Interview
accountant tot kunstenaar, van bestuurder
tot student. Het maakt dat we met een
andere, open blik naar de stad kijken.’
Zelf kan Maas als voormalig topvrouw
bogen op een rijke carrière, die haar
voerde langs onder meer het directeurschap van Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO), softwarebedrijf Origin en een denktank. Ze was voorzitter
van de raad van toezicht in de gezondheidszorg en commissaris voor Schiphol
Group, Philips, ABN Amro en Twynsta &
Gudde. Als politicus zat ze ook nog in de
eerste kamer voor de PvdA.
In 2009 werd Maas door de burgemeester gevraagd voor het voorzitterschap
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schap, zegt Maas. ‘Onze leden hebben
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voorbeeld van. Toen zag je saamhorigOnlangs blikte Maas ook voor zichzelf

heid, overheid en samenleving trokken
samen op. Die sfeer moeten we overeind
zien te houden. De UDB zal zich daarvoor
blijven inzetten.’

UDB
www.utrechtdb.nl
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