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Josine Westerbeek-Huitink 
kriJgt adriaan borstpriJs 2011

voor haar bijzondere activiteiten op het 
terrein van christelijk-sociaal handelen

EErvollE prijsvoor WildE GanzEn-dirEctEur:

WoonproJect in  
kasteel Woerden

Wilde ganzen 
schenkt € 5000 aan 

deze unieke plek

gift voor Water-
proJecten brazilië
“Met het Water geef 

je het leven terug”
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Josine Westerbeek-Huitink (1960)  

studeert Levensmiddelentechnologie 

aan de Wageningse Landbouwhoge-

school. Zij wordt in 1986 medewerker 

technologiebeleid bij het CNV, en 

raakt eind jaren ’80 steeds meer  

betrokken bij het arbeidsmarktbeleid. 

Vanaf 1994 werkt zij als manager 

werkgelegenheidsprojecten bij Rand-

stad Uitzendbureaus. In 1998 keert zij 

terug naar het CNV.  

Als lid van het Dagelijks Bestuur is zij 

nauw betrokken bij de grote verande-

ringen in de WAO en de WW. Sinds 

2001 is Josine vicevoorzitter, en in 

het voorjaar van 2005 volgt zij enkele 

maanden Doekle Terpstra op, die het 

CNV verlaat. Zij is daarmee heel kort 

de eerste vrouwelijke vakcentrale-

voorzitter in ons land. Op 1 september 

2005 wordt zij directeur van Wilde 

Ganzen.

EEN pRACHTIGE pRIJS

josine was nog niet binnen als directeur van Wilde  
ganzen, of er werd van alle kanten aan haar getrokken. 
in 2005 waren ontwikkelingsorganisaties naarstig op 
zoek naar partners om strategische allianties mee aan te 
gaan. zo ontmoette ik josine, aan de onderhandelings-
tafel. twee vrouwen, beiden aan het roer van een ontwikkelingsorganisatie. 
het klikte! We bleken dezelfde studieachtergrond te hebben (landbouw- 
hogeschool Wageningen), hetzelfde geboortejaar (1960), en moesten  
allebei majeure knopen doorhakken. dat is haar wel toevertrouwd.

josine is enorm doortastend, integer en betrouwbaar. in de afgelopen jaren 
hebben we als collega-directeuren zeer prettig samengewerkt, elkaar zo-
nodig ook de waarheid gezegd en een spiegel voorgehouden. helaas zijn we 
nooit samen op een projectreis geweest, er waren altijd andere prioriteiten. 
nu steken we nog regelmatig de koppen bij elkaar, om te praten over werk-
gerelateerde zaken, en onderling eens lekker ons hart te luchten over ‘al die 
macho’s’ waar wij als vrouwen mee te maken hebben.

vóór ik josine leerde kennen, zette zij zich ook al gedreven in om de positie 
van mensen te verbeteren, als topbestuurder bij de grote vakbond cnv. 
leidinggeven aan een ontwikkelingsorganisatie als Wilde ganzen is nog nét 
iets anders. opkomen voor kansarmen in de wereld raakt je diep vanbinnen; 
josine zet zich er met hart en ziel voor in. daarom vind ik het prachtig dat 
zij de eervolle adriaan borstprijs 2011 krijgt uitgereikt, voor al haar kracht-
inspanningen ‘op het terrein van christelijk-sociaal handelen’. het komt je 
toe, josine!
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Rienk van Splunder over Josine 
Westerbeek-Huitink, echte maatjes 
tijdens hun CNV-tijd. Hij een gerefor-
meerde heer, zij een dame met rooms-
katholieke wortels, bij een christelijke 
vakbond. Als bestuursleden deelden zij 
samen één kamer. “Regelmatig vloog 
een stressballetje mijn kant op.”

