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Maarten Bouwhuis 
 
Maarten Bouwhuis is een veel gevraagd dagvoorzitter en debatleider. Hij is presentator bij BNR Nieuwsradio en 
RTL-Z. Maarten onderscheidt zich door zijn bevlogenheid, inhoudelijke scherpte en kwinkslag op het juiste 
moment. 

BNR & RTL 
Maarten is sinds 2010 presentator van de BNR Klantenshow. Het enige programma op de Nederlandse radio over 
klantgericht ondernemen, marketing en communicatie. De Klantenshow is wekelijks te beluisteren op BNR 
Nieuwsradio. 
Dagelijks is Maarten te zien op RTL-Z als presentator van RTL Ondernemerszaken. In dit zakelijke TV programma 
adviseert hij ondernemers over uiteenlopende thema's.  

WebTV 
Niet alleen op radio en TV, maar ook op internet is Maarten te zien als presentator. Hij leidt webinars voor ProRail, 
ONVZ en ABP. In opdracht van ING en ABN AMRO presenteert hij inhoudelijke web-films over bankieren en 
internationaal ondernemen. 

Carredebat 
Sinds 2007 werkt Maarten voor BNR Nieuwsradio, als redacteur en presentator, maar ook als programmamaker. 
Hij ontwikkelde en presenteerde het eerste EU-verkiezingsdebat in 2009. In 2010 en 2012 organiseerde hij samen 
met RTL Nieuws het Carredebat voor de nationale verkiezingen. 
Daarnaast was hij als programmamaker en presentator betrokken bij BNR-debatten over financieren, 
internationaal ondernemen, zorg en mobiliteit. In 2013 presenteert Maarten de uitreiking van de FD Gazellen 
Awards. 

Dagvoorzitter 
Maarten Bouwhuis staat gemiddeld twee keer per week op het podium als dagvoorzitter of debatleider. 
Inhoudelijk is hij breed ontwikkeld. Hij wordt hoog gewaardeerd op conceptontwikkeling en zijn inhoudelijke 
kennis. Thema's die veel terugkomen zijn: zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, retail, 
duurzaamheid, logistiek, zorg, ruimtelijke ordening, energie, politiek en binnenlands bestuur. 
Maarten werkte o.a voor KLM, Post NL, ABN AMRO, Eneco, NUON, Atradius, Jumbo, Martkplaats, Brunel, 
Technische Unie, Verbond van Verzekeraars, Achmea, Zwitersleven, Ministerie van I&M, EZ, Provincie Noord-
Brabant en Gelderland en congresbureaus Kluwer en Euroforum. 

Eerder was Maarten Bouwhuis in dienst van het Nederlands Debat Instituut als debatleider en trainer. In 2010 
verscheen 'Mag ik u quoten' van zijn hand; een handzaam boekje met mediatips voor raadsleden en wethouders. 
Maarten studeerde Communicatie in Rotterdam en is afgestudeerd in de noodzaak van debatonderwijs. 
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