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De kansen van duurzaamheid

Kwaliteitsverbeteringen

Publiciteit

Financiering

Nieuwe klanten

Betrokkenheid

Kostenbesparingen

Sponsoren

Risicovermindering

Redelijke regulering

Belastingvoordeel



Waarom GEO?



Waarom GEO?



• Anticiperen op en voldoen aan verander(en)de wet- en regelgeving 
(bijv. de nieuwe Wet natuurbescherming).

• Beschermen van clubs, bestuurders en directies tegen 
aansprakelijkheidsrisico’s binnen de scope van duurzaamheid 
(ondersteuning van een toekomstbestendige en gedegen 
bedrijfsvoering).

• Beschermen van de reputatie en geloofwaardigheid van golf als sport 
(publieke perceptie).

• Versterken van overheidsrelaties en invloed van golf, per baan en als 
sector (waaronder de Green Deal).

• Garanderen van consistentie binnen beheer en management van 
golfbanen (geen grijze gebieden meer).

Waarom GEO?





GEO historie in NL (1996 - 2010)

• 1996: via The R&A en EGA introduceert de NGF het Committed to 
Green-traject in Nederland.

• Twee thema’s: Natuur & Milieuzorg.



GEO historie in NL (2010 - 2012)

• 2010: NGF start met GEO in Nederland: CtG-gecertificeerde banen
worden GEO-gecertificeert.

• 2010: NGF introduceert het CtG-traject voor niet-gecertificeerde banen
(proces ondersteuning betaald door de NGF).

• 2012: ontwikkeling van de eerste versie van de Nederlandse aanpak
richting GEO-certificering gebaseerd op de 6 bekende GEO-thema’s.

• 2012: NGF introduceert ook de 3-staps planmatigheid benadering voor
meer structuur: Inventarisatie - Visie – Werkplan.





GEO historie in Nederland (2012 - 2018)

• 2015: start Green Deal om pesticidegebruik uit te faseren: 

compliance wordt steeds belangrijker!

• 2015: introductie www.golfbaandataviewer.nl.

• 2017: introductie van de nieuwe aanpak richting GEO-certificering, met 
een focus op 100% compliance en zelfredzaamheid.

http://www.golfbaandataviewer.nl/






Handleiding voor (her-)certificering zonder hulp



Conclusies 1996 - 2018

• De GEO-onderwerpen zijn sinds 2012 vrijwel ongewijzigd.

• Opbouw in 3 fasen uit 2012 blijkt duidelijk en is succesvol.

• Compliance (voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving) is al sinds 
2012 een randvoorwaarde.

• Aanpak NGF is steeds gericht op ontzorgen van banen.

• Aanpak tot 2019 was te versnipperd en werd niet makkelijk gevonden.



De laatste stap: ontwikkelen van OnCourse NL

• Wereldwijd ingrijpende update OnCourse door GEO Foundation eind 
2017 (Nederland krijgt als voorloper een jaar uitstel).

• Focus op gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde voor de banen en clubs.

• Samenvoegen van alle tools en informatie in één online portal.

• Het duurzaam vastleggen van de GEO-gegevens per baan (cloud-based).

• Vereenvoudigen (her-)certificeringstraject.

• Meer zelfredzaamheid.



Geupdate GEO-beleid

gebruiksvriendelijk
& meerwaarde

geloofwaardigheid
& compliance









GEO: kwaliteitszorgsysteem

Inzicht & bewustwording

Compliance

Eigen ambitieniveau

Integraal: totale beheerorganisatie

Samenwerking: mensen verbinden

Planmatigheid

Kostenefficiëntie

Transparantie

Communicatie & PR

Continue verbetering & borging

Onafhankelijke audits



Oude traject

V3



Nieuwe traject

Nederland



Ruis



Andere verbeteringen

• Gemakkelijker in gebruik, sneller om uw informatie in te voeren.

• Meerwaarde - marketing- en communicatiemiddelen om het nog beter 
uit te dragen.

• Up-to-date Werkwijze en naleving van de Nederlandse wet- en 
regelgeving (compliance).

• Blijf jaarlijks snel up-to-date, dus veel minder werk voor hercertificering.

• Ondersteuning voor meer samenwerking tussen commissies en 
personeel.



Ge-update GEO-beleid per 1-1-2019

1e certificering of 
hercertificering:

Documenteer alle 
(verplichte) informatie in 

OnCourse Nederland

Audit:

Elk Onmiddellijk
Verbeterpunt

verplicht om aan te 
pakken vóór certificering 

v.w.b.
Verplichte Criteria 

(compliance)

3-jarige certificering tot 
de eerste keer 

hercertificering.

