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Jeroenn de Mast werd geboren in het Braziliaanse Campina Grande in 1974. Hij 
doorliepp zijn middelbare-schoolopleiding aan het Katholiek Gymnasium Rolduc te 
Kerkrade.. In 1992 zette hij zijn opleiding voort aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 
Dee daar gevolgde studie wiskunde was geconcentreerd rondom onderwerpen uit de 
waarschijnlijkheidsrekeningg en de mathematische statistiek. De studie werd afgerond 
inn 1997 met een scriptie waarin de toepassing werd onderzocht van wavelet-analyse 
opp verdelingsvrije regressie. Dit afstudeerwerk werd begeleid door dr. S.A. van de 
Geer.. Bovendien behaalde de auteur in 1996 een propedeuse in de studie informatica. 
Naa het afronden van zijn studie wiskunde startte de auteur in 1997 aan het pro-
motieonderzoekk waarvan in dit proefschrift verslag wordt gedaan. In het eerste halve 
jaarr was dit onderzoek gekoppeld aan een dienstverband bij TNO-TPD te Delft. In 
19988 werd dit dienstverband verwisseld voor een aanstelling als adviseur en weten-
schappelijkk medewerker bij het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek van de 
Universiteitt van Amsterdam (IBIS UvA). 
Bijj  IBIS UvA maakte de auteur kennis met de toepassingen van de statistiek. Als statis-
tischh adviseur trainde hij projectleiders in het bedrijfsleven in onderzoeksvaardighe-
denn en leidde hen op in het gebruik van statistische methoden. Tevens begeleidde hij 
kwaliteitsverbeterprojecten.. Deze activiteiten vonden met name plaats in het kader 
vann de invoering van het Six Sigma-programma. De auteur is als adviseur werkzaam 
geweestt bij onder meer Stork Digital Imaging te Boxmeer, Douwe Egberts Nederland 
tee Utrecht, General Electric Plastics te Bergen op Zoom, United Biscuits te Zaandam, 
Hueckk Folien te Weiden (D) en Perlos te Joensuu (Fin). 
Dee auteur maakt sinds 2000 deel uit van het bestuur van het European Network for 
Businesss and Industrial Statistics (ENBIS) en was medeorganisator van de oprichtings-
bijeenkomstt van dit netwerk (Amsterdam, 2000) en van zijn eerste conferentie (Oslo, 
2001).. Hij is medeauteur van Zes Sigma zakelijk verbeterd, een praktische handleiding 
voorr het uitvoeren van verbeterprojecten. Buiten het domein van de statistiek is de 
auteurr in allerhande zaken geïnteresseerd, waaronder het maken van reizen in het 
Midden-Oostenn en het koken van lekkere hapjes. 
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