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Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) in 1999 

Inleiding 

Zoals omschreven in de doelstelling (pag. 15) coordineert het IWDE aile activiteiten van de 
capaciteitsgroep Wiskunde op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. In dit ver
slag treft u een overzicht van activiteiten in het jaar 1999 aan. Aan de coordinerende 
taak is 0.5 fte plus secretariele ondersteuning besteed. De uitvoering van de projecten heeft 
plaats gevonden binnen de diverse geledingen die de capaciteitsgroep telt. De vorm waarin 
deze contacten met het bedrijfsleven zich afspelen is heel divers. We onderscheiden: 

I. Projecten uitgevoerd door leden van de vaste staf. 
2. Extern betaalde aio-projecten. 
} Projecten uitgevoerd in het kader van de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de In

dustrie" (Wvdi). 
4· Projecten uitgevoerd door de groep "ICT voor 0&0". 
5· Afstudeerders. 

In 1999 was het IWDE zeer nauw betrokken bij een speciale activiteit: het organiseerde 
namelijk de 

6. Studiegroep Wiskunde met de Industrie '99 (SWI'99). 

Sinds 1998 is de strategie van het IWDE dat industriele projecten met een kortlopend 
karakter zo veel mogelijk worden ondergebracht bij de ontwerpersopleiding Wvdl (cate
gorie 3). In het kader van deze post-doctorale opleiding is er voortdurend behoefte aan 
projecten waarin het mathematisch modelleren in de industriele praktijk centraal staat. 

Voor projecten uitgevoerd door de vaste staf (categorie r) wordt gestreefd naar langlopende 
samenwerkingsverbanden met de industrie. Binnen dergelijke projecten, die aansluiting 
moeten hebben bij de lopende research op wiskundig gebied, kan er zodoende expertise 
opgebouwd worden op het terrein van de betreffende industrietak. Integratie van aio
projecten (categorie 2) of Wvdl-projecten (categorie 3) in projecten van categorie r is ge
wenst. Het voordeel van langlopende projecten is oak dat er publicaties uit kunnen vol
gen, wat zeer belangrijk is voor de motivatie van de staf. 

Vanuit het IWDE zijn er talrijke gesprekken gevoerd met bedrijven. Ongeveer de helft 
hiervan leidt tot een contract in een van de bovengenoemde categorieen. Tevens is het 
IWDE vertegenwoordigd geweest in de TUE-stand tijdens de PDN-beurs in juni '99 in het 
Evoluon te Eindhoven. 

Het IWDE heeft jarenlang zelfstandig externe cursussen op wiskundig gebied georgani
seerd. Hiermee is in 1999 gestopt. Aanleiding hiervoor is de oprichting van het instituut 
Euforce de TUE en de overkomst van de groep ICT voor 0&0 (categorie 4) naar 
de capaciteitsgroep Wiskunde. Beide hebben cursusorganisatie als kerndoel. Medewer
kers van de capadteitsgroep werken als docenten mee aan de door deze instituten georga
niseerde cursussen. 
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1. Projecten uitgevoerd door vaste staf. 

Voor de volgende industrieen zijn contractresearchprojecten uitgevoerd: 

DOW Benelux, Terneuzen. 
i) Het ontwerpen van een tool voor de specijicatie van polymeer- en extrudercombinaties 

met maximale opbrengst. 
Het project betreft door DOW betaalde extra begeleiding van ontwerp-aio C.F.J. 
den Doelder die in dienst was van het Stan Ackermansinstituut. 
Uitvoering: J. Molenaar, A.A.F. v.d. Ven. 

ii) Wiskunde-consultatie voor de polyethyleengroep. 
Uitvoering: J. Molenaar. 

iii) Development of adaptive low maintenance on-line soft sensors. 
Dit project betreft door DOW betaalde extra begeleiding van ontwerp-aio E. Jordaan 
die in dienst is van het Stan Ackermansinstituut. 
Uitvoering: J. Wessels. 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
Cerberus: Authenticiteit en integriteit in digitale bibliotheken met een depotfunctie. 
Uitvoering: H.C.A. v. Tilborg, E. Verheul, F. Hagman. 

