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WORKSHOP
“PROFESSIONEEL CANNABIS BEDRIJF”
Wereldwijd wordt de productie en verkoop van (medicinale)
cannabis in diverse landen gelegaliseerd. Nederland heeft
met “Experiment Gesloten Coffeeshop Keten ”ook een
eerste stap gezet.
Uiteraard ontstaan bij de implementatie veel vragen bij
deelnemers, ambtenaren en leveranciers over de
implementatie van de wettelijke kaders in een
organisatorische structuur en processen.
Deze workshop vormt een basis om betrokkenen door de
diverse aspecten van het cannabisbedrijf te leiden waardoor
een traject dat voor velen nieuw is een grotere slagingskans
heeft.

VOOR WIE IS DE WORKSHOP?
De workshop is uitsluitend bedoeld voor personen die
professioneel betrokken zijn bij “Experiment gesloten
cannabis keten”. De wet is zeer streng omtrent educatie
over dit onderwerp.
Het doel van de workshop is om deelnemers inzicht te
geven in (bedrijfs) processen.
▪ Eigenaren en/of management van deelnemers dan wel
door hen aangedragen personeel
▪ Ambtenaren lokale overheid, zoals gemeenten,
provincie of driehoek burgermeester, politie,
brandweer
▪ Ambtenaren Rijksoverheid verantwoordelijk voor
controles en/of kwaliteit
▪ Leveranciers van deelnemers zoals bouwers,
accountants en of financiers.

OPZET EN LOCATIE WORKSHOP
De workshop zal in snel tempo een reeks aan onderwerpen
bespreken. Voor verdere verdieping in onderwerpen zullen
aparte sessies beschikbaar zijn.

Voor meer informatie:
www: CannNext.com
+31 20 767 1950
Email: info@CannNext.com
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen
The Netherlands

ONDERWERPEN
De workshop behandelt de volgende onderwerpen
BEDRIJF
▪ Organisatie en team
BOUW
▪ Voorbereiding bouw
▪ Bouw en oplevering
▪ Gebouw en teeltsystemen
▪ Beveiliging van pand en data
OVERHEID
▪ Afspraken lokale overheid
▪ Inspectie overheid
TEELT
▪ Teeltvoorbereiding
▪ Keuze van planten
▪ Telen van start tot oogst
▪ Klimaatbeheer
▪ Kwaliteitsbewaking
▪ Data beheer
▪ Track & Trace van oogsten
ADMINISTRATIE
▪ Financiële administratie
DEELNEMERS
Maximaal 8 personen.
DUUR: 1 DAG van 08:30 tot 17:00
DATUM EN PRIJS
DATUM: 8 Juli 2021 PRIJS: EUR 1,395.Maximaal 8 plaatsen

WORKSHOP DOCENTEN
De workshop zal worden begeleid door een aantal specialisten op betreffende onderwerpen. De deelnemers worden
hierover tijdig geïnformeerd.

WORKSHOP ORGANISATIE
De begeleiding van de workshop en uitleg bij enige onderwerpen wordt verricht door Eric Uleman. De heer Uleman heeft de
afgelopen 25 jaar een groot aantal internationale bedrijven begeleid bij internationale organisatie veranderingen en fusie en
overnames met STIPGO management consultants in een advies rol of door deelname in de directie.
Hij is tevens eigenaar van CannNext.

OVER CANNNEXT
CannNext is een Nederlandse organisatie en in 2018 opgericht met als doel de THC en CBD-inhoudsstoffen in cannabis
planten volgens GMP-protocollen gecontroleerd te kunnen telen en de kostprijs te verlagen. Dit wordt gerealiseerd met
onderzoek naar de ontwikkeling van betere teelt en lichtrecepten, gecombineerd met een hoogwaardig productieproces.
CannNext heeft een ultramoderne teelt en onderzoeksfaciliteit in Nederland.
CannNext heeft van de Nederlandse overheid een vergunning voor het uitvoeren van onderzoek. Deze licentie wordt in
Nederland uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nieuws is te vinden op Twitter en onze
Nieuwspagina.

