
 Alfa∫Omnia  
  

Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie. 

Wijsheid is de bron van deugd en van faam, 

verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, 

en wanneer je het deelt met anderen, kun je er het 

meest van genieten.                  Alfred N. Whitehead 

 

 
 

Francis Bacon, de befaamde Engelse jurist, 

staatsman en filosoof zei het vroeger al;  ‘Het 

beste bewijs van kunnen is de ervaring’. Om 

een beeld te geven van mijn ervaring, 

achtergrond, werk-en opdrachtgevers, kunt u 

hier het volledige overzicht zien. 

 

Bestuurlijk ervaring  
 

Sinds 1985 startte ik mijn bestuurservaring in 

kleine kerkelijke verenigingen die tijdens mijn 

studie al gauw werden opgevolgd in de jaren 

negentig door bestuurlijk werk te doen voor 

een studentenvereniging in Groningen. Ook 

werd  ik toen actief en medeoprichter van 

diverse organisaties voor geadopteerden in 

Nederland dat ik sindsdien ben blijven doen. 

Van penningmeesterschappen , secretariaat 

tot en met voorzittersfuncties is het 

bestuurlijk werk voor mij een discipline 

geworden dat nu meer dan twintig jaar van 

mijn CV beslaat. 

   
  

Functies vanaf 
 

Sinds mijn studie ben ik werkzaam geweest 

voor diverse Nederlandse en Internationale  

bedrijven en organisaties in de functies van 

HRM Manager, MD Manager, Marketing & 

Sales, BU Manager, Executive Manager, 

Executive Project Manager, Director of Studies, 

en diverse Interim Management Projecten als 

professional en leidinggevende. Daarnaast 

vervulde ik diverse (gast)docentschappen op 

Hogescholen en Universiteiten op het gebied 

van HRM, Internationaal -en Transcultureel 

Management en Life Education. Ook vervulde 

ik diverse rollen als assistent, begeleider en 

adviseur bij diverse opleidingen en ben ik 

sinds enige jaren betrokken bij 

beleidskwesties van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie in kader van adoptie.  

 

Sinds 2009 ben ik  zelfstandig trainer & 

opleider, coach & consultant  op het gebied 

van Contextueel Systemisch Werk en 

Fenomenologie. Toegepaste wijsbegeerte en 

Essential dynamics voor zowel het 

bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen,  

als de particuliere sector. 

 

Organisaties & Opdrachtgevers 

  

 
 

Falanx 
Interim Management & 

Detachering 

 



 
 

 
  

  

  

 
 

  

 

   Verkenning 

   Hogeschool 

    

 
 

Stiching Adoptie 
Voorzieningen 

 

 
 

 

 

Enkele Referenties 
 

As the director of the Part-time MBA, Hilbrand 
Westra has struck me as an ambitious hard 
working individual with great commitment to his 
tasks and our organization. Especially his 
professionalism and his constructive critical 
attitude was appreciated. 
 

Prof.dr. J.A.A. van der Veen 
Former PT- MBA Program Director 

University Nyenrode  
  

Hilbrand initiated and successfully delivered an 
International Management workshop to Asian 
MBA students studying at Nimbas...I can fully 
recommend Hilbrand. We are impressed by 
Hilbrand’s quality of work, his knowledge and 
understanding. 
 

Dr. Josephine BPM Borchert Ansinger 
Former President and Dean 

Nimbas University Graduate School of 
Management 

 
Wij hebben Hilbrand leren kennen als een 

professionele en door het vak gedreven 

persoonlijkheid. Enthousiasme, inzet, betrouwbaar 

en mensgerichtheid zijn begrippen die op hem in 

grote mate van toepassing zijn, daarnaast is hij een 

goede sparringpartner voor managers in zijn 

omgeving en toont zijn zich kritisch ten opzichte 

van zijn vakuitoefening. Hilbrand heeft een zeer 

betrokken werkattitude en goede vakinhoudelijke 

kennis om beslagen ten ijs te komen. 

T.A.H.A. van Schaik 

Voormalig Directeur  

Falanx Interim Diensten 

 

We hebben Hilbrand leren kennen als een gedreven 

persoon met een professionele uitstraling en 

bijzondere capaciteiten. Deze professionaliteit wist 

je over te dragen in de wollige wereld van ons 

instituut en de complementaire geneeskunde op 

een manier waarop wij hierin rustig konden 

doorgroeien in datgene wat wij nodig hadden. 

Daarvoor onze grote Dank. 

Directie Upledger Instituut Nederland B.V. 


