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Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 19-01-2021
Informatie opgehaald op: 27-10-2017
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Van
Afbouw, hout en onderhoud
Servicemedewerker gebouwen Erkend 01-08-2010
Opnemen en vaststellen van werkzaamheden
• Voorbereiden van opnamewerkzaamheden
• Opnemen situatie ter plaatse

Verrichten van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouwonderdelen en omgeving
• Voorbereiden (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omg.
• Afronden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omg.
• Opsporen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen en bouwkundige gebreken
• Geschikt maken gebouw(onder)deel voor uit te voeren werk
• Verrichten van preventief onderhoud aan elektrotechnische en werktuigkundige installatie
• Verrichten van preventief onderhoud aan gebouw, interieur en terrein
• Verhelpen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen
• Verhelpen van bouwkundige gebreken
• Verrichten van modificaties aan elektrotechnische en werktuigkundige installaties
• Verrichten van modificaties aan gebouw, interieur en terrein

Entree
Assistent bouwen, wonen en onderhoud Erkend 19-01-2017
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud
• Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar
• Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR
• Rondt het werk in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR af

Assistent dienstverlening en zorg Erkend 20-06-2017
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Voert ondersteunende werkzaamheden uit
• Maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
• Voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving
• Staat derden te woord en verwijst hen door

Assistent installatie- en constructietechniek Erkend 01-08-2010
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Doet eenvoudig metaal-, installatie- en/of elektrotechnisch werk
• Zorgt voor een veilige werkplek
• Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten
• Ondersteunt bij installatie- of constructiewerkzaamheden
• Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af

Assistent plant of (groene) leefomgeving Erkend 30-06-2016
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Zorgt voor het groene product, materiaal en omgeving
• Plant of legt groen aan
• Verzorgt het gewas of onderhoudt groen



Bedrijf Stichting Zone3

Leerbedrijf ID 100309101

KvK-vestigingsnummer 41217313

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 2

Uw opleidingsmogelijkheden Status Van
• Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
• Transporteert producten en materialen

Voedsel, natuur, leefomgeving
Allround medewerker beheer openbare ruimte Erkend 30-06-2016
Houdt het openbaar gebied schoon
• Bereidt de werkzaamheden voor de verwijdering van afval uit het openbaar gebied voor
• Stemt werkzaamheden af
• Verwijdert afval uit het openbaar gebied
• Rondt de werkzaamheden af (openbaar gebied)

Voert reinigings-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte uit
• Bereidt de werkzaamheden voor
• Voert reinigingswerkzaamheden in de openbare ruimte uit
• Verricht regulier en correctief onderhoud aan de openbare ruimte
• Rondt de werkzaamheden af (openbare ruimte)

Medewerker hovenier Erkend 30-06-2016
Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water
• Draagt zorg voor natuur, grond en water
• Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit

Uitvoeren aanleg en onderhoud tuinen en parken
• Legt tuinen en/of parken aan
• Voert onderhoud uit aan tuinen en/of parken

Zorg en welzijn
Medewerker facilitaire dienstverlening Erkend 24-04-2017
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
• Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
• Maakt ruimtes gebruiksklaar
• Treedt op als aanspreekpunt
• Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
• Assisteert bij voorraadbeheer
• Draagt bij aan een veilige situatie
• Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
• Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
• Evalueert de werkzaamheden

Voert facilitaire werkzaamheden uit
• Assisteert bij beheer van gebouwen
• Voert logistieke werkzaamheden uit
• Voert cateringwerkzaamheden uit


