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Het K&S LAB is de plek binnen Kessels & Smit, 
The Learning Company, waar je als startende 
adviseur werkt aan projecten op het gebied 
van leren, ontwikkelen en veranderen, die 
passen bij jouw talent. Kessels & Smit is een 
lerend gezelschap. Als collega’s samen leren 
en leren mogelijk maken voor opdrachtgevers 
is de kern. 

Wat is het K&S LAB? 

Zoals de naam al doet vermoeden is het LAB een plek 
waar veel gebeurt. We experimenteren, doen onderzoek 
en maken producten die leren toegankelijk en leuk maken. 
We kijken met een scherp oog naar wat speelt in de 
wereld en welke impact dit heeft op ons werk en dat van 
onze klanten. Afgelopen jaren richtten we ons  daarom 
veel op online en hybride vormen van werken en leren. 

Het K&S LAB zoekt nieuw talent

https://www.kessels-smit.com/nl/home
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Binnen het K&S LAB ben jij de baas, je hebt veel zelfstandigheid 
maar werkt niet alleen. Samen met je LAB-collega’s en de andere 
K&S adviseurs ga je aan de slag. Dat betekent dat je zelf je werk 
ontwerpt en samen met collega’s aansluit bij projecten van klanten 
van Kessels & Smit die passen bij je talent. Verschillende collega’s 
binnen Kessels & Smit helpen je om uit te vinden waar je goed in 
bent en hoe je dit kunt matchen met het werk dat we doen. 

Wat doet het K&S LAB?

Onder de vlag van het K&S LAB werkten Josianne Savonije en 
Jeroen Hellings de afgelopen jaren aan verschillende projecten. Ze 
onderzochten de invloed van Corona op het werk van adviseurs en 
maakten hier een podcast over, experimenteerden met online 
tools voor samenwerken en leren en ontwierpen leerinterventies 
voor verschillende opdrachtgevers, zoals het Albeda Collega en 
Humanitas DMH. Je leest in deze blog meer over de projecten van 
het K&S LAB. 

Het K&S LAB is een plek waar meerdere unieke profielen elkaar 
raken en waar ruimte is voor nieuwe talenten en bruisende ideeën. 

Kom jij met jouw profiel het K&S LAB verrijken?

https://www.kessels-smit.com/alle-collegas
https://www.kessels-smit.com/de/nieuwsgierig-leren-ontwikkelen-met-het-k-s-lab
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Wat we naast jouw talent zoeken: 

• Je bent een zelfstarter: je herkent kansen en stapt hier direct op in,

• Je bent actiegericht en toont lef: als je iets niet weet, neem je initiatief om het zelf te ontdekken,

• Je bent proactief en flexibel in contact: je doet zelf een stap naar voren en anticipeert op de context waar je je in begeeft,

• Je hebt maakenergie: het ontwerpen van flitsende toolboxen, magazines en video’s is iets dat je jezelf wel ziet (leren/) doen,

• Je bent zelfstandig in het organiseren van je werk; je bent eigen baas vanaf dag 1,

• Je bent eager om je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten in je werk,

• Je mag werk maken van een onderwerp in het L&D/veranderkundige veld dat jou interesseert en voor K&S van belang is.

Wat we bieden: 

• Een kans om echt te ondernemen, zonder dat je direct zzp’er hoeft te worden,

• Een jaarlijks innovatiebudget om te investeren in projecten, een persoonlijk ontwikkelbudget en een salaris dat deels meebeweegt op 
jouw eigen omzet en uren,

• Ruimte en begeleiding om uit te zoeken hoe jouw talenten optimaal tot hun recht komen in het L&D werk,

• Werken met een grote verscheidenheid aan interessante opdrachtgevers, 

• Periodieke bijeenkomsten waarin we met het hele (internationale) gezelschap bouwen aan de organisatie,

• Je wordt collega in een groep mensen vol kennis en expertise, die jou graag helpen om jezelf te ontwikkelen als professional.
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Lijkt het je leuk om met ons te 
verkennen of werken in het K&S LAB 
jouw ding is? Wij zijn benieuwd naar 

jou! Mail ons via:
lab@kessels-smit.com


