
COMPANY FISHING 
SAMEN VOOR PLASTICVRIJ LAND & WATER



Plastic Whale heeft een sociale missie, en die is 
niet klein. We gaan voor plasticvrij land & water, 
wereldwijd. Dat lukt alleen door zoveel mogelijk 
mensen in actie te laten komen.  

Jij kunt helpen onze missie te bereiken. Kom 
plasticvissen met jouw team, afdeling of bedrijf 
op de Amsterdamse grachten! Geniet van de 
prachtige stad vanaf het water. Terwijl je dat 
doet versterk je je team én maak je de wereld een 
beetje beter. 

Wat doen we met het plastic? 
Plastic Whale maakt nieuwe dingen van het 
opgeviste plastic, zoals meubels en onze boten. 
Mensen zien onze boten varen op de grachten en 
worden geïnspireerd om te helpen meer plastic 
te verzamelen en mooie dingen te maken.

KOM AAN BOORD! 
Samen voor plasticvrij land & water



Voordat jullie gaan plasticvissen geeft één van onze schippers een inspirerende 
introductie op de opstapplek. Tijd om aan boord te gaan! Geruisloos varen jullie 
langs de mooiste en meest verrassende plekken in de stad. Tijdens deze 
indrukwekkende tour van 2,5 uur gooien de teams actief hun netje buiten boord 
om plastic te vissen. Er wordt hard gewerkt want de boot met het meeste afval 
én de boot met de meest bijzondere vangst, wint een prijs!   

We plannen elke dag 4 vistochten op de volgende tijden:      

✓ 09:00 - 11:30 uur 

✓ 12:00 - 14:30 uur 

✓ 15:00 - 17:30 uur 

✓ 18:00 - 20:30 uur      

Als groep kunnen jullie op- en afstappen vanaf: 

๏ Waterkant, Marnixstraat 246 
(groepen vanaf 30 deelnemers of meer kunnen op/ afstappen bij Waterkant) 

๏ Herenmarkt, Brouwersgracht 62 

๏ Zwanenburgwal 36

GA AAN DE SLAG! 
Plasticvissen in Amsterdam



TEAMBUILDING 
Samen maken we het verschil



Teambuilding is investeren in je mensen. Wij zorgen ervoor dat we een 
evenement voor jullie organiseren waar nog lang over nagepraat wordt. 

Een paar uurtjes plasticvissen met Plastic Whale werkt aanstekelijk en zet 
anderen aan om mee te doen. Één garantie krijg je alvast van ons: het hele 
team houdt zeker een positief gevoel over aan deze dag!

MEER DAN TEAMBUILDING 
Een activiteit met alleen maar winnaars

‘’Plasticvissen is voor de Tommy Cares Foundation een uniek 

bedrijfsuitje, omdat het plezier maken en een maatschappelijk 

verantwoord doel met elkaar combineert. Onze mensen zijn 

elke keer weer enthousiast over het plasticvissen.’’ 

Robert Monas, Tommy Hilfiger European Foundation



CAPACITEIT PER SLOEP 
Er kunnen maximaal 8 opvarenden per sloep meevaren. 

IN DE PLASTIC SLOEP TEGEN PLASTIC SOEP 
De boten van Plastic Whale zijn gemaakt van het opgeviste plastic afval uit de Amsterdamse grachten. Onze sloepen worden altijd 
bestuurd door één van onze ervaren schippers. Op drukke dagen of tijdens grote evenementen kunnen naast de Plastic Whale boten 
ook externe elektrische boten worden ingezet. Deze worden door deelnemers zelf bestuurd. Uiteraard zorgen wij ook voor de 
plasticvismaterialen voor deze externe boten. 

WEER OF GEEN WEER, ALTIJD PLASTICVIS WEER 
Geen man overboord, alle hens aan dek! Het plasticvissen valt niet snel in het water. Er liggen genoeg herbruikbare regenponcho’s 
voor iedereen aan boord. We hebben het al vaak meegemaakt: tijdens de grootste plensbuien hebben de deelnemers misschien wel 
nog meer lol met het plasticvissen. 

Tip! Kleed je warm aan. We varen het hele jaar door, want ook in de herfst en de winter komt er veel plastic in het water terecht.

WAT JE MOET WETEN… 
voordat je in ons bootje stapt



Voor bedrijven waarbij het lastig is om als collega’s fysiek samen te 
komen hebben wij de Company Cleanup Online ontwikkeld. 

Wij willen namelijk zoveel mogelijk mensen betrekken in onze missie 
‘samen voor plasticvrij land & water’. En dat kan alleen door mensen 
in actie te laten komen! Je kunt als bedrijf ons online cleanup 
programma vanuit huis of kantoor volgen, waar ook ter wereld. Of je 
nu een bedrijf hebt met 20 medewerkers, of meer dan 500.  

De cleanup bestaat uit een cleanup pakket, een online programma en 
een outdoor cleanup activiteit. Als team daag je elkaar uit; wie het 
eerste een volle bingokaart met zwerfafval heeft en de meeste 
antwoorden weet bij de quiz, wint een prijs. En mooi meegenomen: 
deze cleanup doet niet onder voor een flinke workout in de 
sportschool. 

Deze cleanup sluit je gegarandeerd met een glimlach af, waar je ook 
bent! Je draagt namelijk bij aan een betere wereld. Daarnaast weet je 
een stuk meer over het wereldwijde plastic soup probleem en wat jij 
zelf kunt doen voor een schonere leefomgeving.

VIS NIET NAAST HET NET 
Voor groepen die willen plasticvissen vanuit huis of kantoor



PLASTIC VISSEN OP ONZE SLOEPEN WORKSHOPS

SPONSOR EEN SLOEPMEUBILAIR VAN PLASTIC WHALE BY VEPA DONEER AAN ONZE FOUNDATION

Wil je jouw werknemers, leveranciers of klanten betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van jouw bedrijf? Plastic Whale biedt 
verschillende activiteiten, diensten en zelfs op maat gemaakte partnerships aan. We barsten van de ideeën en werken die graag met je uit. Laten 
we samen aan de slag gaan!

LEZING DOOR MARIUS SMIT

PARTNER UP 
with Plastic Whale



BEDRIJFSVISSEN@PLASTICWHALE.COM

LET’S GET IN TOUCH!

mailto:bedrijfsvissen@plasticwhale.com

