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Op 22-jarige leeftijd verhuisde Ammir 

van Iran naar Nederland. Vanaf 1989 

werkte hij bij Windesheim (HBO) en vanaf 

1999 bij het Friesland College (MBO). Sinds 

2008 is hij adjunct-directeur Techniek & 

Vormgeving bij Deltion College (MBO) met 

in totaal ca. 16.000 studenten, vele soorten 

opleidingen en leerbedrijven. “Wij zijn als 

school één groot bedrijf”, aldus Ammir. 

Hij is getrouwd met Ancora den Hoed 

(www.peppelwijs.nl) en vader van drie 

dochters.

Strategie
Zijn werk draait in hoofdzaak om drie 

strategische pijlers: onderwijsinnovatie, 

ondernemerschap en internationalisering. 

Hij verduidelijkt dit aan de hand van een 

recent voorbeeld. “Pasgeleden kwam een 

Egyptische delegatie (docenten & managers) 

naar Nederland in het kader van waterma-

nagement. De opzet is kennisoverdracht 

en –uitwisseling. Leren van elkaar. Overheid, 

bedrijfsleven en wij als onderwijsorganisatie 

spelen dan een rol bij deze ontvangst.”

Ondernemerschap
In de OCG-kring is Ammir Farokhi geen onbe-

kende. Vele ondernemers kennen hem. Ook 

zijn studenten wil hij maar wat graag het on-

dernemerschap bijbrengen. Hij gebruikt hier-

voor allerlei innovatieve middelen, zoals toolkit 

Ondernemerschap, minor Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en vele soorten 

leerbedrijven onder het Deltion-dak. “Bij ons 

in het onderwijs begint het ondernemerschap. 

Wij willen de studenten ondernemersvaardig-

heden bijbrengen. Wat we hier doen is vooral 

stimuleren en inspireren bij ondernemen.”

Op de landkaart
Wie Ammir Farokhi kent, weet dat hij een 

bezig bijtje is. Gesteund door de minister is 

hij actief om ondernemerschap in het onder-

wijs op de landkaart te krijgen. 

Hierin werkt hij met verschillende partijen 

wsamen. Van overheid tot Kamer van Koop-

handel en van onderwijs in de regio tot het 

bedrijfsleven. Locaal, regionaal, landelijk en 

zelfs internationaal. “Versterken door samen 

te werken, dat is mijn credo”, legt Ammir uit.

Leermoment
Leermomenten ziet hij ook. “Ik zou willen 

dat de hedendaagse (potentiële) onderne-

mer wat grotere oren had en de mond wat 

kleiner.” Verder hoopt hij dat de vele on-

dernemersclubs in Zwolle de krachten gaan 

bundelen. “De ondernemer kan dan onder 

één dak gaan shoppen. Nu weet hij niet 

meer waar hij aan toe is door de diversiteit.”

Raak je met Ammir Farokhi aan de praat, dan 

kom je kolommen tekort. Over zijn kleurrijke, 

passievolle project Nieuwe Nederlanders NN2 

nog maar gezwegen. Als een paal boven 

water staat dat hij ambitieus, ondernemend 

én sociaal is. 

Wil je meer weten, kijk dan op 

www.deltion.nl of stuur een mailtje naar 

afarokhi@deltion.nl

Beste lezer,

Opnieuw ligt er een nieuwsbrief bij jou op de mat 

met allerlei informatie over onze businessclub. Zoals 

je kunt lezen, proberen wij jou met vele onderwerpen 

bezig en aangesloten te houden. Hierbij in de stellige 

overtuiging en wens jou als ondernemer te onder-

steunen in de praktijk van het ondernemen. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze tijden 

niet het makkelijkst zijn maar wellicht wel leiden tot 

creatieve vormen van vernieuwd zakendoen. 

Ook kijk je wellicht nog eens kritisch naar jouw 

huidige diensten- of productenpakket en onderzoek 

je waar verbeteringen mogelijk zijn.

Er is geen weg zo lang of er komt wel een tanksta-

tion langs. Wij als bestuur zijn gemotiveerd om met 

elkaar als OCG dit tankstation te vormen om samen 

met andere ondernemers even bij te kunnen tanken. 

Veel leesplezier, prettige vakantie en tot ziens!

Pieter Muller

Namens bestuur OCG

AMMIR FAROKHI:

“Onderwijs stimuleert 
    ondernemerschap”
Ondernemen zit hem in het bloed. Als kleine jongen verkocht hij al zeep 

en porselein op straat. Aan het woord is Ammir Farokhi (1962) van Deltion 

College Zwolle. Zijn aangeboren ondernemersvirus draagt hij vol verve 

over aan studenten, docenten en vele anderen. In deze kolommen maak je 

kennis met deze bruisende motivator op het gebied van onderwijsinnovatie, 

ondernemerschap en internationalisering.

