
Theo Buijsrogge
manager, adviseur, procesbegeleider, coach, 

Aanpak
• Coaching/begeleiding/mentoring van 

managers en medewerkers
• Begeleiden van teams in kick-off-

/evaluatie-/werksessies, bijv. gericht op 
samenwerking/effectiviteit binnen 
teams, tussen teams of tussen OG/ON

• Efficiënt, effectief en praktisch 
inrichten van processen.

• Beheersbaar maken van een project of 
proces

• Interim manager projectbeheersing en 
andere managementrollen m.u.v. 
aansturing uitvoering

Werkervaring
2006-nu Directeur/eigenaar, AddoValere bv

interim-management, advies, coaching, begeleiding, o.a.:
• Bemiddelaar en begeleider BAM-provincie Utrecht, 

renovatie SUNIJ tramlijn
• Planning- en procesmanager VTTI Combinatie 

Rotterdamsebaan, DBM Rotterdamsebaan 
• Teambegeleider, coach- en procesmanager Vialis, DBM 

Tunnelveiligheid Schiphol
• Procesbegeleider en teamleider projectbeheersing 

Vialis/SAAone, DBFM SAA A1/A6
• Manager Projectbeheersing A4All, DBM A4 Delft-

Schiedam
• Adviseur en coach Volker Rail, Renovatie 

Galecopperbrug
• Proces-/tendermanager Hochtief, tender DBFMO nieuw 

gerechtsgebouw Breda
• Procesmanager contractissues A15-MaVa
• Bemiddelaar en procesmanager contractissues A2 

Leidsche Rijn tunnel
• Bemiddelaar en procesmanager Radarketen 

verkeerscentrale Dordrecht 
• Sr. adviseur/coach Rijkswaterstaat, project SAA
• Coach/adviseur Dienst Infrastructuur en vervoer (DIVV) 

van de gemeente Amsterdam
• Projectdirecteur/ontwikkelaar 

Ontwikkelingsmaatschappij IJsselzicht bv
2001-2006 Directeur, Sterner Groep bv

• Vastgoedontwikkeling- en management
2000-2001 Adjunct Directeur, Wagemaker BV

• Advies en constructiebureau voor aannemers en 
opdrachtgevers

1998-1999 Projectleider PvE, Managementgroep Betuweroute
1993-1998 Senior projectleider TauwMabeg civiel en bouw bv
1990-1993 Adviseur Aveco Infrastructure Consultants b.v.
1989-1990 Trainee Hollandse Beton Groep N.V.
1986-1990 Freelance automatiseringsadviseur

Opleidingen
2010-nu CLI, intuïtieve ontwikkeling
2006-2007 Servant Leadership Academy, Servant Leadership
1988-1990 TSM Business School, MBA
1982-1988 TU Delft, Civiele techniek, Offshore Technologie

Cum Laude

Kwaliteiten
• Het verbinden van mensen en van 

techniek/inhoud met proces en mens
• Brede ervaring met complexe 

projecten  (civiel, installatie, software, 
vastgoed),  m.n. infra-/installatie-
/tunnelprojecten, DBFM, SE

• Dienend leiderschap
• Complexe processen praktisch 

hanteerbaar maken.
• Vertalen van strategische keuzes naar 

praktische oplossing en implementatie 
hiervan.

• Beheersbaar maken van complexe 
zaken door implementatie van 
praktische oplossingen waarmee het 
management meer inzicht en grip 
krijgt. 

Boeken
Succeskompas, richting geven aan je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap' in werk en leven"
"lees dit boek en je weet alles“
Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend“

Theo bellen als:
• Mensen, teams of processen vastlopen 

of geen resultaat meer boeken.
• Complexiteit vraagt om een 

pragmatische aanpak om 
doelen/mijlpalen te halen

• Er onvoldoende inzicht is in de status 
en gang van zaken om effectief te 
kunnen sturen/managen.

Contact/persoonlijk
Telefoon 06-29000457 Skype   theo.buijsrogge Geboortedatum         13 oktober 1963
Internet www.buijsrogge.nl Mail    theo@addovalere.nl Woonplaats      Alem (bij Zaltbommel)

https://www.succeskompas.nl/
https://www.michaelinzicht.nl/
http://www.buijsrogge.nl/
mailto:theo@addovalere.nl

