Opruimkennis biedt kansen voor de hele keten

Opgeruimd
staat netjes
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Nederlanders hebben wat met agro en food. Of het nu gaat om planten, of om vlees, de buitenproportionele exportcijfers tonen aan dat we de processen rondom deze sector behoorlijk
goed in de vingers hebben. Dit geldt ook voor de automatisering van deze processen. Toch valt
er volgens Hans Izeboud van Aris nog wel wat winst te halen. Helemaal wanneer we onze
veelal onbewuste kennis van opruimen breder inzetten in de keten. Aanleiding voor dit inzicht
was de kennismaking met kunstenaar Ursus Wehrli. Een inspirerend interview.
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