
Ir. F.A. Mulder 

Ir. F.A. Mulder werd op 10 september 1934 te Winschoten geboren. 
Na aan de Gemeentelijke h.b.s het B diploma behaald te hebben, begon 
hij de studie werktuigbouwkunde aan de T.H. Delft met als afstudeer
richting de Bedrijfskundige richting van de textieltechniek. 
In verband daarmee volgde hij gedurende een jaar de textielcursus aan 
de Hogere Textielschool in Tilburg. 
In 1963 volgde hij de cursus kwaliteitsanalyse bij de Stichting 
Kwaliteitsdienst in Rotterdam en in 1966 en 1967 de opleiding tot 
Organisatiekundige aan de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatie
kunde (S.I.O.O.), Rotterdam. 
Reeds in zijn studententijd was de heer Mulder actief op het gebied van 
de organisatie. Zo was hij in die tijd vice-praeses van de Ned. Studen
tenver. voor Wereldrechtsorde, lid van de redactie van Forum en voor
zitter van zijn jaarc~ub van s.s.R. Delft. 
Om in zijn onderhoud te voorzien was hij in die tijd bovendien werkzaam 
als technisch tekenaar, vertaler en als reisleider. 
Van 1961 tot 1966 was ir. F.A. Mulder medewerker van het Adviesbureau 
voor Bedrijfsorganisatie Dr. D Horringa N.V. in Den Haag (thans in 
Bilthoven). 
Van 1966 tot 1967 was hij daarnaast part-time docent organisatieleer 
aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek in Amsterdam. 
Van 1966 tot 1968 was hij hoofd Organisatie en Personeelsbeleid bij de 
Kon. Papierenfabriek van Gelder en Zonen, vestiging Wapenveld. 
Tegenwoordig geeft hij onderwijs bij de Stichting Kwaliteitsdienst en 
colleges aan het s.I.o.o. en de Technische Hogeschool Twente. 
Ir. F.A. Mulder is waarnemend voorzitter van de vakgroep Organisatie
kunde en lid van de Onderwijscommissie van de afdeling der Bedrijfskunde. 
Van zijn hand verscheen een aantal artikelen in vaktijdschriften. 
Binnenkort zal van hem een boek over kwaliteitsbeheer verschijnen. 

Zijn benoeming tot lector in de bedrijfskunde, in de produktie organisa
tie, geschiedde bij Koninklijk besluit nr. 46 van 8 maart 1975. 
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