
26 OKTOBER 2008 IN DE BURGERHAL (STADHUIS GOUDA): 
NAVID OTAREDIAN (ondernemer en publicist) met 
“DE INZET VAN ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT – 
BELEMMERINGEN EN KANSEN” 
 

 
In 1984, bijna 25 jaar geleden, vluchtte Navid Otaredian, als jong student, van Iran naar 
Nederland. Met succes studeerde hij civiele techniek aan de Technische Universiteit in 
Delft. Hij begon zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat en leverde goed werk maar desondanks 
gaven zijn meerderen hem niet het vertrouwen om een manager te worden. Dit vertrouwen 
kreeg hij echter wel toen hij na een aantal jaren hoofd constructieafdeling van het ingeni-
eurs bureau BVN werd, waar hij met succes leiding gaf aan een grote groep constructeurs 
en projectleiders. 
 
Als geen ander weet Navid Otaredian hoe moeilijk het is om als hoogopgeleide allochtoon 
een geambieerde werkplek te verkrijgen. 
Door keihard te werken en nooit op te geven geeft hij sinds 1999 met succes leiding aan 
zijn eigen ingenieursbureau en re-integratiebedrijf in Delft. Hij heeft een bestuursfunctie bij 
het MKB te Delft, is voorzitter van de Internationale Business Club Netwerk, voorzitter van 
Iraanse wetenschappers vereniging in Nederland (ISAN) en is de trekker van de Economen 
Forum en de taskforce Succesvol Kleurrijk Ondernemen.  
Zijn hart ligt bij het begeleiden van allochtonen, vrouwen en ouderen  die een plek op de 
Nederlandse arbeidsmarkt willen verwerven. Over zijn ervaringen daarmee, de belemme-
ringen en de kansen, gaat zijn lezing. 
 
Deze lezing is de eerste lezing van het programma 2008 - 2009 georganiseerd door de 

stichting Agnietenconvent met als thema “Ontmoetingen met de Ander”. 

 
De bijeenkomst van het Agnietenconvent wordt op zondag 26 oktober a.s. gehouden in de 

Burgerhal van het Stadhuis Gouda, Markt 1. De lezing start om 11.30 uur en duurt tot on-

geveer 13.00 uur. De toegang is vrij. 
 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182 399111 

Zie ook www.agnietenconvent.nl  


