel werkdocument, stuurt u dan ook alstublieft uw Excel-bestand mee, opdat we u beter kunnen helpen.
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