
Toon Gerbrands is de auteur van het suc-
cesvolle boek De Kunst van Coachen. Deze 
titel is typerend voor zijn werkwijze en zijn 
visie op presteren. De kunst is om mensen 

te laten samenwerken en zo uiteindelijk 
het ultieme doel te behalen: winnen en 
presteren. 

Sportcoaches zijn elke dag bezig 
met deze principes van winnen. 
Een topcoach onderscheidt zich 
door de lijst met prestaties. Toon 
Gerbrands hee�  bewezen, dat zijn 
aanpak werkt en succesvol is. Als 
bondscoach van het Nederlands He-
ren volleybalteam werd hij Euro-
pees kampioen (de enige keer 
in de geschiedenis) en be-
reikte hij de Olympische 
spelen van Sydney.  

In zijn periode als bondscoach klom het Nederlands 
team op tot de eerste plaats op de wereldranglijst en 
werd het team ook sportploeg van het jaar in Neder-
land. Als clubcoach  leverde hij een unieke prestatie 
door de Europacup te winnen. Iets wat in de volley-
balsport slechts één club lukte, gedurende het bestaan 

van de volleybalsport. In Nederland veroverde hij 
met zijn unieke aanpak en visie 4 landstitels, 2 bekers 
en 3 supercups.

Naast zijn werkzaamheden in de sport hee�  hij ruime 
ervaring als manager en interim-manager bij diverse 

werkgevers . Ook hier bleek zijn aanpak succesvol. 
Onder zijn leiding hee�  de gemeente Harderwijk 

de milieuprijs van Nederland gewonnen. Bij de 
voetbalclub AZ, waar hij momenteel directeur 
is, speelt hij een prominente rol in de organi-
satie van deze club. Met een duidelijke visie 

zijn hier verrassende resultaten geboekt 
de afgelopen jaren. Ook op het 

gebied van topsportma-
nagement hee�  hij er-

varing opgebouwd, 
met zijn werk als 
directeur van de 
DSB schaatsploe-

gen en is hij verantwoordelijk voor de sportsponso-
ring van DSB.

Kortom een zeer veelzijdig man met een brede erva-
ring op meerdere gebieden. Zijn passie, zijn aanpak 
en zijn visie staan borg voor een zeer inspirerende 
lezing met sport en management als metaforen. 
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Voor meer informatie of het maken van een boeking van Toon Gerbrands als spreker voor 

uw (bedrijfs)evenement kunt u mailen naar toongerbrands@speakersacademy.nl


