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Kerstgeschenken kopen voor kantoor 

Een belangrijk onderdeel bij het uitzoeken van de jaarlijkse kerstgeschenken is het verzinnen 

van iets leuks. Waar kun je aan denken?  

Een goed begin 

Een eindejaarsgeschenk geven is zo gebruikelijk dat je als organisaties wel eens het doel 

ervan uit het oog verliest. Met je manager kun je vaststellen wat het doel is: gaat het om 

een traditie van de organisatie? Is het om relaties te laten zien dat het goed gaat met het 

bedrijf? Is het een vorm van klantenbinding? Het is belangrijk om het doel duidelijk te 

krijgen voor je gaat kiezen.  

Daarnaast zijn relatiegeschenken een onderdeel van het PR-beleid van de organisatie, een 

geschenk moet bij de identiteit van de organisatie passen. Als organisatie kweek je in de 

regel verwachtingen door de keuze voor een bepaald soort geschenken, verstuur je elk jaar 

een uitgebreid pakket, dan zullen sommige relaties daar op rekenen en teleurgesteld zijn als 

zo'n verrassing uitblijft. Deze zaken kun je in gedachten houden bij het uitzoeken van 

relatiegeschenken.  

Andere feestdagen 

Kerst en Oud en Nieuw zijn geschikte momenten om relatiegeschenken te versturen, maar 

het gevaar is groot dat het geschenk van jouw organisatie ten onder gaat in de grote stroom 

eindejaarsgeschenken. Probeer de traditie eens te doorbreken en verras je collega's en 

relaties door een origineel geschenk te sturen ter gelegenheid van een algemeen erkende 

feest- of gedenkdag, zoals Sinterklaas, Halloween, Pasen, Valentijn of het begin van de 

zomer. Deze momenten kunnen je op inspirerende ideeën brengen. 

Je doelgroep 

Een relatiegeschenk stem je goed af op de doelgroep. Een paar aandachtspunten:  

• Let goed op de samenstelling van het personeel en de zakenrelaties en probeer het 

geschenk daar zoveel mogelijk op af te stemmen. 

• Denk aan speciale wensen van doelgroepen, moslimmedewerkers doe je bijvoorbeeld 

geen plezier met een kist wijn. 

• Bij interne geschenken kies je voor iedereen hetzelfde pakket, zodat er geen 

ontevredenheid ontstaat. Ook maak je geen onderscheid tussen de directie en de 
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schoonmakers. Bij externe zakenrelaties kun je wel kiezen voor verschillende soorten 

relatiegeschenken. 

• Geef geen zaken die iemand zelf elke week uit de supermarkt meeneemt. Het moet 

vooral iets bijzonders zijn. 

• Het kerstpakket moet elk jaar weer anders zijn, gelukkig zijn er elk jaar weer nieuwe 

trends waarop je je kerstgeschenk kunt laten aansluiten.  

• Ook al is er een laag budget, zorg wel dat het kerstpakket er verzorgd uitziet. 

• Overhandig het geschenk op een leuke manier. Je kunt bijvoorbeeld een artiest 

inhuren om het cadeau op een leuke, toepasselijke manier te overhandigen. 

Ideeën bedenk je samen 

Om een goed idee voor een bijzonder geschenk te bedenken, kun je het beste de hulp van 

je collega's inroepen. Tijdens een brainstormsessie kom je vaak op de leukste ideeën. Plan 

de sessie bij voorkeur in de ochtend als je nog fris en energiek bent. Beperk de 

ideeënstroom niet door voorwaarden te stellen aan het budget, het formaat, de doelgroep et 

cetera. Laat iedereen zoveel mogelijk ideeën noemen, die kun je inventariseren en gebruiken 

als uitgangspunt bij het uitzoeken van de geschenken. Je kunt ook een gespecialiseerd 

relatiegeschenkenbedrijf inschakelen dat de 'psychologie' achter het kerstpakket begrijpt. 

Deze bedrijven kunnen ook een hoop rompslomp voor je uit handen nemen zoals het 

inpakken, vervoeren en verzenden. 

Kies een thema 

Een origineel geschenk bedenken is niet makkelijk, met een thema zit je altijd goed. Een 

thema geeft je een richtlijn bij het uitzoeken van het geschenk. In principe kan alles een 

thema zijn, de truc is om een thema te kiezen dat past bij je organisatie. 

• Je kunt een kerstgeschenk kiezen waarbij je de filosofie of visie van het bedrijf 

(symbolisch) tot uiting brengt. Groeit de organisatie, dan kun je bijvoorbeeld kiezen 

voor een pakket bloembollen of een zadenpakket. Staat milieubewustzijn hoog 

genoteerd, kies dan liever voor diensten dan voor spullen. 

• Je kunt een geschenk kiezen dat aansluit bij een actueel thema, zo zullen er dit jaar 

veel eurogeschenken zijn. 

• Je kunt uitgaan van een algemeen thema, dat kan alles zijn, je kunt bijvoorbeeld een 

kleur als thema kiezen: winterwit, koninklijk oranje, gezond groen of de kleur(en) van 

de organisatie. 
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Wil je geen 'spullen' schenken, dan kun je denken aan het geven van diensten, (cadeau-, 

diner-, tegoed-, hotel-, goede doelen-)bonnen (vouchers) of een 'belevenis'. Het voordeel 

daarvan is dat ontvangers een bepaalde mate van vrijheid hebben om invulling te geven aan 

het cadeau, en dat de verzending relatief goedkoop is, je verstuurt geen pakket maar een 

mailing. 

  


