Wof is de IFPO ?
R.N.R. vqn Os CPO RSE en R.M. Eygendool CPO

De IFPO - International Foundation for
Protection OÍIicers is ontstaan als een nonprofit organisatie in januari 1988, met als doel
het faciliteten van trainingen en certificeren
van Protection OÍIicers en Security Supervisots van zowel de commerciële als de overheid sector. Bezien vanuit internationaal, lees
Amerikaans, oogpunt zijn er op het gebied
van het security management twee grote

en best:urt uit 315 vr:lgen. N:r het behalen van dit
tent2.unen nl:lg nlen de titel 'CPO' voerell. L)eze titel
n ordt gepla:rtst echter de thnriliertl:rrti. Wereldrvijd
zijn er ongeveer tl1(X) CPO secr.rriw collegr's.

Het CertiÍled Protectron Otflcer (CPO) progr:ln1n1il bevat de volgende onderrverpeu:
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beroepsverenigingen. The Arnerican Society
for Industrial Security (ASIS) en The Interna-

tional Foundation for Protection OÍficers
(IFPO). Beide kennen een hoge norm van
eisen waaraan iemand minimaal moet voldoen wil hij of zij als volwaardig, deskundig
en professioneel lid worden geaccepteerd. Om

aan deze hoge norm te kunnen voldoen, biedt
de IFPO diverse (extra) opleidingen, die kun-

nen leiden tot een professioneel lidmaatschap.
De IFPO tracht via deze opleidingen en een

intetnationaal certificatieprograrnrna

de

beveiligingsprofessie verder te professionaliseren en te internationaliseren. Men heeft daartoe een aantal certiÍicatie programma's ont-

wikkeld, waaronder het Certified Protection
OÍficer (CPO) programma, dat is ontwikkeld
voor de specialist. Het Certified Security
Supervisor (CSS) programma is een security
management programma en is ontwikkeld
voor de leidinggevende. Daarnaast zijn er nog
een aantal programma's voot de starters in het

internationale security werkveld. Persoonlijk
en bedrijfslidmaatschap zijn beide beschikbaar
voor een ieder werkzaam op consultancy &
management niveau in het security werkveld.

geschiedertis t';ttt beveiliging

Alntekeningen en l'ilpport:rge
Observ:rtie techniekc'n en vastlegging
P:rtrouille techniekerr

Veiligheid
Onrgang rttet verkeer
M:rss:r beheersing

Plllts van het delict
Fvsieke beveiliging

Conrputer beveiliging
Explosieven
Bonrdreiging eu zoeknrethodes
Al:rmr systellrelr
Brandbeveiliging en detectie
Gevearlijke stoflen

Stakingen, bezettingen en :rrbeidscontlicten
Calanriteiten plannine

Telrorisure en VIP beveilieinrl
Personeels lllrln;lqenlerlt

Intervren, techniekerr
Stress nl:lnagellrent

Crisis beheersing
Beveiligingsben

ustzrJ t.t

Ber.eilieingsonderzoeketr
Personele denrotivatrc

Beveilieineen en de rvet en regelger.ing
Beveiliger ert dc uet
Gezondlieid
Eerste hulp

Het CPO e\:llllen is gebaseerd op :rlle boven-

GPO

IFPO onderstellnt en initreert de bevordering
v:ur de diverse specialis:rties op l-ret gebied van de
beveiliging.

l)e

l)e

eelste st:rp nirar een erkenning

als

beveiligingsdeskr-rudige, het equivalent van CPP van

vemrelde vrkgebieden rva;rruit de 315 nreerkeuze
vr:rgen u,orden eegeneleerd.

dit

Ter voorbereidine op

tent:rnren zijn er een 'revieu, nranull' alsnrede

een uiteebreide boekenlijst beschikbaar.

de ASIS en RSE van de SERN, is het afleggen van

het terltmren voor de intern;rtion;ral erkende titel
Certitled Protection OÍhcer (CPO). Het drie uur
durende tent:lnlen rvordt

in het

Ensels afuenonren

css
Het Certified Securiry Supervisor (CSS) pro91:unn1a bevat de volgende ondenverpen:
veruolg op pogino 7

veNolg van pogino 5

r De beveihgngsindustrie
I Personeel nràI1:lqelrlent
I M:rnagenrent praktijk
I Training en persoonl5ke onnvikkeling
I Mlnagenrent principes
r B eveili ginesnra n genrerlt
I Controle nrech:rnische
I Ondelzoeken
r Public rel:rtions
r 'Wet en regelgeving.

Op de IFPO BeNelux site l-rttp://u'rvrv.securirvconsnltancv.net is gedetailleerde inlormatie over
dit chapter i.o. en de IFPO opleidingeu te vindeu.
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Evgendaal CPO is rverkz:r:un lls

Securiry consulturt voor Vizzrvi; voorzitter
van de v:rkqroep ICT beveiliging van de Vcr-

edr.rc:rtieve nrogelijkheden (nriddels sanrenrverking
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Bo:rrd v:ur de International Foundation Íor

is het certificeren en het verzorgen v:rn perlltanente

zorvel de private als de publieke sectorelt. Het certi-

Protection Otllcers (IFPO) en de

ficeler-r gebeurt zorvel nàtiorla:ll als internationaal.

Nederl:urdse CPO.

Bel:rnsstellenden kunnen zich :rannrelden bij:

IFPO Benelux Cluptel r.o.
T.a.r'. l{onald Evgendaal CPO
Orteliuspacl 3.{
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