“Josine stelt altijd het welbevinden van 
mensen centraal. Zo heeft zij vanuit het 
CNV een geweldige bijdrage geleverd 
om het denken over arbeidsongeschikt-
heid te veranderen. Neem bijvoorbeeld de 
– nog steeds actuele – discussie over de 
‘Wajong’. Jarenlang focusten vakbonden, 
werkgeversorganisaties en de politiek zich 
vooral op wat jonge arbeidsgehandicapten 
níet konden. Binnen het CNV, de Stichting 
van de Arbeid en de Sociaal-Economische 
Raad wist Josine het accent te verschui-
ven naar wat deze wajongers wél kunnen. 
Mede door haar inzet zijn er in de wetge-
ving meer arbeidskansen gecreëerd voor 
mensen met een beperking”, zegt Rienk 

durft te zeggen ‘ik weet het ook even niet 
meer’ heb ik zeer bijzonder gevonden. In 
het vakbondswereldje is het immers niet 
gebruikelijk je eigen kwetsbaarheid aan 
een ander te tonen, je laat vooral je spier-
ballen zien.
“Josine heeft geen makkelijke leerschool 
gehad binnen het CNV. Zeker in het 
begin wilden sommige oudere, streng 
gereformeerde mannen de kennis en 
geloofsopvattingen van deze dame met 
rooms-katholieke wortels weleens gron-
dig peilen. Hierdoor was Josine niet echt 
op de kast te krijgen. Maar o wee als ik 
bij tijd en wijle een lollige vrouwonvrien-
delijke opmerking maakte vanachter mijn 
bureau. Dan vloog er meteen een stress-
balletje richting mijn hoofd.”

“Josine’s inzet voor sociale gerechtig-
heid, zowel in haar CNV-tijd als in haar 
huidige directeurschap van Wilde Gan-
zen, past zó goed bij de doelstelling van 
de Adriaan Borstprijs, die zij nu in ont-
vangst mag nemen. Eerdere prijswinnaars 
als Piet Hein Donner en Jos van Gennip 
mogen blij zijn dat zij voortaan in haar 
schaduw mogen staan.” n

Borst: ‘Ondernemen doe je in het belang 
van het volk en de samenleving.’ En in die 
samenleving draag je ook verantwoorde-
lijkheid voor de mensen die niet voluit 
kunnen participeren op de arbeidsmarkt.”

“Vanuit deze overtuiging krijgen discus-
sies over maatschappelijk ondernemen, en 
de toekomst van de WAO en de WW, een 
veel diepere betekenis. Op zo’n moment 
zie je dat bij Josine de ‘sterretjes gaan schij-
nen’. Door zoveel te praten over werk – en 
later ook over privézaken – leer je echt 
‘de mens achter de bestuurder’ kennen. 
Dat je bij moeilijke kwesties tegen elkaar 

van Splunder. Hij is oud-bestuurslid van 
het CNV, een van de grootste werkne-
mersorganisaties in Nederland.
“Ik ontmoette Josine eind jaren tachtig bij 
het CNV. Tussen 1994 en 1998 werkte zij 
elders, maar in 1998 keerde ze terug en 
hebben we elkaar echt beter leren ken-
nen. Als leden van het Dagelijks Bestuur 
kwamen we bij een reorganisatie ‘nood-
gedwongen’ op één kamer terecht. Josine 
had het arbeidsmarktbeleid, pensioenen 
en de sociale zekerheid in haar porte-
feuille, ik het arbeidsvoorwaardenbeleid.”

