Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK)

Certificering en
E-learning voor
coffeeshop personeel
Medio 2018 wordt er gestart met (vervolg)trainingen en opfriscursussen via E-learning op een
nieuw trainingsportaal van SVCK. Zodoende kunnen coffeeshops het scholingsniveau up-todate houden en voldoen aan de basiskennis op het gebied van cannabisverkoop. Dit online
trainingsportaal is een samenwerking met de plaatselijke coffeeshopvereniging VCE uit Eindhoven.
Deze lokale vereniging van professionele coffeeshops heeft de E-learning ontwikkeld en getest. De
inhoud van beide trainingsmetodieken voldoet aan de criteria die SVCK stelt aan haar opleidingen.
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breder draagvlak, bij gemeenten en lokale coffeeshopbonden
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SVCK werkt onder andere met erkende trainers van de Trimbos
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en volksgezondheidsrisico’s bij cannabisgebruik. Tijdens de
praktijkdag worden echter nog vijf andere coffeeshop-gerelateerde
onderwerpen behandeld met professionele trainers en
branchespecialisten. De kosten van de training(en) van SVCK worden
op dit moment door de coffeeshop ondernemers zelf gedragen.
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