Motivator aan het woord
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Begin dit jaar raakt Tatjana Klomp van 

LeefBuiten zo enthousiast door het netwerk 

én de locatie Librije’s Zusje dat ze meteen haar 

blog vult. In deze kolommen een nadere kennis-

making met haar. Tatjana is ongeveer drie jaar 

lid van de OCG.

Tuinservice & buitensport
“Ons bedrijf ligt in de omgeving van het 

Heerderstrand op de Veluwe. Het bestaat 

al meer dan twintig jaar. Was het eerst een 

hoveniersbedrijf, sinds twee jaar hebben wij het 

uitgebreid met unieke, laagdrempelige buiten-

sportactiviteiten”, vertelt Tatjana vol toewijding. 

Met haar man Jacco runt ze het bedrijf dat 

zich nu volledig toespitst op tuinservice & 

buitensport. Hun werkterrein is maar liefst tien 

ha. groot en ligt langs de snelweg Zwolle-

Apeldoorn.

Zakelijk & privé
Een bezoek aan deze ondernemers in het 

groene paradijs van de Veluwe is aan te raden. 

Zakelijk én privé. 

Je krijgt een oase aan mogelijkheden aangebo-

den op het gebied van: 

•  buitensport: Pitch & Putt golf, footgolf,  

 bos(foot)golf, boog- of luchtbuks schieten.  

 Zelfs nachtgolf behoort tot de mogelijkheden. 

•  tuinservice (privé en zakelijk): van aanleg tot  

 onderhoud tot renovatie en van terras tot  

 overkapping.

Ga vooral zelf eens op verkenning bij LeefBuiten in Heerde. Wat dacht je van een (bedrijfs)feest 

of teambuildingdag op deze locatie? Vraag Tatjana Klomp naar de vele mogelijkheden, 

www.leefbuiten.info. 

Aan een oproep in deze kolommen geeft 

OCG-lid, Aline Hofstee van Organisatiebu-

reau Plan Effect uit Ommen graag gehoor. Met 

enthousiasme wil ze minstens twee groot-

scheepse evenementen op de landkaart zetten.  

 

Deze organiseert Plan Effect in het najaar van 

2013 in Zwolle. Aline Hofstee is inmiddels veer-

tien jaar eigenaar van Plan Effect. Ze borrelt van 

de ideeën, is een harde werker, heeft plezier in 

haar werk en houdt ervan mooie dingen te or-

ganiseren. Creativiteit en kwaliteit staan hierbij 

hoog in het vaandel.

Lekker Zwolle
Aline: “Om te beginnen organiseren wij in Zwol-

le van vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober 

een culinair event: Lekker Zwolle, de opvolger 

van Zwolle Culinair.” Locatie: Deltion College. 

De organisatie is al in volle gang. Hou de site 

www.lekkerzwolle.com goed in de gaten!

Woonfestival 2013
“Zwolle en omgeving mogen zich opmaken 

voor een nog groter, nieuw evenement”, vertelt 

Aline met gepaste trots. “Woonfestival 2013”. 

Plan Effect organiseert dit van vrijdag 8 tot 

en met zondag 10 november in Zwolle in de 

IJsselhallen. Bezoekers maken kennis met de 

nieuwste snufjes op het gebied van wonen, 

bouwen, duurzaamheid en lifestyle. “Tijdens 

deze spectaculaire woondriedaagse draait alles 

om Zien & Beleven”, licht Aline toe. “Interessant 

voor consument en bedrijfsleven.” 

Meer informatie op: www.woonfestival.nl. 

Heb jij vragen? Wil je een stand? Ben je op 

zoek naar een organisatiebureau voor jouw 

eigen evenement, beurs, opening of sympo-

sium? Raadpleeg www.planeffect.com.

In deze rubriek tref je een plaatje plus een praatje aan van enkele OCG-leden. 

Ze bieden jou een blik in ‘hun bedrijfskeuken’. In een volgende editie stellen  

andere leden zich aan jou voor. Jij misschien? Laat het weten aan het bestuur! Informatie  

over onze leden vind je natuurlijk ook op www.ocgweb.nl.

Tatjana Klomp leef(t)buiten

Aline Hofstee 
plant met Effect  
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Samen zomer inluiden
Op vrijdag 19 juli 2013 luiden we de zomervakantie in met een heerlijke 

culinaire ondernemers-BBQ bij het Engelse werk. In een schitterend park 

met uitzicht op de IJssel delen we in plaats van ondernemersplannen de 

vakantieplannen met elkaar. Ben jij ook van de partij? Meer details zijn te 

vinden op www.ocgweb.nl. 

OCG na de zomer
Na een welverdiende zomervakantie pakken we de OCG-draad weer op. 

