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Welkom bij
Deze handleiding laat zien u hoe u OnCourse moet 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
Maak uzelf bekend met de Benadering of het 

proces van het gebruiken van OnCourse® en wat 
ervoor nodig is om GEO-gecertificeerd te worden

in Nederland.

Vink elke stap af in de Benadering-sectie terwijl u 
bezig bent.
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In ‘Details‘ voegt u de algemene informatie toe van 
uw faciliteit.

In ‘Informatie ‘ kiest u de eenheden of maten en 
informatie over de baan.

In ‘Team‘ nodigt u uw collega‘s uit om toegang te 
krijgen tot OnCourse.

Denk eraan dat u altijd op ‘Opslaan‘ drukt wanneer u 
de informatie heeft ingevuld!

(Maar als u de opslaan-knop niet ziet in OnCourse zal
er automatisch worden opgeslagen.)

Uw accomodatie profiel aanpassen
Kijk eerst of alle informatie van uw golffaciliteit

ingevuld is.

Ga naar ‘Accomodatie profiel’ .

Dit menu is altijd beschikbaar aan de 
rechterbovenzijde van uw scherm.
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Uw praktijken beoordelen
Duurzaamheid in golf betreft drie hoofdthema‘s: 

Natuur, bronnen en gemeenschap.

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

U kunt voor elk thema een beoordeling
maken en uw praktijken opslaan, maar ook

gegevens die u niet elk jaar in hoeft te
vullen.

Jaargegevens
Hier slaat u alle belangrijke jaargegevens op van 

uw faciliteit.

U kunt elk jaar nieuwe gegevenssets toevoegen
en er zijn meer tools in de maak om te zorgen dat

u de trends van jaar tot jaar beter kunt volgen. 
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Actiegebieden
Elk thema is onderverdeeld in drie actiegebieden.

Als u door het proces loopt van het vastleggen van 
uw praktijken en informatie, zal deze pagina uw

voortgang bijhouden.

Voor certificatie is het nodig een aantal
documenten te uploaden in ‘Bestandsopslag‘.

Deze worden weergegeven als u ‘Nederlandse 
informatie (noodzakelijk voor certificatie) ‘ziet in 
het lichtgrijze paneel aan de rechterkant van elk 

scherm.
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Praktijken
Lees elke vraag door en geef aan welke praktijken u 

uitvoert. Gebruik de ‘Meer toevoegen ‘knop voor het 
andere gerelateerde praktijken die u wilt toevoegen.
Als u een vraag heeft beantwoord, vink dan ’Voltooi
op dit moment’ aan. U kunt uw antwoorden op elk 

moment updaten en u dient elk jaar door elke sectie
te gaan om te zien of deze nog steeds kloppen en om 

te controleren op nieuwe praktijken. 

Het is ook een goed idee om notities bij te houden
van ideeën die u in de toekomst wilt gebruiken. U 

kunt dit doen in de sectie ’Notities toevoegen’. Of u 
kunt dit gebruiken als u wat meer informatie toe wilt 

voegen. 

Aan de rechterkant van elke vraag vindt u 
begeleidingspanelen die relevante informatie, 
aanvullende tips en voorbeelden voor elk land 

bevatten.

Aanvullend, als u ’Nederlandse Informatie’ ziet, klik
dan op ’Lees meer’ voor meer informatie of bronnen.

Als u ’Noodzakelijk voor certificatie’ ziet, klik dan voor
meer begeleiding en bekijk alle stappen die u moet
nemen om er zeker te zijn van certificatie en naleving

in Nederland.

Als u de laatste vraag heeft ingevuld, gaat u 
simpelweg naar de volgende sectie door p de 

’pijltoets’ rechtsonder te klikken.
Niet alle praktijken zijn nodig voor certificering. Diegenen die een
kleine groene vlag hebben.  Anderen worden gezien als goede
praktijken en worden aangeraden, hoewel ze niet allemaal op uw
faciliteit van toepassing zijn.
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Jaargegevens
Hier slaat u alle belangrijke jaargegevens op van 

uw faciliteit die verband houden met de 
volgende thema‘s: Natuur, bronnen en

gemeenschap.

