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Wijn • Besturen • Inspiratie

Robert van der Krogt:

‘Mensen
zijn als
wijnranken’

Als druivenplukker in Frankrijk vond Robert van der
Krogt bij een eenvoudige wijnboer inspiratie voor zijn
bestuurderswerk.
Door Trix Broekmans. Foto: Vincent Boon
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“Toen ik begin jaren 90 druiven
ging plukken bij Bordeaux, raakte ik
gefascineerd door de verhalen van de
wijnboer over het maken van wijn. Na
de eerste plukdag was het duidelijk: als
iemand zó kan vertellen over wat hij
zelf maakt, dan moet ik daar iets van
proeven. Ik was sporter, dronk niet.
Dit was mijn eerste glas wijn. Sinds die
dag volg ik wijncursussen en ben ik lid
van een wijnclub. Het gaat mij om de
verhalen. Als bestuurder die al dertig
jaar werkt in de GGZ weet ik dat drank
meer kapot maakt dan ons lief is, maar
er zitten ook andere facetten aan wijn.
Wat mij intrigeerde, was de manier
waarop die wijnboer erin slaagde leiding te geven aan dat zeer gemêleerde
groepje Nederlandse plukkers. Dat
deed hij niet met strakke hand, maar
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‘Dat zo’n wijnbo

er zó kan verte

juist heel joyeus en los. Dat is voor mij
een inspiratiebron geworden, ook in
mijn bestuurderswerk. In het boek Le
Petit Prince wordt gezegd: “Als je wilt
dat mensen gaan zeilen, moet je ze níet
de spullen geven om een boot te bouwen, maar ervoor zorgen dat ze naar
die eindeloze zee verlangen.” Precies
zo inspireerde die wijnboer mij. Niet
doordrammen en bevelen uitvaardigen
bepaalt succes, maar verbinding maken
met mensen en hun verhalen. Mensen
zijn als wijnranken: hun wortels kun
je niet veranderen, maar hoe je daarna
met druiven en wijn omgaat, bepaalt
de kwaliteit van de wijn. Dat heb ik
geleerd van die eenvoudige wijnboer.
Ik ben net terug van zijn uitvaart. Hij
heeft de basis gelegd voor mijn stijl als
bestuurder. Dat vind ik mooi.”
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Wie? Robert van der Krogt,
bestuurder Stichting Onder Een
Dak, Maassluis
Wat? De wijnmakerij
Hoe? Bestuurt als een wijnboer

