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Over de auteur

Benjamin Kemper (1981) werd geboren te Eindhoven. Hij doorliep zijn middelbare-

schoolopleiding aan het Sint-Joriscollege te Eindhoven. In 2001 zette hij zijn opleiding

voort aan de Universiteit van Amsterdam. De daar gevolgde opleidingen, de bachelor

Econometrie & Operations Research en de master Econometrics, concentreerden zich

rondom onderwerpen uit de waarschijnlijkheidsrekening, de statistiek en de speltheo-

rie. Benjamin rondde zijn studie in 2007 af met een scriptie waarin het in 2005 geı̈ntro-

duceerde Nederlandse zorgstelsel speltheoretisch werd geëvalueerd. Dit afstudeerw-

erk werd begeleid door dr. M.A. Koster.

Na het afronden van zijn studie econometrie startte de auteur in 2007 een promotieon-

derzoek onder leiding van prof.dr. M.R.H. Mandjes en prof.dr. J. de Mast, waar-

van in dit proefschrift verslag wordt gedaan. Het onderzoek was gekoppeld aan een

dienstverband als adviseur en wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor

Bedrijfs- en Industriële Statistiek van de Universiteit van Amsterdam (IBIS UvA). Bij

IBIS UvA maakte de auteur kennis met de toepassingen van de statistiek. Als statis-

tisch adviseur trainde hij projectleiders in het bedrijfsleven in onderzoeksvaardighe-

den en leidde hen op in het gebruik van statistische methoden. Tevens begeleidde hij

procesverbeterprojecten en -programma’s. Deze activiteiten vonden met name plaats

in het kader van de invoering van een Lean Six Sigma programma. De auteur is als ad-

viseur werkzaam geweest bij onder meer ABN AMRO, Wolters Kluwer LTRE, PostNL,

Heijmans, het Westfriesgasthuis, het Erasmus Medisch Centrum, ZwitserLeven, Ned-

Train, en het revalidatiecentrum Heliomare.

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) doceerde Benjamin het mastervak Indus-

triële Statistiek en het bachelorvak Stochastiek 1 (samen met prof.dr. M.R.H. Mandjes);

beide vakken zijn onderdeel van de wiskundeopleiding. Daarnaast zal hij betrokken

zijn bij het vak Operations & Process Management in de bedrijfskundeopleiding.

Benjamin was tijdens zijn studie actief lid van de studievereniging VSAE. Hij was or-

ganisator en deelnemer van studiereizen naar Bangkok en Sjanghai. Ook organiseerde

hij de Econometric Game 2007 en de workshop over speltheorie op het Lowlands festi-

val in 2008. Voor en tijdens zijn studie bereisde hij alle continenten. Benjamin speelt

hockey en doet aan hardlopen. Hij is geı̈nteresseerd in cinema, hedendaagse kunst en

literatuur.
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