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Bedrijven lanceren de Talent Connector 
om ex-kankerpatiënten gelijke kansen te geven 

 Social Enterprise oPuce lanceert vandaag met een netwerk van grote bedrijven de ‘Talent Connector’.  
Dit is een nieuwe manier om werkzoekenden hersteld van kanker direct in contact te brengen met recruiters 
van grote werkgevers zoals Deloitte, Janssen, ManpowerGroup, Pon, Philips, ABN AMRO en AkzoNobel. 

Oprichter van oPuce, Isabelle Lebrocquy: ‘Iedereen heeft recht op volwaardig werk. Dat is na kanker vaak 
lastiger. Uit de praktijk blijkt dat ruim 60% na ontslag door kanker niet meer aan betaald werk komt. Daar 
willen wij met de Talent Connector verandering in brengen. De Talent Connector biedt een oplossing door 
werkzoekenden te verbinden met werkgevers die hebben aangegeven open te staan voor deze groep 
sollicitanten.’ 

oPuce is de initiator van het ‘Platform voor Werk en Kanker’. Dit platform ontwikkelt digitale oplossingen voor 
het werkbehoud en de terugkeer naar werk van werknemers en werkzoekenden die kanker hebben of hebben 
gehad. Een eerste onderdeel van dit platform is de ‘Talent Connector’. Deze tool is mede mogelijk gemaakt 
door het ministerie van SZW. De Talent Connector moet de  structurele werkloosheid van 60% van de 
werkzoekenden die niet aan het werk komen na kanker terugdringen door partijen beter met elkaar te 
verbinden. 

Jeffrey van Meerkerk, directeur strategische relaties en mvo van ManpowerGroup: ‘Veel mensen die zijn 

hersteld van kanker zijn super gemotiveerd om weer een volwaardige plek in het arbeidsproces in te nemen. 

Het zijn stuk voor stuk mensen voor wie opgeven geen optie was. En geen optie is. Ze hebben hard geknokt om 

kanker te overwinnen. Voor hen is het normaal om weer mee te kunnen doen en van betekenis te zijn. Het zijn 

sollicitanten die naast hun normale kwalificaties iets extra’s meebrengen, zoals aanpassing- en 

doorzettingsvermogen, en daarom juist een aanwinst kunnen zijn voor een bedrijf. Als waardengedreven 

organisatie zijn we er trots op dit initiatief te ondersteunen.’ 

Sonja Willems, managing director Janssen Benelux voegt daaraan toe: ‘Janssen is een innovatief bedrijf dat 
gelooft in het stimuleren van talent in de brede zin van het woord. We kijken liever naar de mogelijkheden en 
de unieke bijdrage van mensen dan naar hun eventuele beperkingen. Als Janssen werken we continu aan 
innovatie binnen de gezondheidszorg. Maar dit komt ook met een verantwoordelijkheid. Het bijdragen aan 
een langer leven na kanker heeft enkel waarde als dat leven ook voldoende kwaliteit en zin heeft. Werk is daar 
een heel belangrijk onderdeel van.’ 

Naast het in contact brengen van sollicitanten en werkgevers biedt de Talent Connector werkzoekenden ook 
de expertise die nodig is bij het solliciteren en het maken van een goede match met een werkgever. oPuce 
maakt hiervoor ook gebruik van het bestaand aanbod van ondersteuningsprogramma’s van 
patiëntenorganisaties, reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus.  

Sven Romkes People Development Consultant Diversity & Inclusion bij ABN AMRO geeft aan: ‘Het is onze 
ambitie om het talent van mensen die zijn hersteld na kanker op een zo goed mogelijke manier in te zetten in 
onze organisatie. Het zorgen voor de juiste randvoorwaarden waardoor iemand met de juiste energie en 
middelen zijn functie kan uitoefenen is hierbij de sleutel tot succes.’ 

Door de Talent Connector krijgen sollicitanten hersteld van kanker gelijke kansen op de arbeidsmarkt. 

Over oPuce en het oPuce Bedrijvennetwerk 

oPuce zet zich in voor volwaardig werk na kanker. Deze social enterprise is opgericht om voor werkzoekenden 
hersteld van kanker betaald werk te vinden. Mensen die hersteld zijn van kanker ervaren vaak een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komt deels door de gevolgen van de ziekte en de behandelingen, maar ook 
door de perceptie bij werkgevers. oPuce is er in geslaagd grote werkgevers aan zich te verbinden die bereid 
zijn een voortrekkersrol te vervullen. Zij hebben met elkaar een bedrijvennetwerk opgericht en de intentie 
uitgesproken zich extra in te spannen om deze groep werkzoekenden weer een volwaardige plek in het 
arbeidsproces te geven. Inmiddels hebben de volgende bedrijven zich aangesloten bij het oPuce 
Bedrijvennetwerk en het ‘Convenant Werk & Kanker’ ondertekend: ABN AMRO, AkzoNobel, Between Staffing,  
Deloitte, Inalfa, Janssen, ManpowerGroup, Philips, Pon, PostNL, De Volksbank. 
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Meer informatie: Isabelle Lebrocquy (0650258650, oPuce), Sven Romkes (0630435218, ABN AMRO), Eliane 
Lauwers (0651426107, Janssen). 


