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tevens van groot belang dat je dezelfde waarden als 

Women on Wings onderschrijft: Equality, Energetic and 

Living up to. Het werk van de experts is vrijwillig, maar 

niet vrijblijvend. Je gaat dan ook een overeenkomst 

aan. De selectie wie er in India support krijgt, wordt 

eveneens gedegen uitgevoerd. Women on Wings werkt 

samen met bedrijven in de voeding, landbouw, bosbouw 

en textiel. Women on Wings selecteert bedrijven gericht 

op werkgelegenheid voor vrouwen. Onderzoek toont aan 

dat vrouwen hun inkomsten gebruiken voor een betere 

toekomst van de kinderen. Door in vrouwen te investe-

ren, investeer je in de volgende generatie. Je kunt vaste 

patronen doorbreken, met als uitgangspunt: geef geen 

vis, maar leer hoe je moet vissen. 

KEUZE

Maria: “Als boerendochter in Nederland was mijn bedje 

gespreid, ik kon kiezen welke kant ik op wilde. De vrijheid 

in Nederland is groot. Op het platteland in India is die 

keuze er niet. Ik wilde hulp bieden, maar meer dan zo 

maar een donatie of gift. Na zelf ervaring te hebben 

opgedaan in een uitwisselingsproject in India, werd 

mijn gevoel  om iets te veranderen sterker en heb ik in 

2007 mede Women on Wings opgericht. Met de nodige 

ervaring in het bedrijfsleven moest er voor ons wel een 

verdienmodel inzitten. Met als doel het creëren van 1 

miljoen banen voor vrouwen. Het is mooi om te zien 

dat in één generatie het verschil nu al wordt gemaakt. 

Neem bijvoorbeeld Durga, zij woonde op 14-jarige 

leeftijd bij haar schoonfamilie in en werd jong moeder 

terwijl ze zelf analfabeet was. Zij werkt nu en heeft 

inkomen, waardoor ze de studie van haar dochter kan 

betalen die voor Register Accountant studeert. Een 

mooier compliment kunnen we niet krijgen!”

Vrouwen een rolmodel bieden en motiveren het beste 

uit zichzelf te halen. Hier zijn Lieve Declercq en Maria 

van der Heijden beiden bewust mee bezig. Ze hebben 

allebei een enorme drive en enthousiasmeren zit in hun 

natuur. En ze hebben meer gemeen, naast hun topfunc-

tie (Maria als directeur-bestuurder MVO Nederland en 

Lieve als directievoorzitter van Vitens) zetten zij zich 

in voor maatschappelijke projecten. “Hoe we dat voor 

elkaar krijgen?” Maria lacht. “Ik heb de ervaring dat hoe 

drukker vrouwen het hebben, hoe meer ze voor elkaar 

krijgen. En natuurlijk moet je keuzes maken en prioritei-

ten stellen.”

Lieve en Maria hebben elkaar leren kennen via Women 

on Wings. Lieve meldde zich aan als vrijwillige expert 

bij de stichting waarvan Maria één van de oprichters is. 

Women on Wings ondersteunt vrouwen op het plat-

teland in India met werk en inkomen door kennis en 

kunde te delen. Experts uit het Nederlandse bedrijfsle-

ven werken ter plaatse samen met Indiase bedrijven. De 

experts ondergaan een strenge selectie, hun bedrijfs-

kundige ervaring moet van dien aard zijn, dat zij een 

waardevolle bijdrage in India kunnen leveren. Het is 

WOMEN ON WINGS VERBINDT 
VROUWEN WERELDWIJD

“Hoe drukker vrouwen het hebben, 
hoe meer ze voor elkaar krijgen.”
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STAP VERDER

Internationaal gelden dezelfde fundamenten voor een 

goedlopende organisatie. De experts van Women on 

Wings worden ingezet waar de behoefte ligt. Denk aan 

ondersteuning op strategisch, HR, organisatorisch, of 

marketinggebied. Maria: “Lieve is één van onze strategi-

sche experts, door haar ervaring kan zij een organisatie 

goed doorgronden en de te maken stappen uitzetten. 

Na hun verblijf in India monitoren de experts de bedrij-

ven ook vanuit Nederland nog en bieden ondersteuning 

waar nodig. We hebben een eigen kantoor in India waar 

inmiddels 18 man werkt, die houden ter plaatse contact 

met alle betrokkenen. Persoonlijk contact houden is 

essentieel om de projecten draaiende te houden. Er 

zijn inmiddels meer dan 200.000 banen gerealiseerd in 

de afgelopen jaren. Het management van Women on 

Wings is recent overgedragen naar India, dat betekent 

dat de hele organisatie ter plaatse wordt gerund.” 

GELIJKWAARDIG

Lieve vult aan: “Ik ben sinds de eerste kennismaking 

met Women on Wings in 2011 nu al 4 x een week in 

India geweest als expert. Het is zo’n louterende ervaring 

en een echte verrijking. Onze hectische maatschappij 

kan van de Indiase cultuur nog veel leren, er zijn meer 

manieren om zaken te doen. En dat is die gelijkwaar-

digheid die zo belangrijk is, we komen niet vertellen 

hoe het moet. Samen tillen we de organisatie naar een 

hoger plan.”

