
SKS Professionals protocol voor Bankzitters 

 

Beste medewerker van SKS, 

 

Allereerst gefeliciteerd met het afronden van het project bij onze opdrachtgever, dit 

betekent dat je de opdracht heb afgerond en we opzoek gaan naar een andere 

opdrachtgever voor jou. Tot dat wij een andere passende opdracht hebben gevonden, 

kom je op de bank te zitten. Om duidelijkheid te scheppen over wat wij in deze periode 

van jou verwachten, hebben wij dit protocol opgesteld. In de periode dat je op de bank 

zit, verwachten wij de volgende zaken: 
 

Algemeen 

Er wordt van de medewerkers verwacht dat zij 40 uur besteden aan de onderstaande 

processen wanneer zij op de bank zitten. Door actief mee te werken en denken is het voor 

ons makkelijker om snel een passende nieuwe uitdaging te vinden. Concreet gaat het om 

de volgende punten: 

 

Opnemen vakantie tijdens bankperiode? 

Mocht je vakantie op willen nemen of een vrije dag tijdens de periode dat je op de bank 

zit, dan dien je dat tijdig aan te geven bij HR. Mocht je niet bereikbaar zijn of je niet aan de 

onderstaande “spelregels” houden, dan merken wij die dag aan als een vrije dag.  

 

1. Aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid 

 

Aanwezigheid 

Omdat het voor veel van de zaken in dit protocol van belang is om snel te kunnen 

schakelen met de medewerkers van kantoor, kan van elke SKS Professionals gevraagd 

worden om tijdens de periode op de bank, de werkzaamheden vanuit ons kantoor te 

verrichten.  

 

Of dit daadwerkelijk het meest handig is, verschilt per persoon en per periode. In de eerste 

week dat je op de bank zit, bespreek je daarom met jouw Fieldmanager of het voor jou 

wenselijk is om vanuit kantoor te werken, of vanuit jouw eigen huis. 

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid 

Als je op de bank zit, moet je snel beschikbaar kunnen zijn voor eventuele (pre-)intakes of 

afspraken met iemand van SKS zelf. Om deze reden ben je binnen de normale kantooruren 

(08.30 uur tot 17.00 uur) altijd telefonisch bereikbaar. Mocht je onverhoopt een oproep 

missen, dan bel je uiterlijk binnen 30 minuten terug. Het wel of niet doorgaan van een 

opdracht kan namelijk soms heel snel gaan en tijd is dus cruciaal. Uiteraard zorg je er ook 

voor dat je er elke dag representatief uit ziet, zodat je snel op gesprek kunt. Voor de heren 

betekent dit in ieder geval glad geschoren en een net, gestreken overhemd en een nette 

broek. Overleg ook met de Field- of accountmanager of een bepaalde dresscode 

gehanteerd moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CV updaten  

Het eerste dat van belang is als je op de bank komt te zitten, is dat jouw CV zo compleet 

en up-to-date mogelijk is. Het is dus cruciaal dat je de werkervaring van de vorige 

opdracht hierin vermeld.  

 

Belangrijk! 

Indien je klaar bent met het updaten van je CV, mail je deze zo spoedig mogelijk naar je 

Fieldmanager voor feedback. De Fieldmanager ontvangt het vernieuwde CV van 

medewerker uiterlijk 3 werkdagen nadat de opdracht is afgelopen. Pas als de 

Fieldmanager goedkeuring geeft voor het CV, kun je dit punt als afgerond beschouwen. 

Soms vereist een specifieke aanvraag later nog een aanpassing in het CV, dus houd hier 

rekening mee. 

 

3. Motivaties schrijven 

In aanvulling op het bovenstaande, vereisen de meeste aanvragen in de markt ook dat je 

een gedegen motivatiebrief schrijft. Hierbij is het van het grootste belang dat je goed kijkt 

naar de gevraagde werkervaring en de genoemde technieken/ producten in de 

aanvraag en adequaat en naar waarheid motiveert in hoeverre je aan de gestelde eisen 

voldoet. Ook jouw motivatiebrief leg je ter controle voor aan de Field- of Accountmanager 

via wie de aanvraag loopt. Pas als de Field- of Accountmanager goedkeuring geeft voor 

de motivatiebrief, kun je dit punt als afgerond beschouwen. 

