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Jan Goedhart:

“Uiteindelijk vind ik ook dat er gewoon weer een architect en misschien wel
twee tot de directie moeten toetreden, waarvan dan uiteindelijk de beste dan
weer de nieuwe algemeen directeur wordt. Je moet als je zo een groot bedrijf
hebt een directeur hebben die gewoon alleen maar verantwoordelijk is voor
het bedrijf. Dus niet voor productonderdelen maar voor het bedrijf. Dat is bij
mij nog steeds niet gelukt want ik bemoei me nog steeds met alle concepten.
Maar zo langzamerhand is onze interim artdirector Jan Scholtens dat sinds
zomer 2008 aan het overnemen. Ik ben er van overtuigd dat we uiteindelijk
in de groep of een nieuwe artdirector moeten aanwijzen of er een van buiten
moeten halen. Dat is een beetje de ‘hamvraag’ voor de komende jaren”.
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