DE DRIVE VAN MARIA

“Wat ik waardeer in Maria is haar tomeloze enthousias-

me en passie. Er staat met Women on Wings een hele 

sterke en succesvolle Indiase organisatie, waarbinnen er 

nu zelfs kansen worden gecreëerd voor hoger opgelei-

de jonge vrouwen. Maria heeft het lef om dit over te 

dragen en los te laten, dat vind ik enorm knap. Zij heeft 

nu de ruimte zich te richten op een nieuwe uitdaging als 

directeur bij MVO Nederland. Het is een hele energieke 

vrouw met een enorme verbindende kracht. Ik word 

altijd blij als ik haar zie. Als de agenda’s het toelaten 

spreken we geregeld af. Ze blijft ondertussen op haar 

kenmerkende, nuchtere wijze oprecht en trouw aan haar 

idealen. Met recht een rolmodel!”

DE KRACHT VAN LIEVE

Maria gaat nog meer stralen en aan tafel worden de 

glazen nogmaals gevuld met kraanwater. Maria vertelt 

lachend: “Kraanwater heeft voor mij een andere status 

gekregen. Lieve heeft bij Vitens al veel bereikt de afgelo-

pen jaren met het blauwe goud.  Bij een bezoek aan een 

horecagelegenheid waar geen kraanwater wordt ge-

schonken, gaat de geëngageerde Lieve de discussie niet 

uit de weg. Dat is typerend voor haar, altijd vol energie 

op zoek naar openingen, ze is een sterke teamplayer die 

goed kan delen. Ik nodig haar graag uit om te sparren, 

haar sterk analytisch vermogen en wijsheid geeft mij 

vaak net weer een andere invalshoek. Ik lees het Finan-

ciële Dagblad dagelijks, maar in de tijd dat Lieve haar 

eigen column had, las ik het vol trots.”

TOEKOMSTBESTENDIGE ECONOMIE

Lieve neemt de complimenten in ontvangst. En er wordt 

weer hartelijk gelachen, voor beide vrouwen zijn de 

Lieve vervulde diverse directiefuncties bij toonaangeven-

de organisaties. Haar brede ervaring heeft zij opgedaan 

bij bedrijven als Van Gansewinkel, ExxonMobil en Maltha 

Group. Sinds september 2012 is Declercq het gezicht van 

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, dat 

water wint en levert in de provincies Utrecht, Gelderland, 

Overijssel, Flevoland en Friesland. Daarnaast vervult ze 

toezichthoudende functies bij het Catharina Ziekenhuis 

in Eindhoven en CED Europe BV.

Maria heeft ruim 30 jaar ervaring in verschillende secto-

ren van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, 

in zowel grote (Rabobank en Randstad) als midden- en 

kleinere bedrijven (Bloemenveiling Flora Holland, Women 

on Wings). Als eindverantwoordelijk CEO ervaren en be-

dreven in stakeholdermanagement, governance, verdien-

modellen, maatschappelijk ondernemen en marketing. 

Vanaf 1 juli 2016 directeur-bestuurder MVO Nederland.

drs. Maria W. van der Heijden
Lieve Declercq



AITHRA | MAGAZINE | ZICHTBAARHEID | 2016

9WOMEN ON WINGS | AITHRA 

Nederland maar ook wereldwijd. Onze joint-venture,   

‘Vitens Evides International’ en ons klantenfonds  

‘Water for Life’ staan voor de missie dat iedereen in de 

wereld toegang zou moeten hebben tot schoon drink-

water en sanitatie. Er wordt kennis en kunde gedeeld 

in landen waar schoon drinkwater niet vanzelfspre-

kend is. Een gezonde wereld begint bij een stuk eigen 

verantwoordelijkheid en die veranderkracht hebben we 

allemaal.”

MEER WETEN OVER:

womenonwings.com

vitens.com

mvonederland.nl

uitgesproken typeringen geen aangeleerde houding, 

maar een natuurlijke manier van doen. En dat maakt 

hoogstwaarschijnlijk ook, dat ze beiden zo succesvol zijn 

in wat ze aanpakken. Hun ambitie ligt in het duurzaam 

omgaan met onze bronnen, om zorg te dragen voor 

een toekomstbestendige economie. Daar kun je iedere 

dag, ieder moment zelf mee beginnen. Zo lang jezelf 

bewust bent van je eigen rol, maak je het verschil. Maria 

brengt organisaties samen om de circulaire economie 

te versnellen. “Er zijn legio ideeën over duurzaamheid, er 

is veel passie en dat moet omgezet worden in daad-

kracht.” Bij Vitens maakt Lieve zich sterk voor schone 

bronnen voor de toekomst. “Kraanwater is voor ons zo 

vanzelfsprekend. We beseffen niet hoe fantastisch dit 

is. Om diezelfde waarde van nu ook in de toekomst zo 

gewoon te laten zijn, wordt er vandaag hard gewerkt. 

Vitens werkt aan schoon drinkwater en sanitatie in  

TOEKOMSTBESTENDIGE ECONOMIE