Oce Technologies, Venlo 
Analyse van een optimalisatiealgoritme voor het ontwerpen van een reflector voor 
kopieermachines. 
Uitvoering: J.K.M. Jansen. 

PIT Post, Den Haag 
Evaluatie en verbetering van een foutencorrigerende code voor postadressering. 
Uitvoering: H.C.A. v. Tilborg, G.R. Pellikaan, twaio's Wvdl. 

Dit soort vervormingen van geextrudeerd polymeer dienen voorkomen te 
worden. Mathematische modellen spelen hierbij een grate rol. (Contract
research voor Dow Benelux). 
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Cehave Voeders B.V., Veghel 
Analyse van AND software voor distributieproblemen. 
Uitvoering: C.A.J. Hurkens, J.K. Lenstra. 

Ingenieursbureau Geodelta B.V., Delft 
Ontwikkelen van reconstructiealgoritmen in de Jotogrammetrie. 
Uitvoering: J. de Graaf. 

PNEM, 's Hertogenbosch 
Kwaliteitsborging van geleverde aardingen. 
Uitvoering: J.Th.M. Wijnen. 

RCK, Hilversum 
Druksterkte van kalkzandsteen. 
Uitvoering: J .Th.M. Wijnen. 

Signaal, Hengelo 
i) Ontwerp van "Frequency Selective Suifaces" voor radartoepassingen. 

Uitvoering: S.W. Rienstra (i.s.m. A. Tijhuis, fac. E). 

ii) Berekening van het electro-magnetisch gedrag van antenne-array's. 
Uitvoering: Th. Valkering. 
Valkering is gedurende een half jaar gedetacheerd geweest bij Signaal vanuit de 
capaciteitsgroep Wiskunde. Tijdens deze detachering werkte hij aan een project 
dat het vervolg was van zijn afstudeerproject voor Wvdl. 

Zeneca Resins, Waalwijk 
Introductie en toepassen van de theorie van proefopzetten bij de productie van veifgrondstoffen. 
Uitvoering: J.Th.M. Wijnen, E.E.M. v. Berkum. 

NLR, Amsterdam 
Advisering op het gebied van lawaaibeheersing bij vliegtuigmotoren. 
Uitvoering: S.W. Rienstra. 

by-pass duct 

(core eng· 
ma; hotjet 

---~inn~':_ _____________________________ _ 

__., --- ·---

Contractresearch voor NLR: het reduceren van vliegtuigmotorlawaai. 
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Axxicon, Eindhoven 
Ontwerp van een algoritme voor de optimalisering van het spuitgieten van compact discs. 
Dit project betreft door Axxicon betaalde extra begeleiding van ontwerp-aio S.M.P. 
Smolders die in dienst is van het Stan Ackermansinstituut. 
Uitvoering: A.A.F. v.d. Yen, J. Molenaar. 

Eindhovens en Brabants Dagblad 
On twerp van spelregels voor een krasaktie voor krantenbezorgers ter stimulering van klachten
vrij bezorgen. 
Uitvoering: O.J. Boxma, J.A.C. Resing. 

Philips, Hilversum 
Cursus 'Discrete Mathematics' voor de interne programmeursopleiding van Philips. 
Uitvoering: A.M. Cohen, A. Blokhuis, F.G.M.T. Cuypers. 

Philips, Eindhoven 
Cursus 'Splines' voor een interne consultatieafdeling van Philips. 
Uitvoering: H.G. ter Morsche 

Contractresearch voor Signaal: Rekenen aan radarantennes. 
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2. Extern betaalde aio-projecten 

Bij de capaciteitsgroep waren in het verslagjaar de volgende aio's in dienst, die betaald 
werden vanuit de industrie: 

Aio: K. Laevsky 
Begeleiders: R.M.M. Mattheij, J.K.M. Jansen 
Bekostigd door: Vereenigde Glasfabrieken, Schiedam 
Onderwerp: Ontwikkeling en implementatie van een simulatiemodel voor glasstroming 

en parisons 
Periode: september 1996 september 2000 

Aio: K.M.J. de Bontridder 
Begeleiders: J.K. Lenstra, H. Hoogeveen 
Bekostigd door: Baan, Ede 
Onderwerp: Planning van opdrachten in de discrete en semi-discrete procesindustrie 
Periode: juli 1997 juli 2001 

