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 EJP Culturestones

1  Mijn avontuur bij EJP start vandaag
2   Mezelf ingeschreven voor de vestingloop of  

andere EJP sportactiviteit 
3   Een “gewoon zomaar” cadeautje voor een  

collega gekocht
4  Een selfie met (minimaal) 5 collega’s gemaakt
5  Mijn eerste verbeteridee op de muur geplakt
6  Mijn hobby/passie zichtbaar gedeeld met collega’s
7  Joost/Edward tegengesproken 
 (en ben nog steeds in dienst)
8  Hoera, ik heb van een klant een fan gemaakt
9  Ik haal mijn kinderen eerder op van de opvang/verras 

mijn partner met vroeg thuis zijn.
10 Ik heb iets moois gedaan voor een goed doel 
11 Ik daag een collega uit voor een potje tafelvoetbal
12 Ik lunch mee met EJP
13 Ik lever dit boekje in bij Joost of Edward 
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Hé, jij daar, nieuwe EJP’er! 

Welkom! We kunnen ons voorstellen dat het even spannend 
is om op een nieuwe werkplek te beginnen, maar we gaan je 
helpen. We dagen je uit om elke maand een mooi moment in 
je carrière bij EJP vast te leggen. Op pad met EJP! Zo vergeet je 
nooit meer wanneer je van een klant een fan hebt gemaakt of 
wanneer je een collega hebt uitgedaagd voor een potje tafel-
voetbal. In totaal zijn er 13 stappen met belangrijke mijlpalen 
in jouw eerste jaar bij EJP. Per stap maak je een foto als bewijs-
materiaal. Een selfie, of je vraagt een collega om de foto te 
maken. De naam van elke stap is de ondertitel van de foto die 
je maakt als bewijsmateriaal. De foto’s die je maakt mag je 
natuurlijk delen via Social Media (#OppadmetEJP) 

Heb je ze allemaal afgevinkt? Dan heb je weer een mooie stap 
gemaakt in je EJP carrière! Bij EJP heb je zelf veel verantwoorde-
lijkheid en zul je veel vrijheid ervaren. Op pad met EJP is geen 
verplichting, maar juist een leuke manier om EJP beter te leren 
kennen. En wedden dat je collega’s bereid zijn om je te helpen?
Heel veel plezier!
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STAP 
1

Mijn avontuur bij EJP 
start vandaag

Het is je gelukt! Vandaag start jouw avontuur bij EJP!
Weet je hoe uniek het is dat je de selectierondes goed bent 
doorgekomen. De gesprekken waarbij je het hemd van het lijf 
wordt gevraagd. De reden dat jij hier nu bent is omdat jij de 
drive hebt die wij zoeken. Je zult merken dat de EJP familie 
behulpzaam is…. Maar je moet er wel zelf om vragen. 
Neem je geen initiatief dan gebeurt er niks. Voor de rest van 
je carrière bij EJP blijft dit belangrijk. Om iets te bereiken moet 
je zelf initiatief tonen.

Nu je net hier binnen bent ben je nog die “nieuwe”. Maak hier  
gebruik van en vraag jezelf af waarom we de dingen doen zoals 
we ze doen. Is dit logisch? Kan het beter? Laat het ons weten!

Opdracht: 
Maak een selfie van jezelf, op je eerste dag, op een herkenbare 
plek in of buiten het EJP kantoor.
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STAP 
2

Mezelf ingeschreven voor 
de vestingloop of andere 
EJP sportactiviteit

Een gezond bedrijf begint met gezonde medewerkers. 
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun 
vel zitten, dat ze gezond leven en dat iedereen een goede balans 
vindt tussen werk en privé. Bij EJP kun je onder werktijd trainen, 
naar de sportschool of gewoon een blokje om, zolang klant of 
collega hier niet onder lijdt. Naast fysieke gezondheid vinden we 
het ook belangrijk dat het zakelijk en privé goed met je gaat. 
Is er op dat vlak iets dat we moeten weten geef dat dan aan 
bij je leidinggevende of HR. Zij kijken samen met jou naar 
een oplossing.

