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Over de auteur





Melanie Schmidt werd op 19 oktober 1975 geboren te Grootebroek. In 1994 behaalde 

zij haar HAVO diploma aan de Rijksscholengemeenschap te Purmerend. In datzelfde jaar 

begon zij met de opleiding ‘Medische Chemie’ aan de Hogeschool Alkmaar. Na stages op de 

afdeling Medische Microbiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam 

schreef zij haar eindscriptie over de Antibacteriële activiteit van natieve en recombinante 

thrombocidines waarmee zij in 1998 haar diploma behaalde. Hierna werkte zij twee jaar 

bij het In Vitro Vertilisatie (IVF) centrum van het VU medisch centrum te Amsterdam. In 

1999 besloot zij een nieuwe weg in te slaan. Ze halveerde haar uren bij het IVF centrum en 

schreef zich in voor de studie Cultuur, Organisatie & Management aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. Daar behaalde zij in 2002 haar bul. Zij startte nog datzelfde jaar met een 

traineeship bij het dan net opgerichte management development bureau ‘Highselect’. Hier 

kreeg zij de kans om gedurende twee jaar ervaring op te doen bij verschillende organisaties 

binnen de zorgsector. Ze werd gedetacheerd bij GGD Nederland waar zij werkte aan de 

landelijke vaccinatie Campagne en later bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden als 

projectadviseur. In beide functies kwam zij in aanraking met wetenschappelijk onderzoek, 

wat haar inspireerde om van de praktijk over te stappen naar de wetenschap. In 2003 startte 

zij bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC met de evaluatie van de wijkgerichte 

aanpak van gezondheidsachterstanden in Den Haag. Sinds juni 2009 past Melanie haar kennis 

van biomedische en sociale wetenschappen enerzijds en haar ervaringen in de praktijk en 

wetenschap anderzijds toe in haar functie als beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek 

bij het Aids Fonds te Amsterdam. Hier coördineert Melanie de jaarlijkse open subsidieronde 

en ontwikkelt zij beleid op de subsidiering van wetenschappelijk onderzoek en op de vertaling 

van wetenschappelijke kennis naar de praktijk.
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