Aio: J.C.J. Verhoeven 
Begeleiders: R.M.M. Mattheij, J.K.M. Jansen 
Bekostigd door: Eldim, Arcen 
Onderwerp: Laser percussion drilling 
Periode: augustus 1998 augustus 2002 

Aio: S.H.M.J. Houben 
Begeleiders: R.M.M. Mattheij 
Bekostigd door: Philips Nat. Lab. 
Onderwerp: RF noise simulation 
Periode: februari 1999 februari 2003 
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3· Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie 

De ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de Industrie" (Wvdl), een van de opleidingen 
van het Stan Ackermansinstituut van de TUE, biedt afgestudeerde wiskundigen en afge
studeerden op vakgebieden die verwant zijn aan de wiskunde, zoals bijv. natuurkunde en 
econometrie, een orientatie op industrieel wiskundige toepassingen en de daarvoor beno
digde wiskundige verbreding. De opleiding Wvdi is opgezet en wordt grotendeels ver
zorgd door de capaciteitsgroep Wiskunde. 

In het kader van initiele training in mathematisch modelleren voeren de cursisten in groe
pen projecten uit voor de industrie. Deze "modelleringsprojecten" hebben een doorloop
tijd van drie tot zes maanden, waarbij er per week een dag per cursist aan het project 
besteed wordt. Aan het eind van de tweejarige opleiding doet de cursist een "eindproject", 
waarbij hijjzij gedurende 8 maanden in een bedrijf werkt. Zowel modelleringsprojecten 
als eindprojecten worden door de betreffende bedrijven betaald. De begeleiding van de 
projecten vindt doorgaans plaats door stafleden van de capaciteitsgroep Wiskunde. 

3a. Modelleringsprojecten 

Bedrijf: Trespa International, Weert 
Onderwerp: Thermo-chemical model of heat driven polymerization in the TRESPA 

production process 
Uitvoerenden: 0. Balan, T. Ivashkova, T. Ulicevic 

Bedrijf: Grodan, Roermond 
Onderwerp: Variantie-analyse voor plantenveredeling 
Uitvoerenden: E. Jordaan, M. Martina, L. Batina 

Bedrijf: Signaal, Hengelo 
Onderwerp: Radar scheduling 
Uitvoerenden: S. Djadoenath, J. Buren 

Bedrijf: KPN, Den Haag 
Onderwerp: Automatic mail sorting using error correcting codes 
Uitvoerenden: F. Myburg, Z. Goey 

Bedrijf: Fontijne Holland, Vlaardingen 
Onderwerp: Production of rins 
Uitvoerenden: M. El Quasdad, D. Bekers 

Bedrijf: Stork Screens B.V., Boxmeer 
Onderwerp: Project PM rasters 
Uitvoerenden: M. Zegers, M. Martina 

Bedrijf: Philips Components, Eindhoven 
Onderwerp: Berekening plakfout voor in-line-meetapparaat 
Uitvoerenden: E. Belitskaya, D. Bekers 

Bedrijf: Rijnstaete Ziekenhuis, Arnhem 
Onderwerp: Efficient use of beds at Rijnstaete ziekenhuis 
Uitvoerenden: F. Mezei, J. van Rensburg 
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Bedrijf: 
Onderwerp: 
Uitvoerenden: 

R.S. Scan, Geel (Belgie) 
Principle axes of the footprint 
F. Hagman, T. Ulicevic 

Bedrijf: Fontijne Holland, Vlaardingen 
Onderwerp: Determining the radius of the bending point for a flare press as a JUnction of 

the deformation angle and the plate thickness 
Uitvoerenden: T. Ivashkova, M. Vollebregt 

Bedrijf: Vital Scientific, Dieren 
Onderwerp: Curve fitting 
Uitvoerenden: M. Zegers, V. Voitishchuk, V. Romanov 

Bedrijf: Omega Lasersystems, Enschede 
Onderwerp: Detection of bad welds from sound samples 
Uitvoerenden: L. Batina, N. Ketelaars 

Bedrijf: Fontijne Holland, Vlaardingen 
Onderwerp: Mat Lab G UI flare press 
Uitvoerenden: M. Ivashkov 

