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

BNR Nieuwsradio & Het Financiële Dagblad
Sinds 2007 is Maarten verbonden aan BNR Nieuwsradio. Hij organiseerde en presenteerde het 
eerste EU-verkiezingsdebat op BNR Nieuwsradio in 2009. In 2010 werd hij presentator van de 
nieuwszender. Maarten presenteerde de BNR Klantenshow. Het enige programma op de 
Nederlandse radio over klantgericht ondernemen, marketing en communicatie. Tussen 2014 - 2017
presenteerde hij BNR Opvolgers en BNR Gangmakers, het wekelijkse debatprogramma voor 
ondernemers. In 2017 maakte Maarten de BNR Podcast The Cashless Future. 

Maarten is presentator van de event-tak van de FD Mediagroep. Hij is de presentator van de event-
serie’s Young Circle en Gangmakers Xtra. Sinds 2013 was Maarten de vaste presentator van de FD 
Gazellen, de prijzen voor de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Daarnaast 
presenteert hij de Yacht Challenge en diverse debatten over mobiliteit, finance en technologie.

In 2010 en 2012 organiseerde hij samen met RTL Nieuws het Carredebat voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. In 2013 en 2014 was Maarten dagelijks te zien op RTL-Z als presentator van 
RTL Ondernemerszaken.

Dagvoorzitter & Debatleider
Maarten staat wekelijks op het podium als dagvoorzitter of debatleider, in opdracht van overheid en
bedrijfsleven. Inhoudelijk is hij breed ontwikkeld. Thema's die veel terugkomen zijn: zakelijke 
dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, retail, duurzaamheid, logistiek, zorg, ruimtelijke 
ordening, energie, politiek en binnenlands bestuur.

Maarten is als spreker verbonden aan Speakersacademy, Sprekershuys, en TalentKitchen van 
Endemol Shine. Maarten zette zijn handtekening onder het succes en de continuïteit van vele 
evenementen en congressen. Voorbeelden zijn:

ABN AMRO Retailer of the Year Prijzen (’14 – ’17)
-   Trends in Export, Atradius en Fenedex (’12 –’17)
-   Pensioenevent Zwitserleven (11’ – ’18)
-   BusinessBoostLive, BusinessBoost Exclusive, Nacht van de Ondernemer, ING & MKB 

Nederland. (‘16 - ’17)
-   Private banking events ING (’15 - ’18)
- Allianz ronde tafels en congressen (‘15 - ‘18)

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. Daarnaast blogt hij regelmatig op zijn site over zijn vak en de 
actualiteit. Maarten studeerde Communicatie in Rotterdam en is afgestudeerd in de noodzaak van 
debatonderwijs.

http://www.rtl.nl/financien/ondernemerszaken/
http://www.debatinstituut.nl/

