
Bedrijf GOM Schoonhouden BV hoofdkantoor

Leerbedrijf ID 100358352

KvK-vestigingsnummer 24222322

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 25-11-2020

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum

(Ambulant) objectleider (25031) (3) Erkend 11-4-2007

B1-K1 Voert basisschoonmaakwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt basisschoonmaakwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert dagelijks en periodiek interieuronderhoud uit
• B1-K1-W3 Voert dagelijks sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W4 Voert periodiek sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W5 Voert dagelijks onderhoud van harde vloeren uit
• B1-K1-W6 Rondt basisschoonmaakwerkzaamheden af

P5-K1 Voert organisatorisch leidinggevende taken uit
• P5-K1-W1 Start nieuwe projecten op
• P5-K1-W10 Onderhoudt contact met klanten
• P5-K1-W2 Plant en regelt bezetting
• P5-K1-W3 Regelt benodigde materialen en middelen
• P5-K1-W4 Selecteert benodigde medewerkers en stelt hen aan
• P5-K1-W5 Leidt medewerkers op, begeleidt en beoordeelt hen
• P5-K1-W6 Voert werkoverleg
• P5-K1-W7 Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden en de inzet van middelen
• P5-K1-W8 Voert administratieve handelingen uit
• P5-K1-W9 Bewaakt het budget

Assistent dienstverlening en zorg (25251) (1) Erkend 11-4-2007

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

P2-K1 Voert ondersteunende werkzaamheden uit
• P2-K1-W1 Maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
• P2-K1-W2 Voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving
• P2-K1-W3 Staat derden te woord en verwijst hen door

Facilitair leidinggevende (25608) (4) Erkend 1-2-2015

B1-K1 Verricht facilitaire werkzaamheden
• B1-K1-W1 Faciliteert bijeenkomsten
• B1-K1-W2 Verwerkt gegevens met informatiesystemen
• B1-K1-W3 Voert logistieke werkzaamheden uit
• B1-K1-W4 Bevordert de veiligheid
• B1-K1-W5 Onderhoudt ruimten en apparatuur
• B1-K1-W6 Onderhoudt contact met interne en externe klanten en leveranciers
• B1-K1-W7 Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af

P1-K1 Organiseert de werkzaamheden
• P1-K1-W1 Stemt af met de leidinggevende
• P1-K1-W2 Plant werkzaamheden
• P1-K1-W3 Bewaakt het budget en te behalen doelen
• P1-K1-W4 Werkt met lerende medewerkers en stagiairs

P2-K1 Voert beheerstaken uit
• P2-K1-W1 Maakt een plan voor uitvoering van facilitaire dienstverlening
• P2-K1-W2 Voert contractbeheer uit
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• P2-K1-W3 Beheert financiën
• P2-K1-W4 Stemt af met het management

P2-K2 Geeft leiding
• P2-K2-W1 Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan
• P2-K2-W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden
• P2-K2-W3 Voert gesprekken met medewerkers

Glazenwasser (25032) (2) Erkend 11-4-2007

B1-K1 Voert basisschoonmaakwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt basisschoonmaakwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert dagelijks en periodiek interieuronderhoud uit
• B1-K1-W3 Voert dagelijks sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W4 Voert periodiek sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W5 Voert dagelijks onderhoud van harde vloeren uit
• B1-K1-W6 Rondt basisschoonmaakwerkzaamheden af

P1-K1 Voert glazenwaswerkzaamheden uit
• P1-K1-W1 Bereidt glasbewassing voor
• P1-K1-W2 Voert glasbewassing uit
• P1-K1-W3 Voert glasbewassing op hoogte uit
• P1-K1-W4 Rondt glasbewassing af

P1-K2 Voert vloeronderhoud uit
• P1-K2-W1 Bereidt vloeronderhoud voor
• P1-K2-W2 Voert periodiek onderhoud van harde vloeren uit
• P1-K2-W3 Rondt vloeronderhoud af

Helpende Zorg en Welzijn (25498) (2) Erkend 9-5-2016

B1-K1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
• B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
• B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
• B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
• B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
• B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
• B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
• B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
• B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden

P2-K1 Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
• P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
• P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
• P2-K1-W3 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Medewerker facilitaire dienstverlening (25499) (2) Erkend 1-2-2015