RENTmEESTERSCHAp
“Ook buiten werkoverleggen praatten 
we vaak door over zaken die we belang-
rijk vonden. Wat drijft je nou, wat inspi-
reert je in je vakbondswerk? Josine komt  
vanuit een rooms-katholieke traditie, ik 
meer vanuit de gereformeerde traditie, 
maar beiden delen we, zonder met de  
Bijbel om de oren te slaan, de overtuiging 
van het rentmeesterschap. Ik citeer daarbij 
de christelijk-sociale ondernemer Adriaan 

“de mens   achter de bestuurder”
josinE’s inzEt voor socialE GErEchtiGhEid, toEn En nu

“in het vakbonds-
Wereldje toon je  
je spierballen, niet  
je kWetsbaarheid”

Wilde Ganzen is de expert op het gebied van concrete projecten in 
ontwikkelingslanden. Wij stellen mensen in staat om initiatieven 
ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werven we 
fondsen en leveren we kennis en begeleiding. Samen met betrokken 
Nederlanders doen wij dit al bijna 55 jaar. Zo zijn er inmiddels ruim 
10.000 projecten succesvol afgerond.
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Als kersverse directeur van Wilde Ganzen 
bezocht Josine Westerbeek-Huitink in 2006 
het arme binnenland van de Braziliaanse deel-
staat Alagoas. Op haar eerste projectreis werd 
ze vergezeld door Johanne van Dijk, senior 
medewerker projecten. Die stelde Josine voor 
aan de bevlogen Padre Josevel. In de micro-
regio Batalha is hij al tien jaar bezig met het 
aanleggen en financieren van cisternas. Dit 
zijn enorme watertanken van zo’n 15.000 liter. 
Hierin kunnen dorpsbewoners schoon en kost-
baar regenwater opvangen. 
Meestal is het acht maanden per jaar kurk-
droog in de Braziliaanse regio Batalha. Soms 
valt er ook in de regentijd nauwelijks water, 
met misoogsten en honger tot gevolg. Water-
leidingen zijn vrijwel nergens aanwezig.  
Tijdens de korte en onregelmatige regenperiode 
is het van levensbelang om alle neerslag op te  
vangen en op te slaan, voor de rest van het jaar. 
In samenwerking met de lokale organisatie 
Novo Horizonte en met hulp van de Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Bra-

zilië (SONOB) en Wilde Ganzen in Nederland 
zorgt Padre Josevel voor de aanleg van dak-
goten en watertanks. 

EEUWIG DANkBAAR
“In de dorpen waar per twee huizen een cis-
terna staat, is 95 procent van de mensen 
gezond. Van de mensen die nog geen cisterna 
hebben, is 98 procent ziek. Zij moeten verderop 
drink- en gebruikswater halen uit een stuw-
meertje vol ziektekiemen en parasieten”, vertelt 
de pater. Het drinken van dit vervuilde water 
heeft worminfecties en maagdarmstoornissen 
tot gevolg. Die kunnen weer ernstige ziektes 
en sterfte veroorzaken, vooral onder kinderen. 
Een cisterna is zo letterlijk een voorziening die 
het verschil maakt tussen leven en dood. “De 
mensen zijn eeuwig dankbaar”, weet Padre Jose-
vel. “De reacties die je krijgt, zijn ongelooflijk. 
Schoon en veilig drinkwater geeft waardigheid, 
gezondheid en rust in huis. Je ziet het ook aan 
de gezichten van de mensen. Het is echt alsof 
het water ze het leven teruggeeft.” n

“Met het Water geef je  
Het leven terug”

Gift voor indrukWEkkEndE WatErprojEctEn in Brazilië

project

Op een mooie locatie, middenin het centrum 
van Woerden, runt de christelijke zorgorganisa-
tie Abrona een kasteel met 28 vaste bewoners. 
Deze mensen met een lichte tot matig verstan-
delijke beperking hebben ieder een uniek appar-
tement, dat van alle gemakken is voorzien. 
“Onze cliënten kunnen deels zelf koken, en 
hebben een eigen badkamer/toilet, internet-  
en telefoonaansluiting. Ze zijn redelijk goed 
zelfredzaam. De meesten gaan met eigen of 
openbaar vervoer naar hun werk, bijvoorbeeld 
bij de sociale werkplaats in Woerden”, vertelt 
Ilse Pouw. Zij is teamleider van de woonvoor-
ziening in Kasteel Woerden.

