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drs. Frits Huffnagel

Frits Huffnagel  heeft al een stevige politieke carrière achter de rug. Hij was wethouder in Amsterdam en in 

Den Haag. Als enige in Nederland kan hij zeggen dat hij in de hoofdstad en in de Hofstad wethouder was.

MEDIA

fritshuffnagel@speakersacademy.eu

Meest in het oog springend zijn de 

resultaten die hij heeft behaald op het 

terrein van citymarketing. De gedreven 

flamboyante liberaal zette Amsterdam 

op de kaart met de introductie van de 

campagne ‘I amsterdam’ en gaf Den Haag 

stadstrots door de stad nadrukkelijk te 

profileren als de Internationale stad van 

Vrede en Recht. Met recht kan hij worden 

gezien als de citymarketinggoeroe van 

Nederland.

Naast citymarketing heeft Huffnagel 

ook veel kennis over de inzet van 

ICT bij ‘klantgericht sturen’. In zowel 

Amsterdam als Den Haag was hij op beide 

beleidsterreinen wethouder. In 2006 werd 

hij genomineerd voor de Digibewust 

Award. In 2009 en 2010 werd Den 

Haag uitgeroepen tot stad met de beste 

gemeentelijke digitale dienstverlening. 

Zijn stokpaardje click (denhaag.nl), call 

(14070) face (balie), is inmiddels een 

succes waar vele gemeenten jaloers naar 

kijken. Volgens de oud-wethouder zijn 

de doelgroepen van citymarketing en 

ICT dezelfde: “Bewoners, bedrijven en 

bezoekers. En in die volgorde. Dat is een 

belangrijk houvast.” Tegenwoordig is 

geboren Leidenaar Huffnagel bijna meer 

mediaman dan politicus. Hij is een graag 

geziene gast bij ‘Pauw & Witteman’ en  

‘De wereld draait door’. Iedere maandag 

schuift hij ’s morgens vroeg aan als 

commentator in het televisieprogramma 

‘WNL Ochtendspits’. En op vrijdagmiddag 

is hij op de radio te horen als presentator 

van ‘BNR PepTalk’. In deze programma’s 

kan Huffnagel veel van zijn kennis, 

ervaring, alertheid, mening en humor 

kwijt. Die elementen komen ook terug 

in de presentaties van Huffnagel. Als 

presentator, interviewer en voorzitter weet 

hij op een prettige manier bijeenkomsten 

te leiden en discussies op scherp te 

zetten.

De politiek blijft een grote passie van 

Huffnagel. Als oud-campagneleider van 

zijn goede vriend Mark Rutte stond hij 

aan de basis van diens huidige succes 

als premier. Eerder al was hij lid van 

het campagneteam van vice-premier 

Gerrit Zalm. In columns en lezingen 

geeft Huffnagel zijn visie vanuit liberale 

invalshoek met een scherpe tong waarbij 

links en rechts niet worden gespaard.

Onconventioneel politicus met kennis 

en ervaring en flinke dosis humor
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