3b. Eindprojecten 

Bedrijf: TNO-TPD, Delft 
Onderwerp: Actice effect detection in fractional factorial experiments -guidelines on usage 
Uitvoerende: V. Siersma 

Bedrijf: Oy Arboral Ltd, Joensuu (Finland) 
Onderwerp: Aspects of suiface shape reconstruction from a video sequence of a moving 

rigid object 
Uitvoerende: B. van Wijngaarden 

Bedrijf: Philips Research, Eindhoven 
Onderwerp: Optimal sinusoidal matching of audio signals: an embedded 

trackingmechanism 
Uitvoerende: M. Maasland 

Bedrijf: Libertel, Maastricht 
Onderwerp: Data-mining at Libertel: Techniques and applications 
Uitvoerende: H. Tiemessen 

Bedrijf: Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, Den Haag 
Onderwerp: Counting points on elliptic curves over finite fields 
Uitvoerende: E. Knoops 

Bedrijf: OC Technology, Zaandam 
Onderwerp: Content metering 
Uitvoerende: R. Fleiner 

Bedrijf: DOW Benelux, Terneuzen 
Onderwerp: Development of adaptive, online soft sensors 
Uitvoerende: E. J ordaan 
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Bedrijf: Axxicon, Eindhoven 
Onderwerp: A viscoelastic model of the injection moulding of compact discs 
Uitvoerende: S. Smolders 

Bedrijf: Signaal, Hengelo 
Onderwerp: Antenna design 
Uitvoerende: 0. Balan 

Bedrijf: Centraal Bureau Statistiek, Voorburg 
Onderwerp: Automatic editing of numerical data 
Uitvoerende: R. Quere 

Bedrijf: Chipper Nederland, Hoofddorp 
Onderwerp: Differential power analysis 
Uitvoerende: D. Deac 

Bedrijf: Philips Research, Eindhoven 
Onderwerp: Sub-band watermarking by time warping 
Uitvoerende: Z. Goey 
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4· Projecten ICT voor 0&0 

De groep ICT voor 0&0 is enige jaren terug van het voormalige Rekencentrum van de 
TUE overgekomen naar de faculteit W&I. De groep houdt zich bezig met het verschaffen 
van ondersteuning op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie voor het 
onderzoek en onderwijs. Er is veel ervaring met consultatie en cursussen op statistisch 
gebied. 
In 1999 maakten deel uit van groep: J.B. Dijkstra, M.J.M. Rietjens, P.W.M. Verkissen, G.J. 
Schoenmakers, I. Barosan, L.P.F.M. van Reij, L. Moelker, J.F.B. van Gellecum, E. de Jong, 
H. den Haan. 
Veel activiteiten van de groep zijn gericht op de TUE zelf. De extern betaalde projecten 
vallen uiteen in (externe) consultatie en (externe) cursussen: 

4a. Consultatie 

Aan statistische consultatie voor het bedrijfsleven is in totaal 280 uur besteed in devol
gende projecten: 

Bedrijf: Bloedbank, Amsterdam 
Onderwerp: Onderzoek effectiviteit van doding virussen 

Bedrijf: Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 
Onderwerp: Modellering van risico's verbonden aan radiotherapeutische behandelingen 

Bedrijf: GGZE, Eindhoven 
Onderwerp: - Onderzoek naar relaties tussen elementen van een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis en achtergebleven ontwikkeling van het empathisch 
vermogen. 

- Onderzoek naar recidive-risico's bij TBS-gestelden. 
Onderzoek naar het verband tussen whiplash en depressie-achtige klach
ten. 

Bedrijf: Grodan, Roermond 
Onderwerp: Onderzoek naar gunstige omstandigheden om paprika's, tomaten en 

komkommerte kweken 

Bedrijf: Hogeschool. Eindhoven 
Onderwerp: Onderzoek naar uitschieter-resistente regressie 

Bedrijf: Stichting Bouwkwaliteit, Rijswijk 
Onderwerp: Onderzoek naar vervuilingsrisico's i.v.m. certificeringsregels voor bouwmate

rialen 

Bedrijf: SKF, Nieuwegein 
Onderwerp: Voorspelling van de levensrestduur van kogellagers 

Bedrijf: TNO, Delft, TU, Delft, VROM 
Onderwerp: Certificering van productiemethoden 

Bedrijf: Trespa, Weert 
Onderwerp: Onderzoek naar brandwerende eigenschappen van bouwpanelen 
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4b. Cursussen 

Voor de geplande cursussen waren steeds genoeg inschrijvingen zodat alle geplande cur
sussen doorgang konden vinden. Naast de bovengenoemde medewerkers van ICT voor 
0&0 werken regelmatig andere stafleden van de capadteitsgroep mee als docent. 

