
Kerstspeech (formeel) 

Beste collega’s, 
[vriendelijke, open blik naar toehoorders] 

De kerstdagen staan voor de deur. Een goed moment om 
samen even stil te staan bij wat het afgelopen jaar ons heeft 
gebracht. Voor mij, als eindverantwoordelijke, is dit tevens een 
uitgelezen kans om mijn waardering voor jullie inzet in woorden 
te vatten. [toon sympathieke glimlach] 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ja, het was een 
jaar vol uitdagingen voor ons bedrijf. Want, hoe moeilijk de 
markt soms ook kan zijn, we denken hier louter in uitdagingen. 
Mijn oprechte dank voor de energieke wijze waarop jullie je 
mannetje én vrouwtje hebben gestaan dit jaar. Welke obstakels 
er ook opdoemden: het resultaat stond altijd centraal. Waarbij 
er nooit op een extra uurtje werd gekeken. Ik beschouw het als 
een voorrecht om leiding te mogen geven aan zo’n bevlogen 
groep mensen. Daarom NU een staande ovatie voor jullie zelf! 
[kijk quasi dwingend] 

Ik reken het mezelf aan dat er kennelijk een aanleiding, zoals 
deze kerstbijeenkomst, nodig is om mijn waardering voor jullie 
inzet te uiten. Daar heb ik immers ruim 200 werkdagen per jaar 
de kans voor. En ja, mijn eerste goede voornemen voor 2018 is 
hierbij hardop uitgesproken. [hoopvolle blik op klein 
applausje] 

Hoog tijd voor het egoïstische deel van deze kerstspeech. Ik 
mag jullie straks een kerstcadeau overhandigen. En, ja dat is 
egoïstisch. Want onderzoek heeft bevestigd wat we in ons hart 
allemaal al lang weten: van een cadeau geven, word je 
minstens zo gelukkig als van een cadeau ontvangen. [kijk 
quasi triomfantelijk] 



In dit specifieke geval is het kerstcadeau, een overdraagbare 
Pluim. Een buitenkans dus om deze Pluim door te geven aan 
iemand die een mooie belevenis verdient! [slim kijkend] 

Pluis dus voor jezelf uit waar je gelukkiger van wordt: deze 
Pluim zelf houden. Of weggeven. Waarbij een goed doel een 
optie is. En ja, dat zou je de kerstgedachte kunnen noemen. 
[sluwe blik] 

Om het dilemma te schetsen: door de Pluim - en de daaraan 
gekoppelde belevenis – zélf te houden, maak je niet alleen 
jezelf gelukkig, maar óók degene(n) die je meeneemt. Geef je 
de Pluim weg, dan maak je anderen blij. Genoeg om over na te 
denken. Huiswerk dus. [ietwat tevreden blik] 

Tot slot: De vooruitzichten voor volgend jaar zijn goed. Ik ben 
er daarom van overtuigd dat we samen ook van 2018 een 
succesjaar gaan maken. [gedecideerde blik] 

Dringend verzoek tot slot: belofte maakt schuld. Ofwel: spreek 
me erop aan als mijn complimenten voor jullie inzet volgend 
jaar uitblijven. [korte pauze, leg oogcontact] 

Fijne kerstdagen, allemaal! En: veel Pluim-plezier! 