 

4. Vacatures zoeken 

Het vinden van uitdagende opdrachten voor onze gedetacheerden staat bij ons boven 

aan de agenda. Daarbij willen we graag dat de medewerker zelf ook input geeft, 

voornamelijk door ons op het spoor te brengen van eventuele nieuwe opdrachtgevers. 

Vandaar dat wij je vragen om actief mee te zoeken naar een passende vacatures. In 

overeenstemming met jouw Accountmanager zoek je naar vacatures bij eindklanten. 

Vacatures van tussenpartijen en concurrenten van SKS zijn hierbij uitgesloten. Om je op weg 

te helpen, een paar tips: 

 Zoek via internet (banensites)  

 Zoek via relaties uit je eigen netwerk (niet bij eerdere opdrachtgevers!) 

 Zoek via werken-bij-sites van bedrijven: 

 Bedenk zelf welke organisaties je interessant vindt 

 Vul jouw adres in bij Google Maps en zoek naar (middelgrote en grote) bedrijven 

in jouw omgeving. Bekijk de vacatures op hun website. 

 

Procedure en regels 

Het meezoeken naar nieuwe opdrachtgevers is van groot belang, dus zorg ervoor dat je 

elke werkdag minimaal 3 relevante vacatures bij eindklanten naar jouw Accountmanager 

stuurt. Je ontvangt ook dagelijks feedback van jouw Accountmanager en samen bepreek 

je de mogelijkheden. 

 

5. Studeren 

Van medewerkers die op de bank zitten, wordt verwacht dat ze in die periode hun 

volgende certificaat (certificaten) behalen. Als het goed is, is duidelijk welk certificaat bij 

jou op de agenda staat en ben je in het bezit van de studiematerialen die je nodig hebt 

om deze te kunnen behalen. Als dit niet het geval is, neem je direct contact op met HR. Er 

valt namelijk altijd wel iets te studeren en de materialen hiervoor zijn beschikbaar.  



WAT TE DOEN ALS BANKZITTER? 

 

- CV EN LINKEDIN UPDATEN 
 

Zorg dat jouw CV zo optimaal mogelijk is. Beschrijf hierin alles wat je kunt en 

waarmee je hebt gewerkt. De klant moet goed kunnen zien wat jouw 

kwaliteiten zijn. Houd jouw CV ook up-to-date als je nieuwe certificaten hebt 

behaald. Zorg daarnaast dat LinkedIn up-to-date is! 

 

- MOTIVATIES SCHRIJVEN 
 

De meeste aanvragen in de markt vragen om een gedegen motivatiebrief. 

Deze zal voor het grootste gedeelte zijn toegespitst op de opdracht. 

Denk als vast na (en zit dit op papier) wat jouw sterke kanten en kwaliteiten 

zijn. Deze kun je in iedere motivatiebrief verwerken. Een goed begin is het 

halve werk! Zo kunnen we snel schakelen bij een aanvraag. 

 

- HELP ONS MEE 
 

Het vinden van uitdagende opdrachten voor onze gedetacheerden staat bij 

ons boven aan de agenda. Daarbij willen we graag dat de medewerker zelf 

ook input geeft. 

Wij vragen je daarom mee te zoeken naar passende vacatures bij 

eindklanten (dus geen tussenpartijen en concurrenten). 

Hierbij een paar tips: 

 Zoek via internet (banensites) 

 Zoek in je eigen netwerk (niet bij eerdere opdrachtgevers!) 

 Zoek via werken-bij-sites van bedrijven: 

 Bedenk zelf welke organisaties je interessant vindt 

 Vul jouw adres in bij Google Maps en zoek naar (middelgrote en 

grote) bedrijven in jouw omgeving. Bekijk de vacatures op hun 

website. 

 

Stuur jouw Accountmanager iedere dag 3 relevante vacatures door! 

 

- STUDEREN 
 

Gebruik de resterende tijd goed om jouw 

studiedoelen te behalen! 
 
 