FANTASTISCHE GIFT 
“In de cliëntenraad en tijdens het ‘huiskamer-
overleg’ heb ik de bewoners verteld over de 
fantastische gift van Josine. Ik vroeg wat de 
bewoners hier ’t liefst mee zouden doen. Het 
moest wel om een blijvend doel gaan, niet 
zomaar een leuk dagje uit. Toen zeiden ze: ‘Als 
we iets mogen kiezen, dan willen we heel graag 
een deur laten maken naar het terras.’ Het gaat 
hier om een doorgang op de gewelven van het 

kasteel. Nu moeten de bewoners vanuit de 
algemene ontmoetingsruimte met het kookge-
deelte altijd ‘omlopen’ naar het terras. Het zou 
heel fijn zijn als dat straks makkelijker wordt, 
en ze eerder lekker buiten kunnen zitten met 
hun bezoek of bordje eten. Het kasteel is een 
monumentaal pand, dus voor deze doorgang is 
wel toestemming nodig van Monumentenzorg. 
Hierover zijn we nu druk in overleg, en we 
hopen dat de schenking letterlijk en figuurlijk 
deuren opent.”

THEATERVOORSTELLINGEN
Een klein deel van de gift komt ten goede aan 
Theater Zaal der Kunsten, ook gesitueerd in 
het Kasteel. Pouw: “Dit is een hele leuke locatie 
waar mensen met een verstandelijke beperkin-
gen doordeweeks, en af en toe in het weekend, 
dagbesteding kunnen volgen in werkgroepen.
Bij theatervoorstellingen zetten ze bijvoorbeeld 
de opstelling in de zaal klaar, of ze staan achter 
de bar en geven de gasten koffie en thee. Ook 
helpen onze cliënten bijvoorbeeld met het bakken 
van taartjes bij kinderfeestjes, of presenteren zij 
zelfstandig een voorstelling.” n

“graag een deur op de 
kasteelgeWelven”

schEnkinG aan uniEkE WoonplEk in hartjE WoErdEn In kasteel Woerden 
krijgen 28 (jong)-
volwassenen met  
een verstandelijke 
beperking onder-
steuning bij het  
wonen, en kunnen  
zij zich ontplooien  
bij dagbesteding  
Theater Zaal der  
kunsten. Wilde  
Ganzen-directeur 
Josine Westerbeek-
Huitink schenkt  
5000 euro aan deze 
bijzondere plek.

Haar bezoek aan 
watertankprojecten 
in Brazilië, in 2006, 
blijft voor Josine 
Westerbeek-Huitink 
een van haar 
indrukwekkendste 
projectreizen. 
‘Geweldig. Wat 
een verschil maken 
die tanks voor de 
gezondheid van de 
mensen!’, schreef 
ze vorig jaar in de 
nieuwsbrief van 
Wilde Ganzen. 
Nu, als winnaar van 
de Adriaan Borstprijs 
2011, schenkt ze 
5000 euro voor nóg 
meer watertanks in 
Brazilië.

project

 ZIE VOOR mEER INTERESSANTE pROJECTEN EN ONLINE DONEREN: WWW.Wildeganzen.nl 



De zorgvuldigheid waarmee Wilde Ganzen 

de giften besteedt, spreekt ons aan. 

Er is bij Wilde Ganzen niet zozeer sprake 

van hulp, maar van ontwikkelingssamen-

werking. We onderschrijven het principe 

van Wilde Ganzen: samen kom je verder. 

Want: het goede leven begint waar 

mensen gaan delen!

