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KOFFIE MET EVA BROUWER

Een charmante

WERVEL

wind

Voor RTV Utrecht presenteert ze ‘U Vandaag’ en
‘Talk of the Town’ en als gespreksleider, talkshow
host of dagvoorzitter staat ze regelmatig op het
podium. Daarnaast helpt Eva Brouwer talentvolle
vrouwen hun podium te pakken met haar online
platform Prêt-à-Present. En oh ja, ze is ook nog
echtgenote en moeder. “Druk, druk, druk ja…
maar ik vind dat heerlijk!”
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Een ‘Rotterdamse Utrechtse in 020’ zegt Eva Brouwer over
zichzelf op Twitter. Niet meer woonachtig in Utrecht dus,
maar er nog wel drie dagen per week aan het werk bij en
voor RTV Utrecht en met heel wat sociale contacten in de
Domstad. Vanwege de liefde verhuisde ze eerder al naar Amsterdam. Sinds augustus 2013 getrouwd en al ruim een jaar
moeder beschouwt Brouwer de hoofdstad inmiddels ook wel
echt als haar thuisbasis. ‘Mezelf een Amsterdamse noemen
is me echter een stap te ver’, zegt ze daarover stellig tijdens
een gezellige ontmoeting bij de regionale omroep aan de
Utrechtse Hengeveldstraat.

Niet op haar mondje gevallen
Het begon allemaal bij Stadsradio Rotterdam, in haar geboorteplaats. Op haar 16e presenteerde Eva daar het jongerenprogramma Crash Radio. Voor haar studie
geschiedenis en journalistiek verhuisde ze naar Utrecht en
maakte vanuit de Domstad ook een ‘uitstapje’ naar Rome.
Als onderdeel van een uitwisselingsprogramma verbleef ze
er tijdens haar studie geschiedenis maar liefst acht maanden en raakte er verknocht aan de historische stad. “Ook tijdens mijn studie presenteerde ik als bijbaantje talloze
festivals en evenementen. Zo werd ik min of meer ontdekt
door regionale omroep RTV Utrecht waar ik één van de gezichten werd van het nieuwsprogramma ‘U Vandaag’.” Daarnaast presenteerde Eva ‘Reizigers Centraal’ over bijzondere
ontmoetingen op station Utrecht Centraal – en was ze
nieuwslezer op Radio M Utrecht.

Niet helemaal vlekkeloos.
Of dat nog niet genoeg is presenteert Eva uiteenlopende evenementen, van talkshows tot
congressen, van corporate events tot (politieke)
debatten. In Utrecht leidt ze bijvoorbeeld de live
talkshow ‘Talk of the Town’ vanuit het Stadhuis
in hartje stad. “Daarmee brengt RTV Utrecht inmiddels, samen met de gemeente Utrecht en
Culturele Zondagen, een waardige opvolger
voor het spraakmakende Limes030 van enkele jaren terug. Ik bespreek tijdens ‘Talk of the
Town’ het laatste culturele nieuws en ontvang
wederom bijzondere gasten.” Niet alles verliep
in haar tv-carrière overigens helemaal vlekkeloos. “Zo kan ik me bijvoorbeeld nog als de dag
van gisteren herinneren dat ik tijdens een duopresentatie met Annechien Steenhuizen (inmiddels presentator bij de NOS) ineens een totale
black-out kreeg tijdens een uitzending van U
Vandaag. Geen fijn moment, dat in mijn beleving oneindig lang duurde, maar Annechien loste dat gelukkig prima op!”

Een hectisch leven
Met zoveel activiteiten tegelijk heeft charmante
wervelwind Eva doorlopend een volle agenda.
“Druk, druk, druk ja…maar ik vind dat heerlijk!
Mijn werk is mijn passie en dat geeft veel energie. Wel vergt het een strakke planning, maar
voor mij is dat inmiddels een vanzelfsprekendheid. Drie dagen per week ben ik bij RTV Utrecht
te vinden, minimaal één dag per week werk ik
voor of aan mijn eigen projecten en één vaste
dag ben ik er helemaal voor mijn zoon. Hoewel
meer dan tevreden met mijn werk voor RTV
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‘VROUWEN

zijn moeilijker
te strikken dan

MANNEN’

Utrecht en als gespreksleider, talkshow host en dagvoorzitter vind ik het belangrijk om me daarnaast ook te richten op
andere zaken die ik belangrijk vind, zoals het delen van de
kennis en ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan.”
Sinds begin 2015 helpt Eva met haar succesvolle online
platform Prêt-à-Present talentvolle vrouwen zich te presenteren en beter zichtbaar te maken. “Door mijn werk bij de
televisie viel me steeds vaker op dat vrouwen moeilijker te
strikken zijn als gast in de studio dan mannen. Vaak zijn ze
erg onzeker en vinden ze zichzelf niet goed genoeg. De
bravoure die mannen dikwijls hebben wil ik ook graag bij
meer vrouwen zien, want ik vind dat er meer vrouwelijke
rolmodellen mogen opstaan en dat begint in het klein!” Met
ruim 10 jaar ervaring op het gebied van presenteren weet
Eva als geen ander wat daarvoor nodig is. Inmiddels een jaar
actief met Prêt-à-Present is ze zeer tevreden. “Aan mijn
online Presentatie Challenge die ik februari dit jaar organiseerde, deden maar liefst 300 vrouwen mee, die ik leerde
hoe ze in 10 stappen zelf een eigen videopitch konden
maken.”

Dicht bij jezelf blijven
Eva richt zich met haar presentatietrainingen op vrouwen:
“Ik wil vrouwen meegeven dat je je niet zo’n zorgen hoeft te
maken over ‘uh’ zeggen, waar je je handen laat en hoe je
haar zit. Het gaat om je verhaal vertellen. Durf persoonlijk te
zijn en durf je toehoorder echt aan te kijken. Dan zul je zien
dat niemand het gek vindt, maar dat men juist benieuwd is
naar wat je te vertellen hebt.”
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In de dingen die ze doet blijft Eva altijd graag
dicht bij zichzelf! “Hoe dichter je bij jezelf blijft
en hoe meer spreektaal je gebruikt hoe beter
je overkomt bij je publiek. Het gaat weliswaar
vooral om de inhoud en een goede voor
bereiding is dan ook het halve werk, maar
gewoon beginnen met doen en persoonlijk

durven zijn is heel belangrijk.” Fris, authentiek,
op een p
 rettige manier kritisch en altijd het
tempo er goed in houdend is de feedback die
Eva zelf regelmatig krijgt naar aanleiding van
haar activiteiten.
In haar werk maakte Eva inmiddels heel wat
bijzondere momenten mee. Recent was ze

bijvoorbeeld, samen met Minister President

Mark Rutte, dagvoorzitter tijdens de inter
nationale ‘Innovation Expo’ in het Eye film
museum in Amsterdam. “De premier wilde zelf
dat ik Mark zou zeggen, dat voelde nogal
ongemakkelijk, maar hij stond erop! Toen ben
ik er maar voor gegaan.”
Maar ook vooruitkijken mag ze graag doen. Zo
staat er in november dit jaar een high end
presentatietraining in Rome gepland voor

zakenvrouwen en vrouwen die naar de next
level willen in hun carrière. “Daar zie ik erg naar
uit. Ik verzorg de training samen met jazz
zangeres Ilse Huizinga en we logeren in Villa
Palazzola, een voormalig klooster tegenover het
pauselijke buitenverblijf aan Lago Albano. Weer
voor even terug naar het prachtige Rome dus,
maar wel als een heel andere Eva Brouwer
inmiddels.”

www.evabrouwer.tv