Opdracht: 
Maak een foto van je inschrijving!
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STAP 
3

Een “gewoon zomaar” cadeautje 
voor een collega gekocht

Hoe leuk is het om een cadeautje te krijgen zonder dat daar 
een directe aanleiding voor is? Bij EJP heerst een familiegevoel. 
De medewerkers zijn persoonlijk en betrokken. Een complimentje 
is leuk om te krijgen en, wetenschappelijk bewezen, nog leuker 
om te geven. Helaas denken mensen vaak dat ze veel complimen-
tjes geven maar blijkt dat in de praktijk toch anders te zijn. 
Toch is een goed compliment vaak een kleine moeite en een 
heel groot gebaar. Een complimentje komt pas echt aan als het 
persoonlijk en oprecht is. Welke collega zet jij vandaag in het 
zonnetje gewoon omdat hij of zij het verdient?

Opdracht: 
Maak een foto van je blije/verraste/vrolijke/fijne collega.
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STAP 
4

Een selfie met (minimaal) 
5 collega’s gemaakt

Een identiteit bén je. Het is wat jou uniek maakt. Met een 
bedrijf is dat niet anders. Bij EJP zijn we een tikkeltje tegendraads. 
We durven. Doen nieuwe dingen. En willen dolgraag iets voor 
anderen betekenen. Voor onze klanten, maar ook voor onszelf 
en de maatschappij. We zijn enthousiast en eerlijk. Ondernemend 
en deskundig. Gedreven en sociaal. Het zijn eigenschappen 
waarover al onze medewerkers beschikken. Het maakt ons 
een sterk team. Onze mensen geven EJP die unieke identiteit. 

Opdracht: 
Leg deze identiteit vast door middel van een selfie, waarop jij 
met minimaal 5 collega’s staat. Pssst: je krijgt bonuspunten 
wanneer iedereen op de foto verkleed is. 
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STAP 
5

Mijn eerste verbeteridee 
op de muur geplakt

Het gaat goed met EJP, maar denk maar niet dat we er al zijn. 
We willen in alles wat we doen de beste zijn door iedere keer 
kleine verbeteringen door te voeren. En deze verantwoordelijk-
heid ligt ook bij jou. Want jij bent immers een EJP’er!
We streven er dus niet naar om alleen maar grote veranderingen 
door te voeren. Wanneer we elke 3 maanden een procentje 
verbeteren, zijn we aan het eind van het jaar 4% verbeterd. 
Mooi toch!

Jouw (verbeter) ideeën kun je met ons delen op onze 
ideeënmuur. Niks is stom en alles is welkom.

Opdracht: 
Maak een foto van jezelf en je idee bij de ideeënmuur.
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STAP 
6

Mijn hobby/passie zichtbaar 
gedeeld met collega’s

De medewerkers staan bij EJP op 1! Als het goed gaat met de 
medewerker en het team, wordt de klant beter geholpen en 
werken we fijn en gezellig samen. We maken niet alleen een 
praatje bij het koffieapparaat maar zijn oprecht geïnteresseerd in 
elkaar. Daarom aan jou de taak om jouw hobby/passie zichtbaar 
te delen, een uitgelezen mogelijkheid hiervoor is natuurlijk de 
vrijdagmiddagborrel of tijdens de lunch.

Opdracht: 
Maak een foto van jezelf, in je hobby-outfit, tijdens de 
vrijdagmiddagborrel of de lunch.
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STAP 
7

Joost/Edward tegengesproken 
(en ben nog steeds in dienst)

EJP is een beetje gek, tegendraads, maar vooral vol passie. 
Daarom ben jij ook aangenomen. Daarnaast ben je als het goed 
is ook in het bezit van een duidelijke mening en durf je kritisch 
te zijn. Wij gaan ervan uit dat je jouw mening, goed idee of 
verbeterpunt met ons deelt. En ja, ook richting Joost en Edward. 
Neem niet alles van ze aan. Ben je het ergens niet mee eens? 
Laat het dan weten. Joost en Edward zitten niet in een 
gesloten kantoortje, dus de deur staat altijd open..

Opdracht: 
Maak een selfie met Joost en Edward. 
Ze moeten lachend op de foto staan.
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STAP 
8

Hoera, ik heb van een klant 
een fan gemaakt

We vinden het super belangrijk om onze klanten te verrassen. 
Wat kun jij doen om van onze klanten fans te maken? Door de 
verwachting te overtreffen! Hiervoor staat geen bepaald budget, 
maar jij kunt door middel van jouw kennis en verantwoordelijk-
heid zelf bepalen of je voor de klant bijvoorbeeld een fles whiskey 
koopt. Als jij een leuk idee hebt waardoor je van deze klant 
een fan maakt…. Doen!