Dhr. en Mevr. Ter Beek

Donateurs
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“Generaties lang is Nederland gekenmerkt door 
een sterke maatschappelijke binding. Mede onder 
invloed van de ontzuiling is deze sociale cohesie 
verzwakt. Ons land scoort internationaal steeds 
lager op de ‘kwaliteit van de samenleving’, en er 
heerst grote onverschilligheid over wereldproble-
men als de hongersnood in Afrika. Maar juist in 
het huidige globaliseringsproces – dat hard en 
dikwijls onrechtvaardig is - is het heel hard nodig 
dat mensen hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheid nemen, nationaal en internationaal. 
De Adriaan Borstprijs richt de schijnwerpers op 
mensen die dat doen, die zich inzetten voor een 
humaan globaliseringsproces en daarbij hande-
len naar die oude idealen van binding en ver-
antwoordelijkheid. Dat vind ik de enorme kracht 
van Josine en haar organisatie Wilde Ganzen: het 
besef van mondiale verantwoordelijkheid wordt 
niet in allerlei grote theorieën vertaald, maar 
in een heel duidelijk handelingsperspectief voor 
de ‘gewone’ mensen die zelf willen bijdragen aan 
armoedebestrijding. Zo zet Wilde Ganzen zich in 
voor mensen overzee, en ook voor de kwaliteit van 
leven in de eigen samenleving.”

“Zo’n prijs is juist relevant in een tijd dat 
er enige schroom is over je christelijke inspi-
ratie. Dit laatste blijft echter van wezenlijk 
belang voor de samenleving. Gelukkig zet de 
Adriaan Borstprijs ieder jaar één persoon 
in het zonlicht, die zich langdurig en belan-
geloos inzet voor sociale gerechtigheid. Als 
eerdere winnaar voel ik een zekere schroom 
om dit te zeggen – eigenlijk vond ik het ook 
een beetje ‘fout’ dat een minister deze prijs 
ontving. Maar als íemand deze eer dubbel 
en dwars toekomt, is het wel Josine. Ik ken 
haar vooral uit haar tijd als vicevoorzitter 
van het CNV en adviseur over de WAO-
problematiek. Josine is bij uitstek weer zo’n 
persoon die zónder heel specifiek op de 
voorgrond te treden, juíst de continuïteit 
waarborgt bij het denken over belangrijke 
maatschappelijke thema’s als arbeidsonge-
schiktheid. Zij stimuleert voortdurend dat 
nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet 
en blijven lopen. En dat is vaak veel belang-
rijker dan het zo af en toe hoog vlammen.”

adriaan borstpriJs Twee oud-winnaars 
over de Adriaan Borst-
prijs, die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan 
‘iemand die zich op 
bijzondere wijze actief 
en betrokken heeft 
betoond op het terrein 
van christelijk-sociaal 
denken en handelen’. 
De prijs bestaat uit 
een bronzen beeld en 
een geldbedrag van 
10.000 euro dat de 
winnaar toekent aan 
één of meer inspire-
rende projecten. 
Adriaan Borst, de 
naamgever van de 
prijs, was een christe-
lijk sociaal bewogen 
ondernemer.

n  Jos van Gennip
NCDO-voorzitter, oprichter denktank Socires, 
winnaar Adriaan Borstprijs 2009

n Piet Hein Donner
Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, winnaar Adriaan 
Borstprijs 2010



“Wilde Ganzen staat voor ontwikkelingsSAmENwerking en met name het woordje SAmEN ligt 
onze directeur Josine zeer na aan het hart. altijd wijst zij haar medewerkers op het belang van saMenwerking: 
onderling, met de particuliere initiatieven, met de project eigenaren in de ontwikkelingslanden, met de donateurs, 
kortom saMen met iedereen die onmisbaar is bij ons werk. Met name door deze unieke manier van saMenwerking 
is Wilde ganzen in de afgelopen 55 jaar in staat geweest om al bijna 11.000 projecten succesvol af te ronden. saMen 
met josine hopen de medewerkers van Wilde ganzen nog heel lang door te kunnen gaan met het uitvoeren van hun 
belangrijke taak.” lex van iterson, manager fondsenwerving & communicatie Wilde ganzen