Inleiding industriele statistiek 
Regressie-analyse 
Analyse en beheersing van projectrisico's 
Multivariate analyse 
Proefopzetten 
Tijdreeksen 
Statistische procesbeheersing 
Neurale netwerken 
Human factors in safety and reliability 
C++ voor Origin 
VI SC and Virtual reality 

De groep ICT voor 0&0 heeft een grote inbreng in de masters-opleiding "Industrial 
Statistics and Quality Engineering" die door Euforce gecoordineerd wordt. J.B. Dijkstra is 
hoofd van de deelopleidingen "Quality Engineering" en "Quality Assurance" en de groep 
verzorgt {mede) de modulen: 

Elementaire statistiek van industriele toepassingen 
Gegeneraliseerde lineaire modellen 
Statistische methoden bij robuust ontwerpen 
Regressie-analyse 
Proefopzetten 
Taguchi-methoden 
Multivariate methoden 
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5· Industriele stages 

Het is gebruikelijk dat studenten uit de eerste fase een stage lopen bij een bedrijf. Vaak 
wordt de stage gecombineerd met het afstudeerproject. Via deze stages ontstaan er contac
ten tussen de industrie en de capaciteitsgroep die op een goede manier bijdragen aan de 
maatschappelijke dienstverlening. Bedrijfsstages worden meestal niet betaald; wel ontvangt 
de student een vergoeding. In 1999 waren er de volgende stages: 

Bedrijf: 
Student: 
Onderwerp: 
Docent: 

Bedrijf: 
Student: 
Onderwerp: 
Docent: 

Bedrijf: 
Student: 
Onderwerp: 
Docent: 

Bedrijf: 
Student: 
Onderwerp: 
Docent: 

Ericsson 
Marije Arnoldus 
Mobiele communicatie in het treinverkeer 
0. Boxma 

Britisch Telecom 
Martijn Starn 
Toggling schemes for electronic voting 
H.C.A. v. Tilborg 

Philips Nat. Lab. 
Willem Jan Grootjans 
EM-velden in optische media 
R.M.M. Mattheij 

Libertel 
Bianca Wouters 
Capaciteit lenen van een naburige zender 
C.A.J. Hurkens, J. de Graaf 

Mobiele communicatie vereist veel wiskundige expertise. 
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6. Studiegroep Wiskunde met de Industrie 

Het IWDE heeft in 1999 de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI'99) georgani
seerd. Het was de tweede keer dat een dergelijke studiegroep in Nederland gehouden 
werd. De traditie van studiegroepen is gestart in Engeland, ongeveer dertig jaar geleden. 
Het is bij uitstek een activiteit waar industrie en universiteit elkaar ontrnoeten. Tijdens een 
studiegroep worden er op rnaandag problemen gepresenteerd vanuit het bedrijfsleven. 
Het zijn problemen waarvan de bedrijven weten dat ze het antwoord de komende jaren 
nodig hebben wil men technisch bijblijven. Van geen enkel probleem is bij voorbaat dui
delijk in welke richting de oplossing gezocht moet worden. Wei wordt verwacht dat mathe
matisch modelleren een essentiele bijdrage zalleveren. De deelnemers aan de studiegroep, 
voor het overgrote deel universitaire wiskundigen van afstudeerders tot hoogleraren -, 
houden zich in groepen intensief bezig met de problemen op dinsdag, woensdag en don
derdag. Op vrijdag wordt de studiegroep beeindigd met presentaties van de ontwikkelde 
modellen en antwoorden. Na de studiegroep worden er verslagen geschreven die aan de 
betrokken bedrijven ter beschikking gesteld worden. De bedrijven betalen een vergoeding 
om mee te mogen doen aan de studiegroep. 