Opdracht: 
Maak een foto met een klant die duidelijk blij met je is.
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STAP 
9

Ik haal mijn kinderen eerder op 
van de opvang/verras mijn 
partner met vroeg thuis zijn

Werk-privé in balans, daar staat EJP voor. Dat is niet alleen 
wat we uitdragen, zo is het ook echt op de werkvloer. Wil jij eerst 
je kinderen naar school brengen of eerst gaan sporten, eerder 
thuis zijn voor een romantisch etentje; dit kan allemaal en is 
natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. 
Medewerkers bij wie thuis alles op rolletjes loopt, zijn op het 
werk vrolijker en productiever, vandaar dat wij jouw privéleven 
belangrijk vinden. Verras ze daarom thuis met een vroege 
thuiskomst, om deze stap te verdienen!

Opdracht: 
Maak een foto van deze verrassing.
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STAP 
10

Ik heb iets moois gedaan 
voor een goed doel

EJP en haar medewerkers zijn maatschappelijk betrokken. 
We vinden dat 1 van onze belangrijke taken. We geven graag 
iets terug aan de stad, de omgeving, verschillende goede doelen. 
We zijn betrokken bij diverse sportclubs en dragen ons steentje 
bij aan verschillende mooie goede doelen. Daar zijn we trots op. 
Om deze stap te halen kun je op een eigenwijze manier laten 
zien dat jij ook maatschappelijk verantwoord bezig bent. 

Opdracht: 
Maak een foto van jezelf terwijl je ‘iets goeds’ doet.
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STAP 
11

Ik daag een collega uit voor 
een potje tafelvoetbal

Met elkaar groeien, elkaar verbeteren, elkaar uitdagen. 
Op die manier wil EJP verder groeien. Maar de boog kan niet 
altijd gespannen zijn. Bij EJP wordt niet alleen hard gewerkt, 
maar gelukkig ook veel plezier gemaakt. In het pand kun je 
jezelf uitleven aan de tafelvoetbaltafel, op het dartbord, door 
trap te lopen enzovoort. We organiseren ook verschillende 
activiteiten gedurende het jaar waar je jouw collega’s beter 
kunt leren kennen. Denk aan het jaarlijkse EJP-uitje, borrels, 
sinterklaasfeest en kerstdiner. 

Mocht je verliezen bij het potje tafelvoetbal, dan mag je dit 
delen met de afdeling. Helaas kun je ook bij EJP niet altijd 
winnen. We maken allemaal fouten en daar leren we gelukkig 
weer van. We vinden het krachtig wanneer je jouw fouten 
erkent, ook richting de klant. En als je iets niet weet? 
Zeg dat dan gewoon eerlijk.

Opdracht: 
Maak een foto van jezelf tijdens een potje tafelvoetbal.#OppadmetEJP
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STAP 
12

Ik lunch mee met EJP  

Broodjes smeren op de vroege morgen? Nergens voor nodig. 
Tussen de middag wordt een volledige lunch geregeld, je hoeft 
alleen maar aan te schuiven. Een kleine bijdrage wordt ingehou-
den op je salaris, voor de rest hoef je nergens over na te denken. 
Ook staat er iedere dag vers fruit voor je klaar. Niets moet, dus 
natuurlijk kun je ook je eigen lunch meenemen. 

Opdracht: 
Maak een mooie foto van de lunch met het hele team.
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STAP 
13

Ik lever dit boekwerkje in bij HR

Gefeliciteerd. Je eerste jaar zit erop! Althans, bijna… 
Eerst nog even dit boekwerkje inleveren bij Monique of Patty. 
En als zij erom moeten lachen, dan is het officieel: Je bent niet 
langer  ‘die nieuwe’. Je bent gewoon één van ons. En trouwens, 
als er weer een nieuwe komt, help hem of haar dan een beetje 
mee om ook lid van de familie te worden en deze stappen 
te doorlopen.

Opdracht: 
Lever dit boekje in bij Monique of Patty, maak daar een foto 
van en zorg dat ze tenminste één keer moeten lachen.
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