“Josine noemt zichzelf een 
‘mensgerichte’ leidinggevende, 
wat ik volmondig kan beamen! 
Niet alleen werkt ze voor kansarme mensen 
in ontwikkelingslanden én in Nederland. 
Ook doet ze dat als een oprechte team-
speler. Maar bovenal is ze een warme, 
meelevende collega, met een luisterend oor 
en een bemoedigend woord voor iedereen 
die dat nodig heeft. Kortom, Josine is een 
christelijk-sociale werkgever pur sang. 
Adriaan Borst zou trots op haar geweest 
zijn. Ik feliciteer Josine van harte met deze 
welverdiende prijs!” Marina Bernards, 
directiesecretaris Wilde Ganzen

“In 2006 stapte ik met Josine,  
onze nieuwe directeur, in het vliegtuig naar 
Brazilië. het was haar eerste projectreis voor Wilde ganzen. 

vooraf kon ik slechts vermoeden dat deze reis bijzonder en fijn 

zou worden. ter plekke had ik het voorrecht om te zien hoe 

geëngageerd en vol overtuiging josine zich inzet om de situatie van 

kansarmen te verbeteren, omdat armoede haar diep raakt. haar 

betrokkenheid bij mensen die de meest basale voorzieningen als 

schoon drinkwater en voldoende voedsel moeten missen, maakte 

indruk op de vele brazilianen die wij ontmoetten. en ook op mij. 

zó duidelijk bleek haar drijfveer om leiding te willen geven aan een 

organisatie als de onze.” Johanne van Dijk, senior medewerker 

projecten Wilde Ganzen

“Directeur Josine is een zeer professionele, slimme 
dame. Dat merkte ik meteen bij haar bezoek aan ons Thembalethu Home 
Based Care-project in Zuid-Afrika. Rond het plaatsje Schoemansdal, vlakbij 
de grens met Swaziland en Mozambique, helpen wij families die te maken 
hebben met hiv, aids en armoede. Thembalethu betekent ‘onze hoop’, en ik 
ben zo dankbaar voor de steun van Wilde Ganzen. De auto waarin ik naar 
lokale organisaties, ziekenhuizen en mensen rij om ze te trainen in de thuis-
opvang van zieke mensen, is onmisbaar voor mijn werk, en gedoneerd door 
Wilde Ganzen. Toen ik in 2007 Josine en enkele collega’s ontmoette, was ik 
echt onder de indruk dat ze hiervoor tijd had gevonden in haar drukke reis-
schema. Ze stelde heel veel vragen en toonde zich zeer betrokken.”  
Hannes Pieters, Zuid-Afrika

“Bij Josine staat hoog 
in het vaandel dat ieder 
mens recht heeft op werk 
naar vermogen en zijn/

haar steentje kan bijdragen aan 

een maatschappij waarin voor 

iedereen plek is. ook binnen de 

personeelsvertegenwoordiging 

ervaar ik josine’s grote kracht: ze 

denkt altijd mee over wat goed 

is voor de organisatie én voor de 

mensen persoonlijk. Met deze 

bijzondere talentencombinatie 

weet ze de perfecte match te 

vinden tussen inlevingsvermogen, 

zakelijkheid en realiteit. ik ben 

trots op ‘onze’ directeur als 

mens en als leidinggevende.” 

Wil Ferwerda, receptioniste/

personeelsvertegenwoordiger  

Wilde Ganzen
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“De wereld van ontwikkelingssamenwerking en goede 
doelen verandert zó, dat er eigenlijk altijd veel te wikken en te 
wegen valt. nog maar net directeur, volgde er een hectische tijd waarin 
josine een grote besluitvaardigheid aan de dag legde. als nieuwkomer 
in de sector dwingt zij daarmee bewondering bij ons allen af. en dat in 
zeer goede verstandhouding met medewerkers, het Mt en de leden van 
de raad van toezicht van Wilde ganzen. er is veel vernieuwd in onze 
organisatie, terwijl het belangrijke eigen karakter behouden is. josine 
levert een fraai staaltje van stuurvrouwkunst!” 
robert Wiggers, adjunct-directeur Wilde ganzen


