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Curriculum Vitae Douwe Reitsma 

 

Mijn naam is Douwe Reitsma. Ik ben 59 jaar 

en gehuwd met Jena Venema (57). Wij hebben 

twee kinderen. Wij hebben de Nederlandse 

nationaliteit.  

Contact info: 

douwe@kingfishermanagement.nl 

Mobiel: 06 51207194 

Kantoor: 

Kuipersweg 2N 

3449 JA Woerden

Werkervaring 

Oprichter en CEO van Kingfisher Management (2013 – nu) 

Kingfisher Management richt zich op het werken voor en met ‘de’ mens als individu en al zijn/haar 

(communicatie)voorkeuren in het woon- en zorgdomein. ‘De’ mens, ‘de’ burger, ‘de’ werknemer en ‘de’ 

consument bestaat immers niet! In de werkomgeving gaat het om persoonlijk functioneren, 

communiceren, teambuilding, bedrijfscultuur en het contact met opdrachtgevers, zakenrelaties en 

klanten. Voor de leefomgeving komen begrippen als beleving, segmenteren en marketing om de hoek 

kijken. Kingfisher Management wil bij het ondersteunen van bedrijven, overheden, teams en 

individuen vanuit één wetenschappelijk gevalideerd model werken. Voor alle ondersteunende 

projecten wordt de DISC analyse om (communicatie)voorkeuren te bepalen gebruikt. Kingfisher 

Management werkt binnen een netwerk van gelieerde bedrijven. Kingfisher Management is een 

werkmaatschappij van de Kingfisher Woerden BV (1990 – nu).  

Oprichter en CEO The SmartAgent Company 2000 - 2013 

In 2000 heb ik, in een Joint Venture met MarketResponse Nederland (MRN), het marktonderzoek- 

bureau SmartAgent opgericht. De onderneming richt zich op consumentensegmentatie, leefstijlen en 

de beleving van burgers/consumenten. SmartAgent is in 10 jaar een brandname geworden en heeft 

een omzet van ruim 25 miljoen weten te realiseren. De onderneming heeft dan 25 medewerkers in 

dienst en behoort tot de middelgrote onderzoeksbureaus. In 2013 wordt de onderneming 

overgenomen door MarketResponse en worden beide bedrijven samengevoegd in SAMR. 

Enkele voorbeeld projecten: 

 Multi cliënt Woonbelevingsstudie, Ouderenhuisvesting, Huisvesting gehandicapten, 

Woonwagenbewoners et cetera.  

 Monitoren al het beleid in de vier jaar van het 1e kabinet Balkenende met als extra’s 

herziening zorgstelsel, milieu/energie (wind, water, kern, bio), nationale politie, intensieve 

landbouw  et cetera. 

 Voor diverse beursgenoteerde bedrijven zijn positioneringsstudies, portfolioanalyses, 

marketingcampagnes, database en CRM operaties et cetera uitgevoerd. 

 ZonMw (regeringsadviseur zorgsector) voor beleving zorgvraag van ouderen en de omgeving 

van patiënten. Binnen het thema ‘zorgsector’ zijn verder projecten uitgevoerd voor  woon/zorg 

aanbieders, thuiszorgaanbieders, verzekeraars, psychiatrische centra en ziekenhuizen. 

 Het omzetten van de nationale algemene leefstijlstudie naar groot stedelijke varianten in de 

gehele Randstad, vergelijkbare studies voor de recreatiesector en de citymarketing voor Den 

Haag en Rotterdam. 
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Managing Partner Kolpron Consultants/Ecorys (aandeelhouder) 1989 - 2000 

In 1989 stap ik over van het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam naar Kolpron Consultants (nu 

www.ecorys.nl). Kolpron werkte binnen het vastgoed vooral op de onderdelen wonen, retail en 

kantoren. Ik werd verantwoordelijk voor het (internationaal) opzetten en uitbouwen van de activiteiten 

op het gebied van wonen en het opbouwen van de ‘strategische’ advisering. Enkele aansprekende 

projecten: 

 Een (internationaal) leidende positie ingenomen voor het adviseren van de bouw- en 

toeleveringsindustrie voor de gevolgen van de Europese eenwording. Kolpron Consultants 

was toonaangevend richting Duitsland, Engeland, België en Frankrijk (vanaf 1989). 

 Ontwikkelen van de Nederlandse ondersteuning voor het professionaliseren van de 

projectontwikkeling en het vastgoedbeheer in de voormalige Oost Europese landen. 

Verantwoordelijk voor het ontwerp en de succesvolle uitvoering van deze trajecten en het 

opzetten van ondernemingen in Tsjechie, Hongarije en Rusland. 

 Toonaangevende privatiseringen, zoals die van het Gemeentelijk Woningbedrijf Utrecht en 

diverse grote fusie- en overname trajecten (o.a. voorlopers van Portaal en Mitros) 

 Verantwoordelijk voor de waardebepaling bij de splitsing van Vesteda en vastgoed due 

dilligence bij de aankoop van het Bouwfonds door ABN AMRO. 

 Mede initiatiefnemer tot de fusie tussen Kolpron Consultants en het Nederlands Economisch 

Instituut (NEI) en aansluitend de vervolgfusie met Ecotec (UK) en het tot stand komen van 

Ecorys. 

 Het bedenken, ontwikkelen en gefinancierd krijgen van het lifestyle onderzoek voor 

woonbeleving. De ontwikkelde life style methodiek voor woningmarktonderzoek leidt tot het 

besluit om The SmartAgent Company op te richten..  

Districtsmanager Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam 1986 – 1989 

In 1986 ben ik gevraagd om als districtsmanager de renovatie van de na-oorlogse woningbouw in 

Overschie-Rotterdam op poten te gaan zetten. In 1987 heb ik een vergelijkbare taak erbij opgepakt 

voor de wijk Bloemhof/Charlois alsook de reorganisatie van de administratieve organisatie. De 

deelcorporaties hebben ieder 7000-9000 woningen en ongeveer 40-60 medewerkers in dienst.  

Financieel econoom/administrateur Ministerie van VROM (toenmalig DGVH) 

1982 - 1986 

Beleidsmedewerker op de hoofdafdeling Financieel Economische Zaken. De functie binnen FEZ 

leidde tot betrokkenheid bij veel politiek/bestuurlijk overleg.  

Opleiding 

Meander College Zwolle (Atheneum / 1976), RUU sociale geografie (Drs/MSc1982), UvA deelstudie 

planologie, TUD deelstudie bouwkunde, RUU rechten (kandidaats/LL.B. 1985), IBO (voorloper MBA / 

1990), INSEAD Strategic Alliances (1994) en Mergers & Acquisitions (1999) en veel gespecialiseerde 

management trainingen. 

Persoonlijke Informatie 

Ik ben geïnteresseerd in andere culturen. Ik lees veel (wetenschappelijke) literatuur. Fotografie, koken 

en houtbewerken zijn mijn hobby’s.  


