Lodewijk Schmit Jongbloed
Ik studeerde geneeskunde en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Mijn MBA scriptie
is bekroond met de KPMG prijs.
Na functies bij Zilveren Kruis/Achmea, het Erasmus Medisch Centrum (als manager OK en
organisatieadviseur) en de Nederlandse Federatie van UMC’s, startte ik in 1996 met LSJ
Medisch Projectbureau, waarin ik vanaf 1998 samenwerkte met Duco Duchatteau. Omdat
onze interesses uiteen gingen lopen beëindigden we begin 2016 onze samenwerking en ben
ik gestart met twee nieuwe bedrijven: Schmit Jongbloed Advies en Baromed (samen met
George Smits).
Als vervolgopleidingen volgde ik het ‘Stolte Advanced Programme’ bij TIAS, ‘Omgaan met
Groepen’ bij het NOI en ‘Professional Coach’ bij de Baak en ‘Deep Democracy’ bij Jitske
Kramer.
Sinds 2008 ben ik als promovendus verbonden aan het Centrum Innovatie en Onderzoek
Medisch Onderwijs (CIOMO) van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik in 2016 wil
promoveren op ‘Arbeidstevredenheid onder artsen’.
Samen met Angele van de Ven publiceerde ik in 2015 het boekje “HEEL de Dokter; leven en
werken met Zin” waarin we onze coachingervaringen met artsen hebben gecombineerd met
wetenschappelijke informatie over wat artsen beweegt in achtereenvolgende
loopbaanfasen. Inmiddels zijn er reeds 4000 exemplaren van HEEL de dokter verkocht.
Werkwijze volgens mijzelf en anderen
•
•
•
•
•
•
•

Inspiratie opdoen en uitdragen
Bruggen bouwen
Goed zicht op de (medische) werkvloer
Associatief en creatief denken
Enthousiast en energiek
Communicatief
Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en kansen en daar iets mee doen

Werkervaring
2016 – heden
Eigenaar Schmit Jongbloed Advies
2015 – heden
Baromed B.V. (Samen met George Smits)
2012 – heden
Artsenassessment.nl (Samen met Jan Maarten Wieringa)
Voor meer informatie neemt u contact op met info@schmitjongbloedadvies.nl of 06 54220710

2008 – heden
Promotieonderzoek naar arbeidstevredenheid bij medici (RUG/UMCG, CIOMO)
1996 – 2016
Eigenaar/vennoot LSJ Medisch Projectbureau
1992-1996
Beleidsmedewerker zorg Vereniging Academische Ziekenhuizen
1989 – 1992
Organisatieadviseur en OK manager Academisch Ziekenhuis Rotterdam
1986 – 1989
Beleidsmedewerker Zilveren Kruis/Achmea voor het starten van een Health Maintenance
Organisation in Nederland

Opleiding
1983-1986
Opleiding MBA/Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Eindscriptie “Contract
Management in de Amerikaanse gezondheidszorg ” bekroond met de KPMG prijs “Beste
MBA-scriptie 1986”
1975 – 1983
Opleiding Geneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
1982
Medische begeleiding archeologisch project “the Chicha” in Peru
1967-1975
Gymnasium/atheneum B

Voor meer informatie neemt u contact op met info@schmitjongbloedadvies.nl of 06 54220710

