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OnCourse Nederland (OnC NL)
actief werken richting GEO-certificering of GEO-hercertificering

A. In 3 stappen naar (her)-certificering

B. Aanpak Nulmeting



A. Drie stappen



OnCourse NL is (net als het voormalige CtG-programma) 
opgedeeld in 3 fasen:

1. FASE I: Inventarisatie/Nulmeting: onderzoekt u hoe de huidige 
situatie op uw golfbaan in elkaar zit;

2. FASE II: Visiefase: benoemt u welke verbeteringen u wilt gaan 
realiseren;

3. FASE III: Werkplanfase: geeft u aan op welke manier u de 
verbeteringen in de praktijk van alle dag gaat implementeren.

OnC NL-programma:  3 fasen



Tijdens de Nulmeting onderzoekt u hoe de huidige situatie op 
uw golfbaan in elkaar zit:

• U doet dat voor alle 3 OnCourse-hoofdthema’s 
(die per hoofdthema weer uiteenvallen in 3 thema’s);

• Doel van de Nulmeting is zoveel mogelijk informatie over uw baan 
bij elkaar te brengen;

• Deze informatie gebruikt u in fase II om te ontdekken waar 
u kunt besparen, verbeteren of innoveren;

• De verzamelde informatie kan rechtstreeks in de OnCourse-portal 
worden ingebracht (en dat is nieuw & handig).

FASE I: uitvoeren Nulmeting



Belangrijke randvoorwaarde:

100% compliance!



FASE II: visievorming

Visie: hét lange termijn perspectief van een organisatie. Zonder visie geen 
richting. Zonder richting geen identiteit!

In de Visiefase van het OnCourse-programma benoemt u de verbeteringen
die u als club wilt gaan realiseren = visievorming:

• U ontwikkelt per thema een visie en bepaalt zelf wat u wilt realiseren of 
verbeteren (en dus ook wat niet!);

• 9 doelen per periode van 3/5 jaar;

• Alle doelen moeten meetbaar, evalueerbaar en maakbaar zijn;

• Bedenk wel: wat u beloofd moet u ook echt doen!





In de Werkplanfase: geeft u aan op welke manier u de verbeteringen, 
verwoord in de Visie en in de praktijk van alle dag gaat implementeren:

• U ontwikkelt voor alle doelen uit uw visie  een eigen Werkplan;

• Doel is dat de in de visie verwoorde doelen door het uitvoeren van 
de Werkplannen binnen 3 of 5 jaar worden gerealiseerd.

Of dat ook daadwerkelijk is gelukt wordt tijdens de her-audit door de 
auditor beoordeeld!

FASE III: ontwikkeling Werkplannen



Binnen OnCourse is een speciale module ontwikkeld, opgebouwd uit 
een Instructie en een Sjabloon, waarmee u de doelen en de 
bijbehorende werkplannen eenvoudig kunt ontwikkelen, vastleggen 
en de voortgang jaarlijks kunt evalueren.

Visie & Werplannen in OnC NL































B. Aanpak nulmeting



De OnCourse Nederland-portal wordt ondersteund door:

1. www.golfbaandataviewer.nl

2. Extra hulpmiddelen

Hulpmiddelen

http://www.golfbaandataviewer.nl/


www.golfbaandataviewer.nl/

http://www.golfbaandataviewer.nl/














• N2000

• Natuurnetwerk Nederland (NNN)

• waterwingebieden

• archeologische waardenkaart

• nationale landschappen en -parken

• provinciale en gemeentegrenzen

• waterschappen

Informatie gericht op OnCourse NL









































• Handleidingen

• Links naar websites

• Achtergrond informatie

• Voorbeelden uit de golfpraktijk

• Tabellen

• Tools

Extra hulpmiddelen



Handleidingen











Links









Achtergrond informatie















Voorbeelden uit de praktijk







Tabellen





Einde,
nu tijd voor vragen en discussie!!