SWI'99 werd van I5-I9 november '99 aan de TUE gehouden. Deelnemers kwamen uit 
geheel Nederland en er waren enkele gasten uit Engeland. De TUE deelname was uiter
aard relatief groat. Er waren vanuit het bedrijfsleven meer aanmeldingen dan geaccep
teerd konden worden. De niet-geselecteerde problemen zijn doorgeschoven naar de 
ontwerpersopleiding Wvdl (categorie 3) en hebben geleid tot twee modelleringsprojecten 
en een afstudeerproject. 

Drift 

Het opstellen van een compact mathematisch model voor dit transistoronderdeel 
was een van de projecten tijdens SWI'99. 

Tijdens SWI' 99 zijn de volgende zeven problem en behandeld: 

Bedrijf: 
Probleem: 

Bedrijf: 
Probleem: 

Bedrijf: 
Probleem: 

Philips Nat Lab. 
Compact models for high-voltage MOS devices 

Akzo Nobel 
Mixing colors 

Trespa International 
Control of panel manufacturing 
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Bedrijf: 
Probleem: 

Bedrijf: 
Probleem: 

Bedrijf: 
Probleem: 

Bedrijf: 
Probleem: 

NLR 
Determining position and orientation of a windtunnel model from 
a single optical picture 

KPN Research 
Efficient use of memory in WWW-caches 

Schlumberger 
Estimation of the thickness of wall layers in inclined slots 

Ericsson 
Route-information from a central routeplanner 
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Doelstelling van het IWD E 

Het IWDE coordineert aile activiteiten van de capadteitsgroep Wiskunde op het gebied van 
maatschappelijke dienstverlening. 

Genoemde activiteiten omvatten contractresearch en contractonderwijs: 

Contractresearch 

In tegenstelling tot de praktijk bij ingenieursbureaus worden er bij voorkeur projecten 
aangepakt die een niet-routinematig karakter hebben en waarvoor nag research op acade
misch niveau nodig is. Andere projecten worden alleen gestart als zij uitzicht geven op een 
vervolg met het beoogde karakter. 
De uitvoering gebeurt door of onder begeleiding van leden van de vaste staf. Zij kunnen 
daarbij werk laten uitvoeren door: 
• vierjarige aio's, indien deze een dergelijk project geheel of gedeeltelijk kunnen integre

ren in hun promotieopdracht; 
• tweejarige aio's van 'Wiskunde voor de Industrie', die een IWDE-project uitvoeren als 

eindproject of in het kader van het modellencolloquium; 
• tijdelijk personeel dat spedaal voor een IWDE-project is aangetrokken; 
• afstudeerders. 

Contractonderwijs 

Er worden cursussen georganiseerd over wiskundige onderwerpen. Als docenten funge
ren leden van de vaste staf enjof tijdelijk daarvoor aangetrokken medewerkers. Er worden 
onderscheiden: 
• cursussen met open inschrijving. 
• bedrijfscursussen, ontwikkeld en gegeven voor een bedrijf. 

Spin-off van de IWDE-activiteiten 

Het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening heeft een aantal belangrijke gevol
gen. Het exteme effect is: 

De expertise binnen de vakgroep wordt ingezet bij het beantwoorden van concrete vragen 
vanuit de maatschappij. Deze activiteiten hebben daardoor een positieve invloed op de 
beeldvorming van de wiskunde in het algemeen en van de faculteit in het bijzonder. 
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De interne effecten zijn: 

• De staf blijft op de hoogte van de toepassingen van wiskunde in bedrijven en instellin
gen. Dit is belangrijk voor zowel research als onderwijs aan een Technische Universi
teit waarvan het overgrote deel van de afgestudeerden in een bedrijfskundige omge
ving gaat werken. 

• De contacten vergemakkelijken het vinden van stageplaatsen voor zowel de eerste als 
de tweede fase. 

• De positieve beeldvorming is een belangrijk facet bij zowel het werven van studenten 
als het aantrekken van exteme financiering. 
De inkomsten verkregen uit de projecten kunnen worden aangewend voor de 
bekostiging van extra dingen zoals congresbezoek, aanschaf apparatuur en dergelijke. 
Dit is gunstig voor de lopende research binnen de vakgroep. 
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