
Beste collega’s!

En dan is het nu tijd voor de jaarlijkse speech! Of zal ik zeggen...
roast? <knipoog naar publiek>

Zoals jullie weten zit het jaar er weer op. En wat een jaar was het 
jongens! Laat ik beginnen met mijn dank uitspreken voor iedereen 
die zich zo ontzettend heeft ingezet voor <naam bedrijf> . Zonder 
deze inzet stond het bedrijf er totaal anders voor. Dus bij deze: 
bedankt <eigen naam noemen, klopje op eigen schouder> 

Het was een enerverend jaar. Ineens zaten we allemaal thuis door 
het coronavirus. De een noemde het thuiswerken, de ander noemde 
het vakantie. Nietwaar ... Marieke? <kijk olijk naar desbetreffende 
medewerker>.

We doen er wel lacherig over, maar corona heeft ook een gat 
geslagen in onze omzet. Dat kunnen we niet ontkennen. Het is een 
spannende tijd, en een hele onzekere tijd geweest. Aan de andere 
kant zag ik ook een gigantisch verschil bij onze inkoopcijfers. 
Jongens, wat drinken jullie normaal een hoop bakken koffie zeg! 
<kijk grappig de zaal in> En omdat we allemaal moeten bezuinigen, 
heeft de directie besloten dat met ingang van vandaag overstappen 
op de Basic Oploskoffie. Kijken of jullie dan nog steeds zo van koffie 
houden. 

Maar zoals ik al zei: corona vroeg een hoop van ons allemaal dit jaar. 
Het idee dat je niet zomaar even naar elkaar toe kunt lopen voor die 
kersverse roddel over een collega... Het is niet niks. Yolanda, meid, 
<kijk naar medewerker> wat zijn we allemaal blij om te zien dat je 
het overleefd hebt. “Ik hou niet van roddelen... maar”. We hadden 
allemaal een moeilijke tijd zonder die dagelijkse newsflash van je.  

Corona bracht ook goede dingen. Anderhalve meter afstand 
bijvoorbeeld. Wat een verademing was dat om de sterke aftershave 
van Jan-Willen niet te hoeven inhaleren. <las pauze in en kijk 
doordringend naar werknemer> Het virus verspreidt zich weliswaar 
door de lucht, maar elk deeltje dat door de aftershave van Jan 
Willen vliegt, is ter plekke afgestorven. Ik heb uit betrouwbare bron 
vernomen dat het parfummerk van JW inmiddels meewerkt aan het 
vaccin. 

Maar goed, terug naar de orde van de dag. Jongens, ik ben blij 
dat we hier met z’n allen weer mogen staan. Overigens niet 
alleen ik, want jullie partners hebben we dringend verzocht 
jullie weer toe te laten op kantoor. Ik ben kennelijk niet de 
enige die af en toe even weg moet van jullie. <knipoog 
naar de zaal>. 

Aan het einde van een speech, hoort een cadeau. Dit jaar 
is dat de Pluim. Hiermee kan je iets leuks doen of kopen 
voor je in je vrije tijd. Je bent vrij om te kiezen wat je wil, 
maar weet dat je het bedrag ook kunt schenken aan een 
goed doel. We horen graag bij je functioneringsgesprek waar 
je voor hebt gekozen. <Kijk onheilspellend> 

Beste collega’s: fijne dagen en op naar volgend jaar! 


