Millicent Willems
Projectmanagement, advies en interim- management

Profiel
Ervaren projectmanager en adviseur binnen de zorg en sociaal domein.
Heeft meer dan 10 jaar zorginkoop ervaring en kan goed de verbinding
maken tussen zorgaanbod en financiers. Verder sinds 2009 diverse
complexe projecten geleid (innovatie, ketenzorg, jeugdhulp) waarbij
verschillende partijen en belangen waren gemoeid.

Personalia
's Gravendijkwal 86, Rotterdam,
3014 EH, Nederland, 06-10885752
info@aimwee.nl
Geboortedatum / Plaats
23-12-1968 / Nijmegen

Werkervaring

Nationaliteit
Nederlandse

Projectmanager pgb Wmo, Gemeente Amsterdam
jan 2020 – dec 2021

Beleidsmatig en procesmatig vormgeven van het pgb dossier binnen de
Wmo.
Zorginkoper Geboortezorg, Zorg en Zekerheid
jul 2021 – nov 2021

Links
Aimwee Advies
LinkedIn

Vaardigheden

Interim-inzet bij de contractering voor inkoop 2022.
Zorginkoper Geboortezorg & Hulpmiddelen, Zorg en Zekerheid
mei 2019 – feb 2020

Interim-inzet bij de contractering voor inkoop 2020.
Adviseur bekostiging innovatie thuiszorg, Attenza

Resultaatgericht
Doorzettingsvermogen
Hands-on
Gedreven
Open-minded

Hobby's

mei 2017 – heden

Advisering rondom financiering palliatieve thuiszorg en inzet van
domotica bij woonzorg-projecten.
Projectmanager transitie zorginkoop, Zorg en Zekerheid
feb 2017 – sep 2018

Advisering en herstructurering van zorginkoop taken binnen een
complex samenwerkingsverband van zorgverzekeraars.
Oprichter platform Jeugdhulp1op1, Hart van Brabant
jul 2015 – okt 2019

Eigen onderneming/platform opgezet in samenwerking en met
financiële ondersteuning vanuit de jeugdhulpregio Hart van Brabant.
Adviseur en projectmanager zorgplansystematiek, Cosis
nov 2015 – feb 2017

Verantwoordelijk voor de uitvoering van een onderzoek en advisering
m.b.t. de zorgplansystematiek bij deze fusie-organisatie.
Adviseur reorganisatie kraamzorg, Kraamzorg De Waarden
okt 2016 – jan 2017

Uitvoering van een evaluatieonderzoek en advisering m.b.t. een recente
reorganisatie.
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Koken, hardlopen, pianospelen

Projectmanager kraamzorg, Kraamzorg De Waarden
sep 2015 – aug 2016

Verantwoordelijk voor een tweetal opvolgende interne projecten die
samenhingen met een reorganisatie: implementatie van een tool voor
digitalisering en een marketing & communicatie project.
Projectmanager integrale geboortezorg, LUMC/LEO/Kraamzorg De
Waarden
dec 2013 – dec 2015

Voor een multidisciplinair samenwerkingsverband en twee
zorgverzekeraars in de regio (Zorg & Zekerheid en Achmea) leidde ik een
innovatief en complex project waarin toegewerkt werd naar een
'systeemwijziging' in de Nederlandse geboortezorg. Diverse partijen
namen deel aan dit project: twee ziekenhuizen, verloskundige
coöperatie, kraamzorgorganisaties en twee zorgverzekeraars.
Div. opdrachten: projectmanagement, advies en interim-management
(zie LinkedIn)
jul 2009 – nov 2013

Opleiding
Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit
Rotterdam
sep 1988 – aug 1993
Deze studie hee mij geleerd vanuit een breed perspectief naar de zorg te
kijken. Mijn bijzondere interesse tijdens mijn studie vormden de keuzevakken:
zorgverzekeringen en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Afstudeeronderzoek:
Wachtlijsten Beschermd Wonen i.s.m. de GGD Rotterdam.

Trainingen
Timemanagement, Schouten & Nelissen
2008

Projectmanagement: methoden en technieken, Schouten & Nelissen
2009

Projectmatig Creëren, Phaos
2011

Online Marketing (HBO)
2018
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