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Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, slimme 
sensoren, blockchain; je kunt geen vakblad openslaan of 
het gaat erover. Technologie is hot. En terecht! De vaste 

lezers van mijn column weten dat ik als innovatieadviseur een groot 
vertrouwen heb in wetenschap en technologie. Het tegenwoordig 
veel gehoorde ‘wetenschap is ook maar een mening’, wil er daarom 
bij mij niet in. Natuurlijk maken wetenschappers wel eens een fout, 
zijn ze het niet altijd met elkaar eens of heeft de wetenschap (nog) 
niet altijd een antwoord. Niets is namelijk zo complex als goed 
voedingsonderzoek. Het gegeven dat een voedingsmiddel een 
grote verzameling is van allerlei (bio)chemische stoffen en het feit 
dat het gedrag van mensen (lees: proefpersonen) zo verschillend is, 
maakt het veelal moeilijk om snelle, eenduidige uitspraken te doen 
over de effecten van voeding op de mens. Maar dat betekent niet 
dat wetenschap ook maar een mening is. 

Laten we niet vergeten dat de befaamde driehoek ‘Onderzoek, 
Onderwijs en Voorlichting’ die onze agrarische sector tot grote 
hoogten heeft gestuwd, gebaseerd was op feiten en niet op 
meningen.

Moeten we dan klakkeloos vertrouwen op de technologie? Nee! 
Aan big data alleen heb je niets. Het is de kunst er bruikbare 
informatie uit te halen. Als we algoritmen domweg hun gang la-
ten gaan, zonder ze slimmer te maken door menselijke interventies 
en zonder hun uitkomsten te controleren, kan dit tot ongewenste 
effecten leiden. We kennen allemaal die eindeloos herhaalde, 
irritante berichten wanneer je weer eens naar een product of dienst 
hebt gezocht op internet. Microsoft kreeg problemen met een 
experimentele chatbot (geautomatiseerde gesprekspartner) die na-
zistische sentimenten bleek te gaan ontwikkelen. Een vergelijkbaar 
voorbeeld vond ik in het zeer lezenswaardige boek ‘Het geheim van 
bol.com’. Daarin wordt beschreven hoe het bedrijfssysteem uitgere-
kend om 20.00 uur tijdens Nationale Dodenherdenking een tweet 
uitstuurde over een nieuw gewelddadig schietspel. 

Dankzij de biotechnologie kunnen we straks vlees produce-
ren uit stamcellen. Maar wie wil er kweekvlees eten?

Daarom pleit ik ervoor menswetenschappen als psycho-
logie en sociologie in organisaties te omarmen.  

Nerds en Softies,
een perfecte combinatie

Column

Met de principes en concepten van deze disciplines kan een 
bedrijfscultuur worden ontwikkeld waarin medewerkers worden 
gemotiveerd en worden aangemoedigd om mee te denken. 

Een dergelijke cultuur is een voorwaarde om als bedrijf te overleven 
in de huidige continu veranderende omgeving. Maar dat is niet al-
les. Innovatieteams van nerds en softies waarin exacte wetenschap 
wordt gecombineerd met menswetenschappen, beperken de kans 
op introductie van producten en allerlei services waar de markt 
helemaal niet op zit te wachten en leveren zo keiharde toegevoeg-

de waarde. Voor de organisatie zelf, 
maar vooral voor degene 

waar we het allemaal voor 
doen: de klant. 
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ML40-MK / MU / MX Krimpzakken

Het ML40 assortiment voor  
producten met been...

...werkzaam op de scherpe punten
Wat zijn ML40 high abuse krimpzakken?
Krehalon ML40 high abuse zakken zijn meerlagige hoogbarrière zakken met hoge krimp die speciaal zijn ontwikkeld voor 
scherpe producten zoals niet-uitgebeend vlees waarbij gebruik wordt gemaakt van vernieuwende, gepatenteerde technologie. 
De gepatenteerde structuur biedt een unieke combinatie van gas- en vochtbarrière met superieure doorprikweerstand,  
hoge helderheid en uitstekende lasbaarheid op alle soorten vacuüm verpakkingssystemen.

Kenmerken en voordelen
  Hoge sterkte 

 De innovatieve structuur van ML40 
biedt een maximale ingebouwde 
doorprikweerstand waardoor “boneguard” 
vellen niet meer nodig zijn.

 
  Helderheid en glans 

ML40 beschermt uw producten en presenteert 
ze zo voordelig mogelijk dankzij een glanzende 
en glasheldere verpakking. 

 
  

  Uitstekende EVOH barrière 
Krehalon hoogbarrière materialen zorgen 
voor kwaliteitsbehoud van uw product vanaf 
het verpakken tot aan de eindgebruiker.

   Milieuvriendelijk 
 De chloorvrije ML40 technologie maakt het 
mogelijk te verpakken in dunner materiaal, 
zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte van 
het materiaal.

  Kostenbesparend 
De bovengenoemde voordelen betekenen 
minder lekken, een beter productieverloop en 
een hoger rendement.

 Bedrukken 
  Alle Krehalon high abuse zakken kunnen 

geleverd worden met een maximaal 10 kleuren 
flexobedrukking, om uw product en uw merk 
zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.

Toepassingen

Wilt u meer weten?
Mail naar info@krehalon.be of bezoek onze 
website www.krehalon.com
Dunner en toch sterker, want “less is more”.

  ML40-MK is een 70 micron krimpzak voor 
gemiddeld veeleisende toepassingen zoals 
harde kazen, hard gedroogd of gekookt 
vlees en vlees met botten (zoals lamsbouten, 
varkensbouten en ribben).

 
  ML40-MU is een 90 micron krimpzak voor 

zeer veeleisende toepassingen zoals grote 
stukken doorgekookt vlees en de meeste 
niet-uitgebeende stukken vlees (bijvoorbeeld 
lamslende en lamsschouder).

 
    ML40-MX is een 110 micron krimpzak voor 

de meest veeleisende toepassingen zoals 
grote stukken vlees met botten (bijvoorbeeld 
runderribben en lamsschouderstukken).
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