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Stand van zaken: KLM Open 2018

• GEO-gecertificeerd 94 

• Committed to Green 40

• Doelstelling 2020 200

• CtG consultants 3

• GEO-verifiers 5
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1996: introductie Committed to Green

Natuur & Milieuzorg

De eerste aanzet om duurzamer om te gaan met onze omgeving
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2010: Committed to Green met GEO-certificaat

In 2010 wordt het CtG-programma (1 op 1) overgezet naar GEO. Dus (ook) op 
basis van 2 thema’s (terwijl GEO 6 thema’s heeft):

• Natuur

• Milieuzorg
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2012: Invulling GEO-themas in Committed to Green

In 2012 wordt CtG-programma ingevuld op basis van 6 GEO-thema’s:

• Landschap & biotopen

• Water

• Energie & grondstoffen

• Product & ketenbeheer

• Milieu

• Mens & samenleving
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2012: Een nieuwe aanpak wordt ook ontwikkeld

Het Committed to Green-programma wordt opgedeeld in 3 fasen:

• Inventarisatiefase: onderzoek hoe de huidige situatie op de golfbaan 
in elkaar zit.

• Visiefase: benoem de verbeteringen die op de baan worden 
gerealiseerd.

• Werkplanfase: geeft aan op welke manier de verbeteringen in de 
praktijk van alle dag worden gerealiseerd.

Inventarisatiefase essentieel: inzicht krijgen is het startpunt van duurzaamheid!
Visie: hét lange termijn perspectief van een organisatie. Zonder visie geen 
richting. Zonder richting geen identiteit! SMART geformuleerd om het toetsbaar te 
maken
En uiteindelijk moet het natuurlijk wel concreet gemaakt worden om tot uitvoering 
over te gaan

6



2012-2017: Ontwikkeling nieuwe hulpmiddelen

In de periode 2012 - 2017 worden nieuwe hulpmiddelen aan het CtG-
programma toegevoegd:

• NGF Milieuzorg

• NGF Golfbaandataviewer
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2017: Nieuwe interactieve handleiding & database
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(Pro-actief & ambitie)
THEMA’S
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2018: Ontwikkelingen:

• Versterken van overheidsrelaties en invloed van golf als sector

• Internationale introductie van OnCourse V4 door de GEO Foundation in 2017
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GEO-certificering

• Aantal GEO-criteria blijft (vrijwel) hetzelfde sinds 2012

• Aansluiten op de reeds bestaande structuren in Nederland

• Handhaven 3 fasen benadering (0-meting, Visie, Werkplan)

• Compliance-eis m.b.t. Nederlandse wet- & regelgeving blijft gehandhaafd

• Anticiperen op veranderende wet- en regelgeving (Wet Natuurbescherming)

Waar wordt nu aan gewerkt m.b.t. GEO-certificering?

21



GEO-certificering

• Verbeteren en vereenvoudigen GEO-certificeringstraject

• Meer nut voor banen en clubs

• Hogere gebruiksvriendelijkheid

• Samenvoegen van alles in één online platform

• Efficiënte digitale informatie opslag

• Meer aandacht voor betere auditing
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