U voegt jaarlijks nieuwe gegevenssets toe.

Voor certificatie
U heeft het laatste gehele jaar nodig. Voorbeeld: 
om in 2019 gecertificeerd te worden, moet u de 

gegevens uit 2018 invullen.

Voor hercertificatie, heeft u de gegevens van elk 
jaar nodig.

Niet alle jaargegevensets zijn als criterium 
gesteld voor de beoordeling van de 
certificatie. 

Het is hoe dan ook handig om deze bij te 
houden en worden ook anoniem gedeeld als
nationale jaarlijkse gegevens om ervoor te 
zorgen dat het Nederlandse golf waardevol
bewijs heeft van zijn sociale en milieuwaarde.

Gebruikershandleiding



Nederland

Tools
Krijg toegang tot aanvullende tools vanaf het 

Dashboard. 
Deze tools zijn individuele apps binnen

OnCourse® om u te helpen met het analyseren
en bijhouden van specifieke statistieken voor uw

faciliteit.
Overweg het gebruik van de 

’Bestrijdingsmiddelenlog’ als onderdeel van 
Green Deal in Nederland.
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Hoogtepunten
Uit de Hoogtepuntenpagina kunt u duurzame

voorbeelden delen. Dit is een geweldige manier om 
te bekijken wat anderen van over de hele wereld doen

en hoe ze erkenning krijgen voor hun werk.

Er zijn Hoogtepunten voor elk van de 
thema‘s: Natuur, bronnen en

gemeenschap.
Of u kunt de Hoogtepunten per land (en

er zijn meer filters in de maak!)

Als u uw eigen Hoogtepunten heeft
aangemaakt, kunt u ze ook toevoegen
aan uw ’ Duurzaamheidsevaluatie’ als u 
klaar bent met OnCourse, dus het is het 

beste om voor elk van de negen
categorieën er een te maken.

Hoogtepunten zijn ook geweldig voor
uw sociale media en worden vaak in de 

spotlights gezet door GEO, NGF en 
andere golf-associaties. 

Ze worden bijvoorbeeld gedeeld op 
Twitter:@sustainablegolf
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Hoogtepunten creëren
Stap 1:  Klik op ’ Creëer uw hoogtepunt’

Stap 2:  Vul het formulier in en beschrijf uw
Hoogtepunt in het kort. 

Stap 3: Voeg foto‘s toe die met het Hoogtepunt
te maken hebben en kies welke van de drie

thema‘s erop van toepassing zijn.
Tip: smartphones maken het makkelijk om foto‘s te nemen!

Tot slot, denk eraan om ’ opslaan als concept’ te
gebruiken. Als u er klaar mee bent en er blij mee
bent, ga er dan naar terug en klik op de ’Verzend’ 

knop. 
Deze stuurt het naar het OnCourse-team voor

een snelle beoordeling voordat het in OnCourse
verschijnt.
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OnCourse® afronden
Het Dashboard laat u altijd weten wat uw

voortgang is en de Benadering-sectie laat u elke
benodigde stap voor Nederland volgen. 

Als u alle secties heeft ingevuld, waaronder
Jaargegevens en Hoogtepunten, kunt u 

eenvoudig een ’Duurzaamheidsbeoordeling’  
maken, wat een goed communicatiestuk is om te

delen. Het maakt automatisch webpagina‘s en 
een pfd aan.

U kunt dit vinden in de Communicatie-sectie. 

Certificatie
Neemt u na het afronden van OnCourse® 

contact op met NGF voor input of u al voldoet
aan de eisen om GEO-gecertificeerd te worden.

U kunt voor meer informatie contact opnemen
met het OnCourse-team.
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hello@getoncourse.golf
Nu beschikbaar voor computer, smartphone en tablet!

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan
alstublieft contact op met het OnCourse®-team 

Of contacteer NGF

monique.madsen@ngf.nl
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