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Nieuwe coffeeshop in Rotterdam klaar voor de toekomst
Na een lang voortraject en overleg met de gemeente opent Coffeeshop Space dinsdag 13 november
eindelijk haar deuren en zal er door SVCK het vakbekwaamheidsvignet overhandigd worden.
Verkoopmedewerkers van Space aan de Boergoensestraat 35 volgden bijna een jaar geleden de
nieuwste training “Goed Verkoperschap” in de coffeeshop. Hiermee zijn zij nu de eerste coffeeshop
in Rotterdam die dit vakbekwaamheidsvignet van SVCK heeft behaald. Met het vignet zichtbaar op
de gevel laat coffeeshop Space zien een verantwoordelijke onderneming te zijn met een
toekomstgerichte visie.
De training goed verkoperschap wordt landelijk verzorgt door de Stichting Vakbekwaamheid
Cannabis Keten. De medewerkers van coffeeshop Space kregen, net als honderden andere collega’s
in het land, de gelegenheid om deze erkende vakopleiding te volgen. Zij hebben hiervoor meerdere
lesonderdelen moeten doorlopen die betrekking hebben op werkzaamheden in een moderne
coffeeshop. Na het afleggen van een schriftelijk examen hebben alle medewerkers hun certificaat
succesvol behaald.
SVCK is in 2014 in het leven geroepen om de vakbekwaamheid en het goed gastheerschap binnen de
cannabisketen te vergroten. Dit opleidingsinstituut haakt met trainingen voor coffeeshop personeel
in op het vraagstuk over cannabisgebruik en de vermeende gezondheidsrisico’s.
Coffeeshopgemeenten schreeuwen al jaren om oplossingen om het hypocriete beleid tussen
“voordeur” en “achterdeur“ een halt toe te roepen. De regering is daar eindelijk mee aan de slag
gegaan en schrijft nu aan nieuwe wetsvoorstellen voor het experimenteren met gereguleerd
geteelde wiet. De gemeente Rotterdam worstelt ook al jaren met haar coffeeshops en is vooralsnog
zeer kritisch op deze plannen en wacht nu net als andere gemeenten de definitieve voorstellen van
de betrokken ministeries af.
SVCK is stellig van mening dat vraagstukken zoals gezondheid, veiligheid, criminaliteit en bijvoorbeeld
overlast in de buurt, met gecertificeerde coffeeshops voor een groot deel het hoofd kan worden
geboden. De training goed verkoperschap in de coffeeshop is daar in het kader van preventie een
belangrijk onderdeel van. Naast de politiek vraagt ook de coffeeshopsector zelf om opgeleide
medewerkers in hun coffeeshops. Personeel dat met kennis van zaken hun bezoekers in een veilige
omgeving kan bedienen en op de hoogte is van eventuele problematiek in hun gemeente.
Een coffeeshop speelt een cruciale rol in het geven van adequate voorlichting en het bieden van een
veilige omgeving voor de consument. Met deskundig opgeleid personeel kunnen coffeeshops en de
gemeenten deze rol versterken en het gebruik van cannabis in betere banen leiden.
De training Goed Verkoperschap van SVCK levert een belangrijke bijdrage aan de verdere regulering
en professionalisering van de toekomstige cannabis keten.
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