De opinie van… Reinier van den Berg

Weerman wordt
vuilnisman

Ruim 32 jaar geleden werd ik betrokken bij een startend bedrijf. Meteo
Consult zou het eerste commerciële weerbureau in Europa worden.
Ik was in feite de vijfde man. Er waren vier daadwerkelijke founders,
die niet alleen tijd maar ook geld in de start-up staken. Een van hen
was trouwens mijn broer. Ik zat in de slotfase van mijn studie en kon,
helaas, geen stuiver bijpassen. Het bedrijf groeide in de loop van de
tijd uit tot een internationale onderneming met vestigingen in 17
landen en in totaal meer dan 500 werknemers. Op de dag dat ik exact
de 32 dienstjaren heb volgemaakt, komt er een einde aan het tijdperk
weerman zijn. Het was een schitterende tijd. In een interview zei ik: al
die tijd kon ik mijn hobby uitoefenen en ik werd er nog voor betaald
ook. De passie voor het weer blijft en die hoop ik op onder meer social
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media nog vaak te delen. Soms kom ik ook via het weerbericht
van RTL4 nog wel eens aanwaaien.
Als weerman ben ik me in de loop der jaren
steeds meer gaan bezig houden met klimaatverandering. Hoe meer je daarvan weet, des
te duidelijker wordt het dat het roer radicaal
om moet. Vanuit dat besef ben ik me als maar
meer gaan verdiepen in duurzaamheid en
vooral ook duurzame technologie. Want daar
moeten de baanbrekende oplossingen toch
vandaan gaan komen. Natuurlijk, overheid
en consument spelen ook een belangrijke rol.
Maar de belangrijkste rol is - denk ik - weggelegd voor het bedrijfsleven. Er liggen enorme
kansen. De velden zijn wit om te oogsten.
Nieuwe bedrijven schieten als paddenstoelen
uit de grond. Sommige vinden via crowdfunding in een mum van tijd het doelbedrag qua
vermogen. Andere start-ups worden reeds in
de pioniersfase ontdekt door krachtige bedrijven en multinationals.
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Soms zijn het veelbelovende ‘young professionals’ die de geest krijgen en het lef hebben
om een bedrijf te starten. Soms ook zijn het
senioren van 60 of zelfs 70 jaar die de kracht
en de durf hebben om met iets nieuws te
beginnen. Maar altijd ligt daaronder de passie,
de wilskracht, de intentie om met het bedrijf
ook een soort missie te gaan vervullen.
Zo ben ik ook terecht gekomen bij een opmerkelijke start-up in de wereld van
circulaire economie. Met PyrOil (het kernteam
bestaat zowaar wederom uit 5 man) willen
we wereldwijd het plastic probleem te lijf
gaan. Door plastic afval een serieuze waarde
te geven, gaan we het afval opruimen. We
maken er weer zwavelvrije olie van met een
hoge kwaliteit. De eerste installaties komen
in Nederland en Duitsland. Maar op termijn
willen we vooral ook in landen in bijvoorbeeld
Midden Amerika, Afrika en Azië van start

gaan. Daar neemt het plastic probleem in
het milieu bizarre vormen aan. Uiteindelijk
belandt al die troep in de oceanen. Naar
schatting 95% van het plastic in de zeeën
komt via grote rivieren en dus vanaf het land.
Ook ben ik betrokken bij een start-up die de
scheepvaart op internationale schaal gaat
elektrificeren. De eigenaar van dit jonge
bedrijf is 25 jaar en heeft gesprekken met
multinationals op het hoogste niveau. Dat is
toch geweldig! Verder ben ik in gesprek met
een bevlogen ondernemer van 70 jaar die
bezig is met een totaal nieuw concept voor
windmolens op zee. Hij is inmiddels ontdekt
door grote internationale bedrijven.
Maar ook in bouw en de installatiesector
zien we nieuwe concepten en verschijnen
nieuwe spelers. Het zijn al deze start-ups die
mij hoop geven. Hoop dat we de oplossing
van grote mondiale problemen vooral bij het
bedrijfsleven zullen vinden.
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