
Een begenadigd multitalent met het oog op iets bijzonders
Gerard Korthout, directeur van Bleyewerck, 

wordt een van de meest bijzondere trainers en 
spreker van ons land genoemd. Deze inspirerende Brabantse 

groeiversneller slaagt erin om op elk thema en voor elke 
groep de juiste snaar te raken. Hij neemt net zo makkelijk de 

rol aan van inleider met expertise op uw conferentie, de 
procesbegeleider bij een strategische heisessie, uw

debatleider, uw procesbegeleider, als managementtrainer, 
of fungeert als begaafde humorist op uw belangrijkste 

personeelsbijeenkomst van het jaar. 

Met zijn scherpe blik en blijdschap is Gerard in staat 
om elk zwaar thema lichter te maken en geeft hij elk 

ogenschijnlijk oppervlakkig onderwerp de benodigde diepgang. 
Als geen ander is hij in staat om ernst en humor hand in 

hand te laten gaan. Staat bekend als een absolute expert 
in enthousiasme en prikkelt, confronteert, 

relativeert, reflecteert, inspireert waar het nodig is. Is altijd 
spraakmakend gericht op het maken van 

verbinding en doorbraken. Zijn focus ligt op groeien. 
 

 

Gerard Korthout



(Ex topsporter) Gerard Korthout (1960) is in twee werelden 
groot en goed geworden. Na zijn kortstondige voetbalcarrière 

studeerde hij Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid. Zo beschikt
hij over 25 jaar werkervaring op het gebied van organisatiekunde. 

Gerard heeft zich als bedrijfstrainer gespecialiseerd in 
organisatieontwikkeling, gedragsverandering, belevingseconomie 

en resultaatverbetering. 

Vanuit zijn theaterachtergrond werkt hij als muzikaal 
standup comedian op alle grote theaterfestivals zoals 

De Boulevard, de Parade Uitmarkt, Sail en het Oerolfestival. 
Deze innemende entertainer trad op voor groot en klein publiek 

in theaters, schouwburgen, rocktempels, concertgebouwen, 
comedynights en zelfs op de Olympische Winterspelen in 
Lillehammer. Gerard won de felbegeerde Marcus Marconi-

publieksprijs op het internationaal theaterfestival te Rotterdam (1993). 
Intussen heeft hij tienduizenden mensen geïnspireerd, veel 

geleerd en nog meer vermaakt.
 
 

Gerard Korthout



Doceerde onder meer Creatief Denken aan 
de Fontys Hogescholen en leidt momenteel ex-

topsorters op tot congresspreker.
 Was jarenlang senior consultant/trainer en 

interim-manager bij P&O-Services.
Hij is thans directeur van het succesvolle Bleyewerck, 

 (voor betere Prestaties, meer Plezier, 
sterkere Performance en Profilering)

een bedrijf dat tal van organisaties begeleidt in 
hun groei- en doorbraakproces; o.a. Bavaria, DSM, 

BestuursAcademie, ZuidNederland, Politie Gelderland Zuid, 
Woonbedrijf, Rabo, Adidas, SDW, Jumbo, Hoppenbrouwers, 

3 Waterschappen, VROM, Belastingsdienst, 
Woonbedrijf Eindhoven, Rucphen, Alkmaar, 

Goirle, Bernheze, Heerenveen, Bladel, Moerdijk, 
Werkendam, SDW, N-ex-T, Van Neynselgroep, 

TNT, Vluchtelingenwerk, Kamer van Koophandel en ZLTO. 

De stijl van Gerard is zeer inlevend, open, integer 
en inspirerend. Is een zeer begaafd communicator 

die een breed contactueel en verbaal palet beheerst. 
Heeft zich de laatste jaren erg toegelegd 

naast organisatieontwikkeling op marketing. 
Is –in het speakerscircuit - een veelgevraagd spreker 

op het gebied van ondernemerschap, innovatie 
en belevingseconomie. Desondanks is hij in 

op-de-hei-sessies veel meer de regisseur die weinig spreekt 
en mensen essentiële dingen laat ervaren. 

Iemand die de krachten van anderen 
stuwt. Googled u gerust op zijn naam. 
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