Kerstspeech (baldadig)
Beste vrienden en vriendinnen,
[kijk olijk de zaal in]
Oei, die aankondiging hakt erin. Zie ik. [leg zo links en
rechts wat oogcontact]
[vervolg breed lachend] Met Kerstmis in aantocht, is er geen
ontkomen aan dit gezellige samenzijn. Wie wegblijft, komt
immers automatisch op een zwarte lijst te staan. En ja, dat
geldt ook voor mij. [ietwat onbeholpen blik]
Tot zo ver het luchtige deel van mijn urenlange betoog.
[hoopvolle blik op een enkel lachje uit de zaal]
Hoog tijd voor wat serieuze zaken.
Om te beginnen, ga ik iets doen waar ik veel te weinig aan
toekom: ik ga jullie complimenteren met jullie voorbeeldige
inzet dit jaar.
De slaatjes die straks geserveerd worden, zijn nu nog vers. En
de chocomel is nog warm. Om dat zo te houden, kan ik niet
iedereen persoonlijk in het zonnetje zetten. Daarom beperk ik
me tot een tweetal zeer gewaardeerde collega’s.
Om met Marieke te beginnen [kijk ontwapenend naar
Marieke]: Marieke, al kort nadat je onze gelederen kwam
versterken, hebben we de interne digitale nieuwsbrief op
kunnen doeken. De snelheid waarmee jij een gerucht door het
gebouw laat zoemen, is ongekend. [kijk verbaasd]
De prille relatie tussen onze nieuwe receptioniste Heleen en
officemanager Floris-Jan [kijk zowel Heleen als Floris-Jan
diep in de ogen] is daar een goed voorbeeld van. Beiden
ontkennen. Maar waar rook is, is vuur. [kijk sluw]
Ook speciale woorden van waardering voor onze kantinebaas
Roel. [knik meerdere keren instemmend]

Roel, bikkel, sinds jij de scepter in onze bedrijfskantine zwaait,
is de omzet gehalveerd. Vooral je ‘zelfgemaakte gehaktbal’ was
hier debet aan. Binnenkort kunnen we de bedrijfskantine
sluiten. En dat is precies de geheime missie van ons bedrijf.
Onze erkentelijkheid is dus groot. [sluwe blik]
Het zal niemand verbazen: mijn slotwoorden heb ik voor het
laatst bewaard. [kijk triomfantelijk]
Na deze geweldige kerstspeech, kunnen jullie op het door
Arend bemande afhaalpunt jullie kerstcadeau afhalen.
Om een tipje, zeg maar tip, van de sluier op te lichten: het is
een Pluim, dé welverdiende, érg variabele cadeaubon. Mooi aan
deze Pluim is onder meer dat hij overdraagbaar is. Bijvoorbeeld
aan iemand met een minder riant salaris dan hier verdiend
wordt. Een goed doel is ook een prima optie. [steek duim
omhoog]
Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om zelf te bepalen hoe
het kerstcadeau wordt benut. Dat horen we dan graag tijdens
het functioneringsgesprek. [kijk onheilspellend]
Inmiddels zie ik de eerste slaatjes heen en weer lopen op het
buffet. Voor mij een teken om dit ongedwongen samenzijn naar
een volgende fase te tillen.
Arend staat al fris en fruitig klaar met de Pluimen. Fris en
fruitig: fijn je eindelijk weer eens op het werk te zien, Arend.
[vermanende blik]
Anyway: Dank voor jullie komst. Fijne kerstdagen!