Voor het geval je de data nog niet hebt genoteerd in jouw agenda, vind je 

deze hieronder. Voor de meest actuele situatie verwijzen we jou naar onze 

digitale nieuwsbrieven en website.

OCG - 2e halfjaar 2013
DATUM NETWERKBORREL BEDRIJFSBEZOEK EAT & MEET AFWIJKEND /ANDERS

VR 30 08 2013

DI 17 09 2013 + THEMA PRINSJESDAG

DO 17 10 2013

VR 13 12 2013

VOOR DE ACTUALITEIT ZIE WWW.OCGWEB.NL

Kleurrijke laserstralen, overtuigend geluid én adembenemende rook. 

Deze woorden vatten het OCG-bedrijfsbezoek van donderdag 23 

mei 2013 kort samen. Intervisual Laser Productions aan de Marsweg in 

Zwolle was de gastheer in samenwerking met OCG-lid Sijmen Hoekstra, 

Showdesign.

 

Ongeveer dertig personen kwamen die middag naar de Marsweg. Peter 

Knol, eigenaar van Intervisual en Sijmen Hoekstra van Showdesign gaven 

een inleiding, bijgestaan door enkele medewerkers. Op basis van een ste-

vige voorbereiding zetten ze al onze zintuigen aan het werk en wisten wij 

na afloop haarfijn wat zij voor ons bedrijf kunnen betekenen. Voor grote 

en kleine budgetten.

Creatieve presentatie
Intervisual is een toonaangevend laser productiebedrijf in Nederland en 

buitenland. “Wij visualiseren product- en bedrijfspresentaties, openingen, 

beurzen, festivals, evenementen enz.”, aldus Knol. “Met de nadruk op cre-

atief & indrukwekkend.” Enkele projecten waar hij vleugels van kreeg zijn 

50 jaar bevrijding in Raalte en een lasershow op de Maas voor OCE Venlo. 

Ook een lasershow tijdens een begrafenis had veel impact.

Innovatief
Sijmen haakt in. “Ik werk veel samen met Intervisual; mijn specialisatie 

is video, geluid en licht. Ik ben altijd op zoek naar iets innovatiefs.” Met 

gepaste trots showt hij zijn zelf ontworpen, witte pianomeubel. “Multi-

functioneel inzetbaar: als piano en als DJ-meubel.” Intussen is hij alweer 

bezig met de opvolger.

Lasershow
Na de inleiding wordt het pikdonker in de representatieve ontvangst-

ruimte. En… muisstil. Heel even maar. In een mum van tijd weten beide 

bedrijven ons gezelschap in te pakken met een speciale OCG-lasershow. 

Een sound- & lightshow. Kleurrijke, flitsende laserstralen vallen over ons 

heen, vergezeld van indrukwekkend geluid en verrassende rookmotieven.

Netwerken
Na de show staat er een hapje en drankje klaar. Met live-muzikanten van 

S. Hoekstra Showdesign. Hoe overtuigend wil je het hebben? Hier kan 

geen woord tegenop. Dit moet je beleven. Met al jouw zintuigen.

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Voor meer informatie: 

www.intervisuallasershow.nl en www.shoekstra.com. 

Unieke lasershow voor OCG



 

Interactie

Meer info? www.zwolle.nl en 

www.werkgeverspuntzwolle.nl.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ondernemers 
Contact Groep Zwolle (OCG) en is bestemd voor 
leden en externe relaties van de OCG. De eerst-
volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober 2013.
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Van bedreiging tot kans op arbeidsmarkt

Interactie van de bovenste plank. Tussen over-

heid en bedrijfsleven. Dit was in het kort de 

Eat & Meet bijeenkomst van 16 april jl. Circa 30 

leden waren van de partij. Koperen Kees zorgde 

na afloop voor een voortreffelijk diner. 

Drie gastsprekers waren uitgenodigd: Paul Kanis 

en Sanne Wolff van de gemeente Zwolle en 

Jan van de Weerdhof van Weerdhof Projecten 

& Reïntegratie. Na een korte kennismaking 

en introductie op het thema arbeidsmarkt en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

ontstond een open dialoog.

Vele onderwerpen passeerden de revue: van 

omgaan met personeel met een beperking tot 

betrouwbaarheid. Van proefplaatsing tot vak- 

en werknemersvaardigheden. Van flexibiliteit 

tot wet- en regelgeving en van bedreiging tot 

kans. 

Overheid en ondernemers wisselden die avond 

veel kennis en ervaring uit. Conclusie was dat 

vraag en aanbod beter op elkaar dienen te 

worden afgestemd. Sanne Wolff sloot daarom 

af met de woorden “Wij nodigen u graag uit 

voor een vervolg, een bedrijfsbezoek aan de 

gemeente.”


