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Opleidingen
aug 1978 - nov 1984

Technische Bedrijfskunde (behaald)
Technische Hogeschool Eindhoven, Eindhoven

Cursussen
1987

Personalia
Naam: Ron Mulders

Werkervaring
nov 2002 - heden

Adres:
Wentholtlaan 5
5801DB Venray

E-mailadres:
ron.mulders@icloud.com
dec 2016 - sep 2017

Geboorteplaats: Oudenbosch
URL: www.ronmulders.com
Rijbewijs: BE

Talen
aug 2015 - heden

Oprichter / directeur
Pommeron b.v., Venray
Pommeron is een online platform dat boeren en
tuinders in staat stelt hun producten te verkopen
én te leveren aan zakelijke afnemers (winkeliers,
koks) in hun regio. Het concept wordt bijzonder
goed ontvangen. Op dit moment zoeken we
partners om het concept volledig af te ronden en te
introduceren.

Hobby's en interesses
Musiceren (piano, tenor
saxofoon)
Golf
Reizen, hiken

Projectleider
Agrifirm, Apeldoorn
Agrifirm besloot om de verkoop en productie van
mengvoeders in Duitsland reorganiseren. Een deel
van de activiteiten is verkocht aan twee Duitse
ondernemingen; een deel is geïntegreerd in de
Nederlandse organisatie. Ik heb het betreffende
project geleid.

Burgerlijke staat: gehuwd

Dutch
English
German
French

Interim-manager en adviseur
Zelfstandig, Venray
Als interim-manager ben ik zeer gedreven om
organisaties weer op het juiste spoor te zetten, niet
alleen in tijden van nood, maar ook op momenten
waarop betrokkenen zoeken naar nieuwe kansen
voor de organisatie. Als (strategisch) adviseur word
ik meestal ingehuurd om actief mee te werken aan
de ontwikkeling van een stevige strategie.

Telefoonnummer:
+31653410975

Geboortedatum: 27 mei 1960

Nyenrode, General Management Leergang
(behaald)

mrt 2012 - apr 2013

Algemeen directeur
MPare, Arnhem
MPare was een startup van Alliander, de
grootste netbeheerder in Nederland. Mijn team
startte met een eenvoudig meetapparaatje en
ontwikkelde - rondom dat meetapparaatje - een
compleet ecosysteem voor het meten van
energiegegevens (stroom en spanning) en voor het
delen van die gegevens met derden. We
ontwikkelden ook een aantal fancy APPs.

jul 2007 - feb 2012

Algemeen directeur
Boekhandel De Slegte, Amsterdam
Boekhandel De Slegte, met 27 winkels in Nederland

en België, was er bijzonder slecht aan toe toen ik
begon als CEO. Ik heb het bedrijf gereorganiseerd
teneinde de kosten te verlagen én beter te
beheersen en ik heb een volledig nieuwe webwinkel
geïntroduceerd. Daarna was het bedrijf klaar voor
een 'vriendelijke' overname.
sep 2004 - jun 2007

Directeur
Stichting TrusQ, Wageningen
Stichting TrusQ was een samenwerkingsverband
van zes toonaangevende Nederlandse
mengvoederproducenten gericht op het borgen
van de veiligheid van mengvoedergrondstoffen. Ik
heb de organisatie ingericht, processen
gestroomlijnd en leiding gegeven aan de
uitvoering. In dezelfde periode hebben we het
aantal deelnemers uitgebreid met enkele Belgische
mengvoederproducenten.

apr 2003 - jun 2004

Commercieel directeur
Schothorst Feed Research, Lelystad
Schothorst Feed Research (SFR) deed onderzoek
naar de samenstelling van mengvoeders in
opdracht van de Nederlandse - coöperatieve mengvoederindustrie. Als commercieel directeur
heb ik vooral de diensten van SFR strak
gedefinieerd.

feb 1996 - okt 2002

Algemeen directeur
Veiling ZON, Venlo
Veiling ZON (nu bekend als Royal ZON) was één
van de grootste onafhankelijk veilingen van
voedingstuinbouw- en sierteeltproducten in
Nederland. Toen ik werd aangenomen veranderde
de markt voor verse producten ingrijpend en had de
organisatie niet alleen behoefte aan een kansrijke
strategie, maar ook aan stevig management om die
strategie uit te voeren. Ik werd aangenomen als
business development manager, maar werd al vlot
benoemd tot algemeen directeur. In die
hoedanigheid heb ik leiding gegeven aan de
transformatie van een traditionele veiling voor
verse producten naar een moderne,
dienstverlenende organisatie voor producent en
afnemers van verse producten.

sep 1992 - jan 1996

Senior adviseur
Twynstra Gudde, Amersfoort
Als senior adviseur heb ik talloze adviesopdrachten
uitgevoerd voor overheid en bedrijfsleven.

sep 1990 - aug 1992

After Sales Service Manager
Stork Brabant, Boxmeer
Stork Brabant ontwikkelde, verkocht en
produceerde machines voor de textielindustrie. Ik
gaf leiding aan de afdeling after sales service en
introduceerde methoden om het aantal storingen
in machines te beperken.

mei 1986 - aug 1990

Logistics manager
Stork Brabant, Boxmeer

Stork Brabant ontwikkelde, verkocht en
produceerde machines voor de textielindustrie. Ik
gaf leiding aan de logistieke afdeling en
introduceerde een nieuw ERP systeem. Onze
aanpak stond vervolgens model voor andere ERP
implementaties binnen Stork.
nov 1984 - apr 1986

Wetenschappelijk assistent
Technische Hogeschool, Eindhoven
Als wetenschappelijk assistent deed ik onderzoek
naar productstructuren (stuklijsten), verzorgde ik
colleges en deed ik onderzoek in opdracht van
Stork.

