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Ir. W.M.J. Geraerds
Ir. W.M.J. Geraerds werd op 14 april 1926 in Maastricht geboren.
Na het behalen van het diploma h.b.s.-B trad hij in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht. Van 1946 tot 1947 volgde hij daar de officiersopleiding.
Van 1947 tot 1948 was hij technisch officier bij de Transportvliegtuigafdeling Valkenburg.
Vervolgens was hij tot 1951 plv.hoofd van de Metertransportdienst van de
Koninklijke Luchtmacht in Den Haag, waarna hij gedurende twee maanden'en
the jobtraining' was op de USAF-vliegbasis Fürstenfeldbruck in WestDuitsland.
Van 1951 tot 1953 was prof. Geraerds hoofd van het Bureau Weg- en Luchttransportzaken van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten in Zeelst,
vervolgens tot 1954 commandant van het Metertransportsquadron op de Vliegbasis Eindhoven en van 1954 tot 1957 hoofd van het Bureau Verveerszaken
in de geallieerde staf van de 2-Allied Tactical Air Forces in Gütersloh,
West-Duitsland.
Van 1957 tot 1961 studeerde hij werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, waar hij met lof het diploma werktuigkundig ingenieur
behaalde.
Van 1961 tot 1963 was prof. Geraerds chef Technische Dienst van de Centrale
Onderhoudswerkplaats DATIM in Soesterberg. In 1964 werd hij benoemd tot
hoofd van de Sectie Mechanische Gronduitrusting van het DMLu in Den Haag
en in 1966 tot Hoofd van de Stafsectie Bedrijfsvoering van het DMLu.
In april 1971 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend als luitenant-kolonel. Op 30 april werd prof. Geraerds benoemd tot officier in de
Orde van Oranje Nassau (met de zwaarden).
Sedert april 1971 is prof. Geraerds adjunct-directeur van Fokker VFW. N.V.
Schiphol. Hij is werkzaam in de sector Organisatie en Automatisering voor
de Nederlandse Werkmaatschappij.
Sedert 1965 werkt prof. Geraerds op part-time basis in de afdeling der
Bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven en heeft een onderwijsopdracht in die
afdeling.
Prof.ir. W.M.J. Geraerds is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Doelmatig Onderhoud, lid van het bestuur van de Sectie voor Bedrijfsorganisatie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Kivi), lid van het
bestuur en secretaris van de European Federation of National Maintenance
Societies.
Van de hand van prof. Geraerds verscheen een groot aantal publikaties in
nationale en internationale vaktijdschriften.
Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de bedrijfskunde, in het bijzonder
in de productieplanning en -besturing, geschiedde bij Koninklijk besluit
nr. 23 van 24 november 1972.
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