Johan Krijgsman
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Faalkosten
omlaag
Werkplezier
omhoog
Johan Krijgsman is trots. En dat mag ook wel. Niet alleen is het
nieuwe pand van Waal een weerspiegeling van de denkwijze van
de onderneming; ook de manier waarop die denkwijze gestalte
krijgt mag er zijn. Waal staat te boek als de exponent van het
nieuwe bouwen, waarbij rekening gehouden wordt met bewoners,
met medewerkers, met partners en met het milieu. En dat allemaal
voor minder geld dan waarvoor traditionele bouwers het doen.
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Hoewel Krijgsman de eer voor zijn succes deelt met een heleboel
anderen, vindt hij het niet erg dat hij beschouwd wordt als de man die
indertijd het voortouw genomen heeft en nu nog dagelijks bezig is met
het fijnslijpen van zijn businessmodel. Want één ding is overduidelijk:
Johan Krijgsman kan er maar geen genoeg van krijgen om de dingen
om zich heen te verbeteren; telkens opnieuw.
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