
Beste collega’s,

Daar sta ik weer ... net als altijd een praatje te houden om het jaar 
af te sluiten. Voor wie nog niet zo lang bij ons bedrijf werkt: dit is 
hét moment dat ik graag terugblik op het afgelopen jaar en wat het 
ons heeft gebracht. Ik doe dit altijd, en ik besef me dat het elk jaar 
een beetje op hetzelfde neerkomt. Maar toch wil ik dit jaar even heel 
bewust de tijd ervoor nemen. 

Laat ik beginnen dat ik jullie inzet van het afgelopen jaar ontzettend 
waardeer. Ik kan het niet anders zeggen! Zonder jullie stond <naam 
bedrijf> er totaal anders voor. 

Want wat een bijzonder jaar was het! We zijn inmiddels allemaal 
toch wel een beetje coronamoe. Hoewel we er eerst wat lacherig 
over deden, veranderde er ineens van de ene op de andere dag 
toch een hoop binnen ons bedrijf. Ik weet nog goed dat ik de 
persconferentie zat te kijken met de boodschap dat iedereen 
verzocht werd thuis te werken. Mijn telefoon stond die avond 
roodgloeiend. Mijn verjaardag vergeten jullie massaal, maar toen 
bleek dat het RIVM het advies gaf om thuis te werken, kreeg ik 
zóveel berichten. ik voelde me nog nooit zo populair. <knipoog de 
zaal in> 

Thuiswerken in de keuken, videomeetings vanaf de badkamer, bellen 
terwijl je in je ochtendjas zit en tot ’s avonds laat doorwerken. 
Jongens, wat een aanpassingsvermogen hebben jullie! Ik moet 
eerlijk bekennen, dat hele thuiswerken; ik geloofde er eerst niet in. 
Maar jullie hebben me het tegendeel bewezen. Ons bedrijf draait op 
volle toeren en dat is aan jullie te danken. 

Ik kan me voorstellen dat we een hoop van jullie vroegen. Het is 
namelijk niet niks om ineens zonder collega’s je werk te moeten 
doen. Het idee dat je niet zomaar even naar elkaar toe kunt lopen 
om te sparren, of even roddelen bij de koffieautomaat – vooral 
Yolanda miste dat het meest geloof ik. <kijk provocerend de zaal 
in>. Want tjsa, in je eentje kletsen in je eigen keuken is toch anders 
he? ;) 

Maar even serieus: mijn dank is groot. Ik ben geen emotioneel type, 
maar dit klusje hebben we maar wel mooi met elkaar geklaard. 

En dan nu over naar het gedeelte waar jullie natuurlijk allemaal 
op zitten te wachten: het cadeau. Want eerlijk is eerlijk: bij elke 
kerstspeech hoort een cadeau. Afgelopen jaar werd het me maar al 
te duidelijk: daar waar de een gek was op online vergaderen, miste 
de ander z’n collega’s enorm. En dat gaf me een totaal andere 
kijk op zaken. Niemand is hetzelfde. Dus daarom krijgen 
jullie ook niet hetzelfde cadeau. Of nouja, jullie krijgen wel 
hetzelfde cadeau, maar je kunt er allemaal iets anders mee 
doen. Dit jaar hebben we voor een Pluim gekozen, waarmee 
je zelf een vrijetijdsbesteding of product kunt kiezen. Iets 
waar jij gelukkig van wordt. Je kunt het besteden met 
je vrienden of familie, of natuurlijk gewoon gezellig met 
elkaar. 

Fijne kerstdagen allemaal! En nogmaals:  
dank voor jullie inzet het afgelopen jaar.  
Op naar 2021!  