B1-K1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
• B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
• B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
• B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
• B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
• B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
• B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
• B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
• B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden

P1-K1 Voert facilitaire werkzaamheden uit
• P1-K1-W1 Assisteert bij beheer van gebouwen
• P1-K1-W2 Voert logistieke werkzaamheden uit
• P1-K1-W3 Voert cateringwerkzaamheden uit

Schoonmaker in verschillende omgevingen (25034) (2) Erkend 11-4-2007
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B1-K1 Voert basisschoonmaakwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt basisschoonmaakwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert dagelijks en periodiek interieuronderhoud uit
• B1-K1-W3 Voert dagelijks sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W4 Voert periodiek sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W5 Voert dagelijks onderhoud van harde vloeren uit
• B1-K1-W6 Rondt basisschoonmaakwerkzaamheden af

P2-K1 Maakt schoon in verschillende omgevingen
• P2-K1-W1 Bereidt schoonmaakwerkzaamheden voor
• P2-K1-W2 Maakt schoon in een speciale omgeving
• P2-K1-W3 Voert buitenwerkzaamheden uit
• P2-K1-W4 Rondt schoonmaakwerkzaamheden af

Specialist vloeronderhoud (25035) (3) Erkend 11-4-2007

B1-K1 Voert basisschoonmaakwerkzaamheden uit
• B1-K1-W1 Bereidt basisschoonmaakwerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert dagelijks en periodiek interieuronderhoud uit
• B1-K1-W3 Voert dagelijks sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W4 Voert periodiek sanitaironderhoud uit
• B1-K1-W5 Voert dagelijks onderhoud van harde vloeren uit
• B1-K1-W6 Rondt basisschoonmaakwerkzaamheden af

P4-K1 Voert periodiek vloeronderhoud uit
• P4-K1-W1 Adviseert de klant
• P4-K1-W2 Bereidt periodiek vloeronderhoud voor
• P4-K1-W3 Voert periodiek onderhoud van zachte vloeren uit
• P4-K1-W4 Voert periodiek onderhoud van harde vloeren uit
• P4-K1-W5 Stuurt medewerkers vaktechnisch aan
• P4-K1-W6 Rondt periodiek vloeronderhoud af

VMBO - Boris (19009) (LWT) Erkend 26-10-2015

Boris
• niveau 1
• niveau 2
• niveau 3
• niveau 4
• niveau 5

Juridisch-administratief dienstverlener (25145) (4) Niet erkend 1-11-2016

B1-K1 Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening
• B1-K1-W1 Verstrekt (juridische) informatie en advies
• B1-K1-W2 Verwijst indien nodig intern en/of extern door

B1-K2 Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden
• B1-K2-W1 Beheert het (digitale) dossier
• B1-K2-W2 Typeert en interpreteert gegevens t.b.v. vervolgprocedures

P1-K1 Behandelt (financieel) juridische aanvragen en opdrachten
• P1-K1-W1 Verzamelt en registreert gegevens t.b.v. vervolgprocedures
• P1-K1-W2 Stelt standaarddocumenten op c.q. vult ze in

Medewerker human resource management (HRM) (25146) (4) Niet erkend 13-11-2018

B1-K1 Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening
• B1-K1-W1 Verstrekt (juridische) informatie en advies
• B1-K1-W2 Verwijst indien nodig intern en/of extern door

B1-K2 Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden
• B1-K2-W1 Beheert het (digitale) dossier
• B1-K2-W2 Typeert en interpreteert gegevens t.b.v. vervolgprocedures

P2-K1 Verricht de personeelsadministratie en ondersteunt bij diverse HRM processen
• P2-K1-W1 Verricht juridisch-administratieve ondersteuning bij HRM processen
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• P2-K1-W2 Genereert in opdracht managementinformatie
• P2-K1-W3 Verricht (administratieve) ondersteuning t.b.v. de salarisadministratie

Medewerker veehouderij (25432) (2) Niet erkend 9-5-2016

B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
• B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
• B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
• B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
• B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten

P4-K1 Verzorgen productie en veehouderij
• P4-K1-W1 Verzorgt productiedieren
• P4-K1-W2 Produceert dierlijk product
• P4-K1-W3 Verzorgt voedergewassen


