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CURRICULUMM VITAE 

Albertt Trip is geboren op maandag 20 juli 1959, te Nieuw-Buinen (Drenthe). In 
dee brugklas van het Ubbo Emmius Lyceum te Stadskanaal ontdekte hij de 
wonderlijkee wereld van de wiskunde, en na voltooiing van de opleiding 
Atheneum-BB in 1977 ging hij naar Groningen om aan de Rijksuniversiteit 
wiskundee te studeren. In 1983 studeerde hij 'cum laude' af bij professor 
Schaafsma,, met specialisatie Mathematische Statistiek en bijvakken Zuivere 
Wiskundee en Kansrekening. In zijn afstudeerstage leerde hij statistiek 
gebruikenn bij Delft Elektronische Producten te Roden. Voor hij als statisticus 
aann de slag kon, moest hij een jaar overbruggen; hij deed dat door twee keer 
opp een middelbare school in te vallen als wiskundeleraar, door sommen uit 
"Testingg Statistical Hypothesis" (Lehmann, 1959) op te lossen en "Gödel, 
Escher,, Bach" (Hofstadter, 1979) te bestuderen. 

Opp 1 september 1984 begon zijn loopbaan als statistisch adviseur bij het 
Centrumm voor Kwantitatieve Methoden (CQM), een stafafdeling van de 
Nederlandsee Philips Bedrijven te Eindhoven. Hij heeft daar bijna tien jaar 
gewerkt,, en in die periode vele projecten gedaan bij talrijke Philips-vestigingen. 
Inn het begin werkte hij vooral op het Philips Natuurkundig Laboratorium en lag 
dee nadruk van zijn werk op data-analyse en statistische proefopzetten. Aan het 
eindd van de jaren '80 werd hij gebombardeerd tot Taguchi'-deskundige en 
heeftt hij o.a. door middel van cursussen deze methodiek binnen het bedrijf 
proberenn te propageren. In het begin van de jaren '90 kwam de nadruk sterker 
opp SPC te liggen, met o.a. belangrijke projecten in Aken en Stadskanaal. 

Hett SPC-project bij Philips in Stadskanaal beviel van beide kanten zo goed dat 
dee auteur in 1994 voor een baan als statisticus en SPC-coördinator naar 
Noord-Nederlandd terugkeerde. Naast zijn statistische werkzaamheden kreeg hij 
ookk taken op organisatorisch gebied; zo werd hij de lokale organisator van de 
"Qualityy Improvement Competition" (QIC) van Philips Halfgeleiders. Om voeling 
tee houden met het vak en contact met de wereld buiten Philips Stadskanaal, is 
hijj in januari 1997 parttime gaan werken bij het Instituut voor Bedrijfs- en 
Industriëlee Statistiek (IBIS UvA BV) te Amsterdam. Daardoor is hij o.a. 
betrokkenn (geweest) bij de invoering van SPC bij Hoogovens Buizen (Contiflo) 
tee Oosterhout en Douwe Egberts te Joure. 

Inn zijn vrije tijd houden zijn tuin in Nieuw-Buinen en klassieke muziek hem van 
dee straat, die de auteur fietsend graag onveilig maakt. 
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