


Vandaag bepalen we hoe de wereld er nu en 

voor de generaties na ons uitziet. OpenTea 

locaties zijn ontmoetingsplekken waar 

jongeren en studenten mee kunnen denken 

en beslissen over hun toekomst. 

 

Ervaring opdoen en ideeën uitwisselen met 

experts uit het bedrijfsleven. Zodat ze 

voorbereid het werkveld ingaan en weten 

waarop te leen als het om duurzaamheid 

gaat. Ondernemers en overheid worden 

uitgedaagd en geconfronteerd met de 

mindset van jongeren. Zij zijn onze toekomst!  

Waarom

OpenTea creëert verbinding tussen 

onderwijs, ondernemers, overheid en 

samenleving. Onder het genot van een 

heerlijke kop thee brainstormen we over een 

duurzame toekomst. Thee? Ja, duurzame 

thee! Ontwikkeld, geplant, geoogst en 

verwerkt op Nederlandse bodem. Hiermee 

laten we zien hoe je dichtbij huis al impact 

kan maken.  

 

Door passie, talent, kennis & ervaring met 

elkaar te delen inspireren en versterken 

mensen elkaar om de werelddoelen te 

vertalen naar tastbare lokale acties.   

Hoe

De 17 Sustainable Development Goals geven 

houvast en richting aan hoe we samenwerken 

aan een betere wereld.  

 

Deze doelen vormen inspiratie en motivatie 

om met de vraagstukken voor de toekomst 

aan de slag te gaan.  

 

We gaan met elkaar in gesprek over hoe je 

samen duurzame economische, 

maatschappelijke en ecologische doelen kan 

realiseren.  

 

Door kennis te delen, kunnen we samen 

duurzaam doen! Zo maken we onze ambities 

waar en leveren wij een bijdrage aan een 

toekomstbestendig Nederland.  

Wat
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Met een paar muisklikken maak je online 

contact met mensen, maar de echte klik en 

verbinding tussen mensen ontstaan als zij 

elkaar in levenden lijve ontmoeten. Soms is 

het ‘zakelijke liefde’ op het eerste gezicht 

maar vaak is het de start van een relatie die 

kan uitgroeien tot een waardevolle verbinding 

om vroeg of laat iets voor elkaar te 

betekenen.

De verbinding

OpenTea richt zich op leerlingen van het 

middelbaar onderwijs en studenten van 

hogescholen en universiteiten. 



Vertegenwoordigers van gemeente, 

ondernemers van commerciële bedrijven en 

non-profitorganisaties en bewoners zijn van 

belang om tot een optimale samenwerking te 

komen en een resultaat dat niet alleen 

theoretisch maar ook praktisch uitvoerbaar is.

Doelgroep

2



De ontmoetingen, die als doel hebben 

mensen bewust te maken van en te helpen bij 

het in de praktijk brengen van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen, worden divers en 

actueel van vorm. 

 

 

 

 

Doelstelling & activiteiten

SDG-challenge sessie: duurzame 

oplossingen bedenken aan de hand van een 

specifiek thema dat bijdraagt aan een 

betere wereld in 2030;



Presentaties en lezingen over inspirerende 

praktijkvoorbeelden;



Nieuwe wegen ontdekken door speeddates 

en durf-te-vragen sessies;



Workshops, trainingen en opleidingen die 

bijdragen aan de bewustwording van en 

vaardigheden voor het implementeren van 

de 17 Sustainable Development Goals.

• 

 

 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

•

Het lokale kernteam van SDG Lokaal 

definieert aan de hand van lokale wensen en 

behoeften onderwerpen die in de 

programmering worden opgenomen. De 

thema’s worden vervolgens afgestemd met 

de bibliotheken en het onderwijsveld. 



De werkvorm waarin de ontmoetingen 

plaatsvinden is afhankelijk van het thema dat 

centraal staat. 



Ook andere organisaties kunnen 

programma’s, die een duidelijke link hebben 

met de SDG’s, aanbieden en uitvoeren in 

OpenTea Locaties.

Programmering & werkvorm
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De ontmoetingen van de OpenTea vinden 

plaats in openbare locaties zoals 

bibliotheken, horecazaken maar ook bij 

bedrijven. 



De ruimten waar deze ontmoetingen 

plaatsvinden hebben een herkenbare 

uitstraling en worden ondersteund door 

promotiematerialen van de 17 duurzame 

doelen. Uiteraard wordt er LocalTea 

aangeboden. 



Het creëren van een open, gemoedelijke en 

professionele sfeer met als doel het 

opbouwen van duurzame relaties. Leren van 

elkaar door wensen, kennis en ervaring te 

delen. Samen brainstormen over en werken 

aan duurzame oplossingen voor nu en in de 

toekomst.

Locatie & sfeer
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OpenTea-ontmoetingen worden 

georganiseerd door de Ambassadeurs van 

SDG Lokaal en/of andere organisaties, die 

werken aan de bewustwording en 

implementatie van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen. 



De organisatoren worden ondersteund door 

SDG Lokaal en het online platform van 

OpenTea. Daarnaast wordt het platform 

OpenTea ingezet voor promotionele 

activiteiten.

Organisatie
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Website

Een OpenTea Licentie Vignet voor 

op de toegangsdeur

Hieraan kunnen bezoekers en 

voorbijgangers zien dat er in de locatie 

bijeenkomsten worden georganiseerd 

over een duurzame toekomst.

Locatievermelding op en toegang 

tot het platform/website van 

OpenTea;

•

Een eigen bedrijfspagina op de 

website van OpenTea inclusief de 

online oertemodule waarmee 

organiserende partijen een oerte 

kunnen aanvragen;

•

Toegang tot een eigen lokale 

agenda en vermelding op de 

landelijke agenda waarop de 

Lokale OpenTea bijeenkomsten 

staan vermeld.

•

Licentie

Een gepersonaliseerde  

OpenTea Licentie.

•

Rol-up banier

Rol-up banier met bovenaan het logo 

van OpenTea, daaronder de 17 

werelddoelen en daaronder het logo 

van SDG Lokaal.

SDG-onderzeers

SDG-onderzeers met aan de ene 

zijde de afbeeldingen van de 

werelddoelen en aan de andere zijde 

de uitleg van een specifiek SDG-doel.

Een basis theepakket met vier 

verschillende smaken van LocalTea 

verpakt in 12 disposables. Een 

disposable bevat 13 theezakjes van 

dezelfde smaak.SDG-vlag

OpenTea Licentie, OpenTea Vignet  

en vermelding/deelname website  

€195,- per jaar 



Eenmalige inschrijfkosten voor het  

plaatsen van de aangeleverde foto  

en het redigeren van de  

aangeleverde locatietekst voor op  

de website €40,-

• 

 

 

 

• 

 

Eenmalige kosten promotiepakket  

bestaande uit SDG-vlag, 36 SDG- 

onderzeers en rol-up banier €125,- 



Basis theepakket zoals omschreven  

€50,- 

• 

 

 

 

• 

 

 

 
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en  

eventuele verzendkosten.

Basis Theepakket

Kosten startpakket

Klik op de afbeeldingen om deze vergroot te zien

Startpakket OpenTea Locaties
De locatie eigenaar krijgt bij de start van zijn/haar OpenTea Locatie:












