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Dankwoord d 

Gekomenn aan het eind van mijn proefschrift is een woord van dank wel op zijn plaats. 

Allereerstt wil ik mijn begeleiders Piet Iedema and Alexandre Dimian bedanken voor hun 

onmisbaree bijdrage aan het promotieonderzoek en de totstandkoming van dit proefschrift. De 

velee discussies die wij gevoerd hebben over welke richting dit onderzoek nu op moest gaan 

zorgdee er wel eens voor dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Toch kon ik mede 

dankzijj jullie de rode draad steeds weer oppakken. In dit kader wil ik ook Age Smilde 

bedankenn voor zijn frisse kijk op de onderwerpen tijdens onze discussies in het begin van 

mijnn onderzoek. 

Ikk bedank ook Sascha Kersten, Marco de Vroed, Miguel Centeno Mattern en Menno 

Dreischorr voor de bijdragen die zij hebben geleverd aan mijn onderzoek in de vorm van hun 

afstudeerwerk.. Sascha heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar control tools. Marco heeft de 

reductiee van grote dynamische systemen bestudeerd. Miguel en Menno hebben de 

verschillendee VCM alternatieven systematisch onderzocht. Veel van jullie werk is terug te 

vindenn in dit proefschrift. Daarom mijn dank. 

Tevenss bedank ik alle (oud) medewerkers, promovendi en studenten van het Instituut voor 

Technischee Scheikunde voor hun bijdrage op de achtergrond, in de organisatie, voor hun 

belangstelling,, de goede sfeer en de gezelligheid. Het gaat te ver om hier alle namen te 

noemenn maar een uitzondering wil ik maken voor mijn kamergenoten Henk, Sander en 

Roland.. Jullie belangstelling voor mijn werk en de gesprekjes die wij voerden, soms serieus, 

vaakk gewoon gezellig, hebben er mede toe bijgedragen dat ik met plezier heb gewerkt. Dat is 

eenn belangrijke voorwaarde voor het slagen van een promotieonderzoek en daarom wel een 

bedankjee waard. 

Tott slot wil ik mijn ouders bedanken. Zij hebben mij de gelegenheid gegeven om te gaan 

studerenn en promoveren. Zonder hun onvoorwaardelijke steun was dit proefschrift nooit tot 

standd gekomen. Daarom gaat mijn grootste dank naar hen. 

Sanderr Groenendijk 




