THE COMPANY CLEANUP

LET’S
START
DOING!

SAMEN VOOR
PLASTIC-VRIJE WATEREN
Plastic Whale heeft een bijzondere missie: plasticvrije wateren. En wij willen zoveel mogelijk
mensen bij onze missie betrekken. Bijvoorbeeld
met ons populaire bedrijfsevent Plasticvissen.
Ieder jaar gaan er vele duizenden mensen mee op
onze sloepen om de Amsterdamse grachten en
Rotterdamse haven plastic-vrij te vissen.
Door Corona kunnen vele organisaties echter niet
fysiek samenkomen voor een team- of bedrijfsactiviteit. Daarom hebben wij nu een super leuk
alternatief ontwikkeld: Company Cleanup!
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COMPANY CLEANUP
Met de Company Cleanup kan jouw organisatie op
Corona-proof manier zich inzetten voor een plasticvrije omgeving. Iedere collega apart, maar toch
samen als team!
Alle groepen zijn welkom, vanaf 10 personen. Dit
evenement kan volledig vanaf afstand worden
georganiseerd en worden uitgevoerd. Het maakt dus
niet uit waar je op dat moment werkt!
Verschillende bedrijven zijn jullie al voorgegaan, zoals
Scotch & Soda en Unilever.
*Of het nou het strand, het bos, je woonwijk of de stad is. Het zijn
allemaal fantastische plekken voor een cleanup!
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HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
De Company Cleanup is heel eenvoudig, maar vooral
ontzettend leuk. Ons doel is natuurlijk om zoveel
mogelijk plastic afval uit de natuur te redden, maar
uiteraard ook om jullie team samen een te gek event
te laten beleven.
De Company Cleanup bestaat uit 5 onderdelen:
Voorafgaand aan het event:
1. Het ontvangen van het Cleanup Pakket
De dag van het event zelf
2. Online welkom door Plastic Whale
3. De ‘Whale ik veel?’ quiz
4. De Company Cleanup
5. Prijsuitreiking & afsluiting
Houd rekening met een totale duur van 2,5 uur voor
het event.
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Onderdeel 1:

CLEANUP PAKKET
Een week voor het event sturen we alle teamleden een
speciaal pakket toe, waarmee we ze enthousiasmeren. In
dit pakket zitten praktische voorwerpen en informatie,
waaronder:
✓ Handleiding deelname Company Cleanup
✓ Handschoenen
✓ Vuilniszak
✓ Chocoladereep voorzien van uw bedrijfslogo
✓ Trash Bingo kaart
✓ Drankje naar keuze (alcoholisch/non alcoholisch)
*De pakketten kunnen wij zelf naar alle medewerkers opsturen maar
dan hebben we alle adressen nodig. Mocht dit om privacy redenen
niet mogelijk zijn kunnen we ze ook naar het kantoor opsturen.
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Onderdeel 2:

WELKOM EN BEGELEIDING
Het team komt aan het begin van het event samen
in Zoom (of een ander programma naar keuze). Daar
wordt het team ontvangen door een van onze
hoofdschippers.
Host Company Cleanup:
- Begeleidt het hele event
- Start met een warm welkom en een korte
presentatie over Plastic Whale*
- Licht het event kort toe en geeft het startschot
- Is de ‘Quiz Master’ voor de ‘Whale ik veel? Quiz’
- Doet de prijsuitreiking en de afsluiting van het
event.
*Wil je je team extra inspireren? Start dan met een bijzondere
lezing van onze oprichter Marius Smit, over de kracht van
DOEN. (tegen meerprijs).
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Onderdeel 3:

’WHALE IK VEEL?’ QUIZ
Voordat iedereen naar buiten gaat voor de Company Cleanup, gaan
we de hersens even laten kraken en de onderlinge competitie
aanwakkeren.
Alle teamleden spelen via Kahoot op hun mobieltje mee met onze
‘Whale ik veel? Quiz’. In hoog tempo moeten ze vragen over plastics
en de plastic soup beantwoorden. Je moet scherp en snel zijn, want
de speler met de meeste goede antwoorden wint!
Na 15 minuten sluiten we dit onderdeel af en sturen we het team
naar buiten voor de echte actie.
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Onderdeel 4:

COMPANY CLEANUP
Nu is het tijd om te gaan doen en om de handen uit de mouwen (en in
de handschoenen) te steken! Alle teamleden gaan er de komende 60
tot 90 minuten in hun buurt op uit om zoveel mogelijk plastic afval* in
de zamelen.
En ook hier gaat het om winnen, want we reiken twee prijzen uit:
- Een prijs voor het teamlid die het meest originele voorwerp heeft
gevonden
- Een prijs voor het teamlid die als eerste de Trash Bingo kaart vol
heeft.
Uit ruime ervaring weten we dat deze competitieve aanpak altijd voor
heel veel hilariteit en enthousiasme zorgt!
*Uiteraard moedigen we alle teamleden aan om ook andere soorten afval (zoals blikjes,
flesjes en papieren zakjes) op te ruimen.

THE
COMPANY
CLEANUP

Onderdeel 5:

PRIJSUITREIKING EN AFSLUITING
Na de Cleanup komen alle teamleden online weer samen, voor de
prijsuitreiking en de afsluiting.
Alle teamleden plaatsen hun meest unieke item voor de camera. De host
kiest er hier drie van uit en die mogen hun item d.m.v. een korte pitch
presenteren. Het teamlid met de meest bijzondere pitch wint.
Bovendien wordt bekend gemaakt wie de Trash Bingo gewonnen heeft.
Last but not least, sluiten we samen het event af met een toast op een
plastic-vrije toekomst!
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WELKOM AAN BOORD!

The Company Cleanup

Prijs

Toelichting

Productie team Plastic Whale

€250,-

Opzetten Company Cleanup, organisatie
event en productie.

Company Cleanup prijs per persoon

€39.50*

Programma inclusief ‘Clean Up Pakket’
en voor partners 10% partnerkorting.
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
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LET’S GET IN TOUCH!
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COMPANYCLEANUP@PLASTICWHALE.COM

