COMPANY CLEANUP
ONLINE

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.
Ieder jaar gaan er duizenden mensen mee op onze
sloepen om de Amsterdamse grachten en de
Rotterdamse haven plasticvrij te vissen.
Voor bedrijven waarbij het lastig is om als collega’s
fysiek samen te komen voor een teambuilding activiteit
hebben wij de Company Cleanup Online ontwikkeld.

‘’Het voelt goed iets nuttigs gedaan te hebben
vandaag! Heel erg bedankt voor de organisatie,
presentatie en voor jullie positieve energie!’’
Lenka Toet - Braskem

COMPANY CLEANUP
Met de Company Cleanup kan jouw organisatie zich
inzetten voor een plasticvrije omgeving, zonder fysiek bij
elkaar te komen. Apart of in kleine groepjes, maar toch
samen als team in een online omgeving!
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.

‘’Iedereen heeft de company clean-up echt als een
hele leuke team activiteit ervaren!’’
Lois Slangen - Sustainability Bayer

Of het nou het strand, het
bos, je woonwijk of de stad is.
Allemaal fantastische plekken
voor een Cleanup.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Het doel van de Company Cleanup is om zoveel mogelijk
plastic zwerfafval uit de natuur te redden. Maar uiteraard
ook om je als team even los te koppelen van werk en
samen plezier te maken!
De Company Cleanup bestaat uit 6 onderdelen:
Voorafgaand aan het event:
1. Het ontvangen van het Cleanup Pakket
De dag van het event:
2. Online welkom door Plastic Whale
3. De ‘Whale ik veel?’ quiz
4. De outdoor Cleanup
5. Inventarisatie buit & prijsuitreiking
6. Afsluiting
De totale duur van het event (zowel online als outdoor) is
ongeveer 2,5 uur.

Onderdeel 1:

CLEANUP PAKKET
Van tevoren ontvangen alle deelnemers een Cleanup pakket,
waarmee ze al lekker opgewarmd worden om in actie te komen!
Dit zit er allemaal in het pakket:

✓ Handleiding voor deelname
✓ De Mini Waste Grabber
✓ Gerecyclede vuilniszak
✓ Tony’s Chocoladereep
✓ Trash Bingo kaart
✓ Herbruikbare tas

Om privacy redenen sturen we de pakketten naar jullie kantoor. Vanuit
daar is het aan de organisator om ze bij de juiste collega’s te krijgen. Het
pakket is een brievenbus+ pakket dus het past gewoon door de
brievenbus. Wel zo makkelijk.

Onderdeel 2:

WELKOM EN BEGELEIDING
De deelnemers worden ontvangen door de Plastic Whale
host in Zoom, of een ander programma naar keuze.
De host neemt de groep online mee in de verschillende
onderdelen van het programma:
• Welkom & introductie
• Korte presentatie over Plastic Whale
• De ‘Whale ik veel?’ quiz
• Instructie outdoor Cleanup
• Terugkomst & ervaringen uitwisselen
• De prijsuitreiking
Op de achtergrond is er ook iemand vanuit Plastic Whale
aanwezig zijn voor alle technische zaken.
*Wil je je team extra inspireren? Start dan met een bijzondere lezing
van onze oprichter Marius Smit, over de kracht van DOEN (tegen
meerprijs).

Onderdeel 3:

’WHALE IK VEEL?’ QUIZ
Voordat iedereen naar buiten gaat voor de Cleanup, gaan we de hersens
even flink laten kraken en de onderlinge competitie aanwakkeren.
Alle teamleden spelen via Kahoot op hun mobiel mee met onze ‘Whale
ik veel? quiz’. In hoog tempo beantwoorden ze vragen over plastic en de
plastic soep. Hierbij moet je 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 om echt in actie te komen.

Onderdeel 4:

HANDEN UIT DE MOUWEN
Nu is het écht tijd om als team in actie te komen. Alle
teamleden gaan in 60 tot 90 minuten in hun buurt op uit
om zoveel mogelijk plastic zwerfafval* in te zamelen.
Ook hier spelen we weer voor de winst met twee
onderdelen:
• voor het teamlid dat de grootste hoeveelheid heeft
gevonden
• voor het teamlid dat als eerste een rij in de Trash Bingo
vol heeft
Deze competitieve aanpak zorgt gegarandeerd voor heel
veel hilariteit en enthousiasme!

*Uiteraard moedigen we alle teamleden aan om ook andere soorten
zwerfafval zoals blikjes, flesjes en papieren zakjes, op te ruimen.

Onderdeel 5:

AND THE WINNER IS…
Na de Cleanup komen alle teamleden online weer samen,
voor de prijsuitreiking en de afsluiting. Het teamlid dat het
best heeft gescoord op alle onderdelen; quiz, grootste
hoeveelheid en Trash Bingo wint een leuke prijs!
Last but not least, sluiten we samen het event af met een
toast op een plasticvrije toekomst.

Rugzak gemaakt van
gerecyclede plastic flessen
De winnaar wint deze mooie Roll
Top Rugzak, gemaakt van maar liefst
18 gerecyclede plastic flessen. De
tas heeft een handig laptopvak en
een extra ritsvakje.

WELKOM AAN BOORD!
The Company Cleanup

Prijs

Toelichting

Productie evenement

€5 per deelnemer met
een minimum bedrag
vanaf €500

Project management,
facilitator, technische hulp

Company Cleanup Pakket

€25 per pakket

Cleanup pakket, inpakken
en versturen naar kantoor
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

PARTNER UP WITH PLASTIC WHALE
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!
PLASTIC VISSEN OP ONZE SLOEPEN

LEZING DOOR MARIUS SMIT

WORKSHOPS

MEUBILAIR VAN PLASTIC WHALE BY VEPA

DONEER AAN ONZE FOUNDATION

SPONSOR EEN SLOEP

LET’S GET IN TOUCH!
COMPANYCLEANUP@PLASTICWHALE.COM

