
Kerstspeech (formeel - 2) 

Beste collega’s,  
[kijk even kort vriendelijk de zaal in] 

De kerstperiode is traditiegetrouw hét moment waarop de 
werkgever, ik dus, zijn waardering laat blijken aan zijn 
medewerkers. [glimlach]  

En wie ben ik om dat vandaag niet ook te doen? Maar ik 
realiseer me tegelijk dat ik jullie daarmee eigenlijk tekort doe. 
[kijk de zaal in en wijs collega’s direct aan] Jullie inzet en 
jullie hart voor de zaak, verdient veel vaker een compliment of 
blijk van waardering dan alleen vandaag tijdens ons kerstfeest. 
Maar dat is niet de enige reden waarom ik vind dat ik jullie 
tekort doe. [mysterieuze blik…]  

Onderzoek toont aan dat het geven van cadeaus minstens zo 
gelukkig maakt als het krijgen daarvan. Dus door jullie dit 
kerstcadeau, de Pluim, te geven, bezorg ik mijzelf misschien 
een nog wel gelukkiger gevoel dan jullie. [kijk lichtelijk 
verbaasd] Mijn kerstcadeau voor jullie levert mij dus eigenlijk 
veel meer op dan jullie! Dat is knap egoïstisch, vind je ook 
niet? Maar het voelt voor mij wel echt zo. [kijk blij!]  

Het mooie van dit kerstcadeau is dat jullie mijn lekkere gevoel 
van het geven heel eenvoudig kunnen overnemen. [korte 
pauze, kijk hoofdknikkend de zaal in] Met jouw Pluim 
bepaal je namelijk helemaal zelf wat je wilt gaan doen of 
beleven. En – belangrijker nog – met wie. En door je belevenis 
te delen maak je niet alleen jezelf gelukkig, maar [steek 
wijsvinger op] ook de mensen die je meeneemt. Voor de 
ultieme kerstbeleving kun je er zelfs voor kiezen om je Pluim te 
schenken aan een goed doel!  

[kijk ernstig en liefdevol de zaal in] Het is een beweeglijk 
jaar geweest. Ik realiseer me dat maar al te goed en ik ben 
jullie ontzettend dankbaar voor jullie tomeloze inzet en energie! 



Samen gaan we ook volgend jaar weer fantastische 
hoogtepunten bereiken. [kijk gelukkig de zaal in] 

[zoek oogcontact] Ik wens jullie een heerlijke Kerst en heel 
veel plezier met jullie Pluim.  

Trek er op uit en ga het beleven! 


