Inbreng Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten 9 mei 2018
Gekwalificeerde coffeeshops en voorlichting bij een verantwoorde verkoop van cannabisproducten
Als betrokken opleidingsinstelling in het landelijk cannabisdossier wil SVCK u wijzen op de mogelijkheden van de scholing
en certificering van coffeeshop-medewerkers zoals dat vanaf 2012 ontwikkeld is in Haarlem. Dit Haarlemse model wordt
onder andere gebruikt in de discussies rondom een nieuwe Wietwet en de komende wietexperimenten, als voorbeeld
voor een modern lokaal coffeeshopbeleid. Met goede afspraken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de
problematiek in een gemeente aan te pakken kan er een beter leefklimaat ontstaan. Bovendien is er expertise bij de
verkoop van softdrugs, kan er accurate voorlichting worden gegeven en is samenwerking met hulpverlenende instanties
en de handhaving beter mogelijk. Stichting Cannawijzer is betrokken bij de totstandkoming van dit keurmerk in Haarlem
en heeft naar aanleiding daarvan in 2014 het initiatief genomen tot de oprichting van SVCK, de Stichting
Vakbekwaamheid Cannabis Keten. Zodoende is er een volwaardig cursuspakket ontstaan wat kan worden ingezet door
gemeenten of door coffeeshops zelf om zich voor te bereiden op de toekomst.
In het kader van een consistente vakopleiding voor coffeeshoppersoneel is SVCK reeds 4 jaar actief om met gemeenten
en coffeeshops een kwaliteitsslag te maken in de verkoop en voorlichting van cannabisproducten richting de
cannabisconsument. In het onderzoek van de Grasspolli geeft de consument aan de meeste waarde te hechten aan
informatie en voorlichting die zij in de coffeeshop krijgen. Men heeft meer vertrouwen in de coffeeshop dan de door de
overheid verstrekte informatie en folders. De vakopleiding van SVCK omvat alle aspecten die betrekking hebben op de
huidige wensen van de coffeeshopsector, de consument en de betrokken gemeenten.
De vakopleiding van SVCK omvat de volgende basisonderdelen: consumentengedrag en regelgeving – documentcontrole
– weerbaarheidstraining – overvaltraining – verslaving en gezondheid – productkennis en verkoopethiek
De kernpunten van een gecertificeerde coffeeshop (keurmerk) op een rij:
Bovenop de landelijke AHOJG-I criteria voor het exploiteren van een coffeeshop worden er op lokaal niveau een aantal
extra richtlijnen toegevoegd voor het verstrekken van een gemeentelijke vergunning. Volgens het Keurmerk Haarlem kan
dit om een aantal extra criteria gaan. De exacte uitvoering is een kwestie van lokaal maatwerk in overleg met alle
stakeholders.
-

het verzorgen van een 2 jaarlijkse risicoanalyse bij overlast, in samenwerking met buurtplatform en/of
ondernemersverenigingen
het hebben van geschoold en gecertificeerd personeel (SVCK-cursuspakket)
een permanente en consequente ID- en leeftijdscontrole
vermelding van het sterkte-effect bij aangeboden cannabisproducten
horeca hygiëne volgens normen NVWA (Ned. Voedsel Waren Autoriteit)
verstrekken van voorlichting en foldermateriaal m.b.t. risico’s en effecten

Deze extra criteria worden periodiek getoetst door de gemeente en/of een toetsingscommissie.
Om uw kernvragen te beantwoorden:
Het initiatief om SVCK op te richten is ontstaan vanuit het keurmerk coffeeshops en de vervolgvraag vanuit de
consumentenorganisatie en de overige coffeeshops om tot een eenduidige training voor coffeeshoppersoneel te komen
die niet expliciet gericht is op verslavingsproblematiek zoals het verschillende aanbod vanuit regionale verslavingszorg.
De vakopleidingen van SVCK worden (nog) niet gefinancierd of gesubsidieerd. Coffeeshops zijn zelf verantwoordelijk voor
de kosten van deze vakbekwaamheidstraining die door SVCK periodiek en op aanvraag wordt verzorgd in het land.
Op dit moment is SVCK bezig met een reorganisatie van bestuur en van de leerstof. Het huidige (interim) bestuur wordt
dit jaar uitgebreid met deskundigen uit verslavingszorg, de coffeeshopsector en de wetenschap. In onze adviescommissie
zijn thans opgenomen Charles Dorpmans van Novadic Kentron en Nicole Maalsté van buro Access Interdit. Er is met hun
periodiek overleg over de ontwikkelingen in het coffeeshopbeleid en de rol van SVCK met de verslavingszorg.
De diensten van SVCK worden medio 2018 uitgebreid met een online E-learning pakket om SVCK-gecertificeerd personeel
een opfris/vervolgcursus aan te bieden die en up-to-date en altijd te raadplegen is. De praktijkopleiding van SVCK blijft
echter de basis voor een erkende certificering van medewerkers/coffeeshops.
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