5-jarige certificering voor 
huidige 

hercertificeerders

Jaarlijkse korte self-
assessment en update in 

OnCourse Nederland



Na (her-)certificering…de jaarlijkse inspanning

• Ga door de Natuur, Milieu en Samenleving-thema’s en zorg ervoor 
dat u nog steeds alle werkwijzen uitvoert die zijn gemarkeerd met een 
groene vlag en werk alles bij wat gewijzigd is.

• Controleer uw Werkplan om te zien hoe u vordert.

• Voeg gegevens van het laatste volledige jaar toe aan de sectie 
Jaargegevens.

• Maak nieuwe Succesverhalen aan wanneer u een nieuw project of een 
nieuw voorbeeld heeft - druk een nieuwe Duurzaamheids Scorekaart
af met verschillende Succesverhalen als u dat wilt.





Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland



Aan de gang met OnCourse Nederland

Creëer een nieuw

OnCourse account 

(uw oude login 

werkt niet meer).

Nederland



• Selecteer enkel Optie 1 (!)

• U kunt daarmee OnCourse

gratis gebruiken.

• GEO kan u helpen als u 

hiermee enige problemen

ondervindt...

hello@getoncourse.golf

Nederland



• Het dashboard is het 

centrale navigatiepunt.   

• Begin door enkele

details van uw baan of 

club in te vullen. 

• Lees dan Werkwijze

voor een overzicht van 

het GEO-proces.  

Nederland



• Nodig andere
personen uit tot het 
OnCourse account. 

• Elke persoon kan als
zichzelf inloggen en in 
de account werken. 

• Veranderingen worden
opgeslagen terwijl u 
eraan werkt. 

Uw duurzaamheidsteam opzetten

Nederland



• Een overzicht van het process 

richting GEO-certificering.

• Handige documenten om 

door te nemen.

• Lees zeker de Handleiding! 

Het gebruik van OnCourse

Nederland



• Bekijk welke best practices u uit de verstrekte lijsten haalt.

• Vul gegevens in die waarschijnlijk per jaar niet veel zullen veranderen. Bijvoorbeeld 
het aantal soorten ... het is niet nodig om elk jaar opnieuw te beginnen. Gewoon elk 
jaar toevoegen of aanpassen.

• Upload bewijsstukken wanneer daarom wordt gevraagd.

Inventariseer uw huidige situatie (0-meting).

Sneller in gebruik - geen noodzaak om details voor elke vraag uit te schrijven.

Nationale uitleg, ondersteuning en wet- en regelgeving ingebouwd.
Nieuw!

Nederland

Het gebruik van OnCourse



Inventariseren van uw situatie

• Controleer voor elk onderwerp de werkwijzen die u momenteel uitvoert. Niet alles zal op u van 
toepassing zijn. En sommige waar je misschien op let als toekomstig idee. 

• Als er andere gerelateerde werkwijzen zijn, kunt u deze aan de lijst toevoegen.

• Als u meer details wilt toevoegen, dan kan dat (optioneel).

• Klik op “Alles wat momenteel van toepassing is, is aangevinkt" wanneer u tevreden bent met uw 
antwoorden over dit onderwerp.

• Groene vlaggen betekenen dat het verplicht is voor certificering (dit dekt ook

compliance). 

• Ga er elk jaar doorheen om te controleren of je nog steeds alle groene vlag-items 

gebruikt. Nederland

Nieuw!



Nieuw! • Er is uitleg of begeleiding bij veel van de onderwerpen in het grijze paneel. 

• Klik Nederlandse Informatie voor uitleg en ondersteuning specifiek voor Nederland. 

• * * * Klik Nederlandse Informatie (noodzakeljik voor certificering) om uitleg te zien over 

specifieke Nederlandse zaken die nodig zijn voor certificering en vaak aangaande 

wettelijke compliance. Upload de gevraagde documenten Bestandsopslag.

Nederland

Inventariseren van uw situatie



Invullen van uw werkwijzen in alle drie de thema's ...

Natuur:  begrijpen, beschermen en verbeteren van biodiversiteit

Nieuw!

Meer natuurwetgeving 
uitgelegd in dit gedeelte, 
plus golfbaandataviewer.nl

Nederland



Milieu:  besparing van water en energie, verantwoord inkopen en 

verminderen van afval

Sommige onderdelen 

zijn opgesplitst om het 

werk gemakkelijker te 

verdelen tussen de 

juiste mensen.

Nieuw!

Nederland



Samenleving: Gezond sporten, ethisch handelen en de lokale 

gemeenschap ontwikkelen

Nieuwe onderwerpen 

die zijn toegevoegd om 

golf te helpen de 

waarde ervan te tonen 

voor zowel mensen, 

gemeenschappen als de 

natuur.

Niet alles is nodig voor 

certificering, maar goed 

om bij te houden en te 

communiceren.

Nieuw!

Nederland



Jaargegevens

• Bewaar uw jaarlijkse 

gegevens elk jaar om 

certificeringvernieuwing 

eenvoudiger te maken en 

trends te zien!

• 1e certificering of 

verlenging in het nieuwe 

systeem: gegevens van 

het laatste kalenderjaar 

opnemen (laatste drie 

optioneel).

• Vervolgens gegevens 

voor elk jaar tussen 

certificeringen bijhouden.

Nieuw!

Nederland



Tools and communicatie hulpmiddelen

• Optionele 
hulpmiddelen om te 
helpen analyseren.

• Overweeg het 
‘Pesticide logboek’ 
of het 
'Waterbudget'.

• Bezoek 
Communicatie om 
posters, begeleiding, 
enz. te vinden.

• Bezoek ook 
Communicatie om uw 
Duurzaamheids
Scorekaart te maken 
zodra u OnCourse
heeft voltooid.

Nederland



Duurzaamheids Scorekaart

OnCourse maakt snel en eenvoudig een Duurzaamheids Scorekaart van 
12 pagina's en uw eigen miniwebsite over duurzaamheid.

• Bevat bewerkbare tekst zodat u een 

overzicht van uw beste werkwijzen kunt delen.

• Selecteer negen succesverhalen voor uw 

afgedrukte versie; zoveel als u wilt op uw 

online webpagina's.

• Geen onderdeel van Certificering, maar 

bedoeld voor u om te gebruiken in uw club-

deel als een pdf en/of uw eigen 

duurzaamheidswebpagina's met een adres 

waarnaar u kunt linken vanaf e-mail, twitter, 

uw website, etc.

Nederland



Meerwaarde voor alle inspanningen die u levert!

Rapporteren en communiceren

Nederland



Ondersteuning door de NGF (als NL partner van GEO)

• Jaarlijkse abonnement voor OnCourse Nederland.

• 1e -lijns helpdesk (op korte termijn).

• Ge-update werkboek ‘Klaar voor de toekomst’ (erna).

• Aanvullende procesondersteuning d.m.v. regelmatige workshops.

• Promotie en communicatie.

• Werken met GEO aan uw feedback en continue verbeteringen.

• Onderzoeken met betrekking tot Natuur-Milieu-Samenleving.

• Evidence-based belangenbehartiging en Public Affairs.



Ondersteuning door de GEO Foundation (beheerder)

• Ondersteuning om te starten (login etc.)

• Ondersteuning voor OnCourse gerelateerde vragen of technologische 
problemen.

• Voortdurende ontwikkeling en beheer van OnCourse.

• Pre-audit review (via NGF).

• Certificeringsbesluiten (eventueel in overleg met de NGF).

• Zekerheid van de hoogste graad van geloofwaardigheid (iSeal).



Tips voor succes!

• Zorg voor directie/bestuurlijke borging

• Divers en breed projectteam
• Projectleider (planning/voortgang/overleg/agenda)

• Specifieke deskundigen, incl. hoofdgreenkeeper/manager

• IT/PC-skills

• Communicatie

• Doe zo veel mogelijk zélf of werk samen met lokale organisaties

• Communiceer & draag behaalde resultaten uit: 
bestuur/directie, leden, gasten en omgeving!



Tips voor succes!

• Van te voren alle documenten verzamelen 
(incl uitdraai oude portal via hello@getoncourse.golf)

• Logische naamgeving documenten t.b.v. Bestandsopslag-functie, bijv.:

2016_certificering_Beheerplan_GC XYZ_2015_2019

2016_certificering_Werprotocol_Wnb_GC XYZ_ 2015_2018



Kosten

Auditkosten 950,- euro, exclusief 21% btw, om de 3-5 jaar 

(direct aan auditor te voldoen)

Vertaalkosten 200,- euro, exclusief 21% btw, om de 3-5 jaar 

(direct aan auditor te voldoen)

Admin Fee 315,- euro, exclusief 21% btw, om de 3-5 jaar 

(direct aan GEO te voldoen)

Totaal: 1465,- euro, exclusief 21% btw, om de 3-5 jaar





Werk aan en deel uw succes!

• Deel uw voorbeelden 
over duurzaamheid. 
Ten minste één voor 
elk van de drie 
thema’s en voeg meer 
toe wanneer u elk jaar 
wilt.

• Ook een goede bron 
van ideeën van 
anderen over de hele 
wereld.

• Verspreid door GEO, 
de NGF, The R&A en 
anderen!

Nederland





Emeritus Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, Wageningen UR

“In duurzaamheid is slecht begrepen 
eigenbelang de vertragende factor.”



License to operate



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland




