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Welkom bij

Deze handleiding laat zien hoe u OnCourse® kunt gebruiken!
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Aan de slag

Na het inloggen, komt u op het Dashboard. Dit is het 
centrale navigatiepunt.

U kunt altijd teruggaan naar deze pagina door gebruik
te maken van het ’snelmenu’ aan de linkerkant van de 

pagina.

Procesoverzicht

Bekijk in Werkwijze hoe u aan de slag kunt gaan, leer 
over het gebruik van het OnCourse platform en wat er

nodig is om GEO-gecertificeerd te worden.

Vink elke stap af in de sub-thema’s en secties van 
Werkwijze.
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Bij Gegevens vult u de algemene informatie van uw
accommodatie in.

Bij Informatie kiest u de gewenste maateenheid en vult u de 
verdere informatie over de golfbaan in.

Bij Team kan de Teamleider personen uitnodigen als lid van 
het Team en hen toegang geven tot het OnCourse platform. 

Hier zijn ook alle teamleden zichtbaar. 

De Teamleider kan voor het OnCourse platform onder
Mijn Profiel bij Taal kiezen voor: Nederlands (Dutch).

Vergeet niet uit te loggen via het drop-down menu 
rechtsboven. 

Uw accomodatieprofiel aanpassen

Kijk eerst of alle informatie van uw golfaccommodatie is 
ingevuld en up-to-date is.

Ga naar Accommodatie profiel

Dit drop-down menu is altijd rechtsboven in het scherm 
beschikbaar.
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Toegang tot de Thema’s

Duurzaamheid in golf betreft drie hoofdthema‘s: 
Natuur, Milieu en Samenleving.

U kunt op twee manieren tussen de thema‘s wisselen: het 
snelmenu aan de linkerkant en vanaf het Dashboard.

U kunt bij elk thema uw werkmethoden en data 
beoordelen en opslaan, ook gegevens die u 

niet elk jaar hoeft in te vullen.

Jaargegevens

Hier slaat u alle belangrijke Jaargegevens van uw
accommodatie op. U kunt elk jaar een nieuwe set met 
Jaargegevens toevoegen. Er zijn meer Hulpmiddelen
in de maak, zodat u de trend van jaar tot jaar beter

kunt volgen.
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Hoofdthema’s en Thema’s

Het Hoofdmenu is dus onderverdeeld in drie inhoudelijke 
Thema’s die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in sub-

thema’s. Deze zijn weer opgebouwd uit secties die per 
onderwerp om antwoorden en actie vragen.

Als u het proces doorloopt en uw antwoorden, 
werkmethoden en data opslaat, zal iedere pagina 

linksboven uw voortgang bijhouden. 
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Voor Certificering moet u een aantal documenten
uploaden in Bestandsopslag.

U treft binnen de drie Hoofdthema’s en de sub-thema’s
informatie over deze benodigde documenten aan als u 

in de lichtgrijze velden aan de rechterkant van elk 
scherm een vermelding ziet: Nederlandse informatie

(noodzakelijk voor certificering). 

Klik daarbij op: Lees meer voor de stapsgewijze uitleg.

De centrale Bestandsopslag-functie is aan de 
linkerkant opgenomen in het snelmenu.
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Vragen, Opdrachten en Werkmethoden

Lees in elk onderdeel de vragen en opdrachten door en vink aan 
welke informatie, opdrachten en werkmethoden op uw baan van 
toepassing zijn. Gebruik de knop + toevoegen aan de lijst om 

andere gerelateerde onderwerpen toe te voegen.

Als u een onderdeel van een sub-thema helemaal heeft 
afgehandeld en de noodzakelijke acties heeft uitgevoerd, vink 

dan Alles wat momenteel van toepassing is, is aangevinkt aan.
U kunt uw antwoorden op elk moment updaten.

U dient ieder jaar elk onderdeel opnieuw te doorlopen op 
hoofdlijnen om te controleren of alles nog klopt en eventueel 

nieuwe werkmethoden toe te voegen. Dit kost niet veel tijd nadat 
het de eerste keer in z’n geheel gebeurd is.

OnCourse® is een proces van voortdurende verbetering. Maak 
notities van goede ideeën die u in de toekomst eventueel wilt 
gaan gebruiken. Gebruik hiervoor de knop: Voeg notities toe.

U kunt deze functie ook gebruiken als u meer informatie wilt 
toevoegen bij een specifieke vraag of opdracht. 

In de grijze velden rechts van de vragen en 
opdrachten, vindt u relevante informatie, aanvullende

tips en voorbeelden.

Als u Nederlandse Informatie ziet, klik dan op Lees 
meer voor extra informatie en bronnen specifiek voor
Nederland (veelal aangaande wet- & regelgeving).

Staat er ook Noodzakelijk voor certificering, dan 
vindt u hier ook alle stappen die u moet volgen om aan

de criteria voor GEO-certificering te voldoen.

Als u alle onderdelen van een sub-thema heeft
afgehandeld, ga dan eenvoudig naar het volgende sub-
thema door op de pijltoets rechtsonder te klikken bij Ga 

verder naar.

Alle vragen en opdrachten met een groene vlag zijn noodzakelijk voor certificering.

De anderen betreffen wel belangrijke informatie en werkmethoden en, als ze op uw
accommodatie van toepassing zijn, wordt u aangeraden ze toch in te vullen.
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Jaargegevens

Hier slaat u alle belangrijke Jaargegevens van uw 
accommodatie op die betrekking hebben op elk van de 

Hoofdthema’s: Natuur, Milieu en Samenleving.

U kunt ieder jaar nieuwe data-sets toevoegen. 
Rechtsboven kunt u het gewenste jaar kiezen.

GEO Certificaat

Voor het eerste GEO Certificaat heeft u alle gegevens van 
het laatste volledige jaar nodig.

Voorbeeld: Om in 2019 te worden gecertificeerd, moet u 
de gegevens van 2018 invullen.

Voor Hercertificering heeft u de gegevens nodig van alle
volledige jaren sinds het behalen van het laatste certificaat. 
Voor hercertificeerders die OnCourse in 2019 afronden

geldt dit alleen over de Jaargegevens over 2018!

Niet alle data van de Jaargegevens zijn vereist
voor de audit voor GEO-certificering.

Toch wordt u verzocht ze wel bij te houden, zodat
ze, geheel anoniem, kunnen worden gedeeld als
jaarlijkse nationale gegevens, als bewijs van de 
natuur, milieu en maatschappelijke waarde van de 
Nederlandse golfsector. 
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Hulpmiddelen

Vanaf het Dashboard krijgt u toegang tot de 
Hulpmiddelen. Dit zijn individuele Apps binnen OnCourse® 

om u te helpen met het analyseren en bijhouden van 
specifieke statistieken van uw accommodatie.

Deze Hulpmiddelen kunt u ook openen onderaan het 
scherm met Jaargegevens.

Overweeg vooralsnog het Pesticide Logboek te gebruiken 
t.b.v. de Green Deal en als toekomstig waarschijnlijke 

bepalingen in Nederland. 
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Succesverhalen

Op de pagina met Succesverhalen kunt u voorbeelden van 
duurzaam beheer delen met andere OnCourse®-gebruikers. 

Dit is een geweldige manier om te bekijken wat andere
golfaccommodaties over de hele wereld doen en hoe zij zelf

worden geïnspireerd. 

Er zijn Succesverhalen voor elk van de drie
Hoofdthema’s: 

Natuur, Milieu en Samenleving

U kunt de Succesverhalen per land filteren.
(En er zijn meer filters in de maak!)

Als u uw eigen Succesverhalen heeft
aangemaakt, kunt u ze ook toevoegen aan het 

Duurzaamheid Overzicht, dat u pas kunt
aanmaken zodra het invullen van OnCourse® 

helemaal gereed is. U kunt het beste één
Succesverhaal aanmaken voor elk van de drie
thema’s, maar meer Succesverhalen worden

aangemoedigd.

Succesverhalen zijn ook geweldig voor uw social 
media. Zij worden vaak in de spotlights gezet
door GEO, de NGF en andere golffederaties. 

Ze worden bijvoorbeeld gedeeld op 
Twitter:@sustainablegolf
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Succesverhalen aanmaken

Stap 1: Klik op de knop: Maak uw eigen succesverhaal aan.

Stap 2: Vul het formulier in en beschrijf uw Succesverhaal in het 
kort (in het Engels). Een goede indeling is: 
1. Een korte bondige titel.
2. Een kort overzicht van de accommodatie.
3. Leg uit welk doel u wilde bereiken.
4. Beschrijf het project en/of de werkmethode kort en bondig.
5. Beschrijf in het kort de resultaten.

Stap 3: Voeg maximal drie foto’s toe m.b.t. het Succesverhaal
en kies welke van de drie Hoofdthema’s van toepassing is.

Tip: Smartphones maken het makkelijk om foto’s te nemen.

Stap 4: Sla het document op met de knop: Opslaan als concept. 

Stap 5: Als u tevreden bent met het definitieve resultaat, klik dan 
op: Aanmelden bij GEO. Het bestand wordt dan naar het 
OnCourse Team gestuurd voor een snelle beoordeling. Na 
goedkeuring plaatst dit team het Succesverhaal op de site. 
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OnCourse® afronden

Het Dashboard laat u weten wat uw algehele voortgang is 
en in Werkwijze kunt u stap voor stap de vorderingen

volgen die specifiek voor Nederland van toepassing zijn.

Als u alle onderdelen heeft ingevuld, inclusief de 
Jaargegevens en Succesverhalen, kunt u eenvoudig een
Duurzaamheid Overzicht voor uw accommodatie maken. 
Dit is een goed communicatiedocument om te delen. Het 

maakt automatisch webpagina’s en een pdf aan.

Ga naar Dashboard, klik op Communicatie en vervolgens
op Duurzaamheid Overzicht. 

GEO-certificering

Neem na het afronden van OnCourse® contact op met de 
NGF om een GEO-verifier willekeurig toegewezen te

krijgen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
OnCourse Team (hello@getoncourse.golf) of met Niels 

Dokkuma op het kantoor van de NGF 
(niels.dokkuma@ngf.nl).
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hello@getoncourse.golf

Nu beschikbaar voor computer, smartphone en tablet!

Als u inhoudelijke of operationele vragen of opmerkingen heeft, neemt

u dan alstublieft (in het Engels) contact op met het OnCourse®-team 
Of neem contact op met de NGF over het proces omtrent

GEO-certificering

niels.dokkuma@ngf.nl
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