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- Plaats van het delict

- Fysieke beveiliging

- Computerbeveiliging

- Explosieven

- Bomdreiging en zoekmethodes

- Alrrmsvsremen

- Observatietechnieken en vastlegging de CPO-opleiding is er een review monuol en

m aan deze doelstelling te kunnen - Brandbeveiliging en -detectie

voldoen biedt de IFPO diverse - Gevaarlijke stoffen

(extra) mogeli;kheden, zoals - Stakingen, bezettingen en arbeidsconflic-

- Onderzoeken

- Public relatrons

Het CSS-programma biedt een goede basis

voor iedere manager die zich bezighoudt
met security of aspecten hiervan. Net a1s bij

een uitgebreide boekenlijst beschikbaar.

Nadere rnformatie is te verkrijgen via de in
dit artikel vermelde adressen en URL's.

Conclusie

Initiatieven genomen door en vanuit be-

roepsverenigingen en stichtlngen, interna-
tionaal door IFPO &ASIS en nationaal door
onder andere deVBN en de SERN ziin in
onze huidige maatschappij onmisbaar. Des-

Modus jaargang I 0 / november 2OO1 / nt. 3

Inte rnational Fou ndation for
Protect io n Off i ce rs

De International Foundation for

Protection Officers (IFPO) is ont-
opleidingen, die kunnen leiden tot een pro- ten

staan als een non-profitorganisa- fessioneel lidmaatschap. De IFPo tracht via - calamiteitenplannlng
opleidingen en een internationaal certifica- - Terrorisme enVIP-beveiliging

tie in januari | 988' met als doel tie programma de beveÍligingsprofessie ver- - Personeelsmanagemenr

der te professionaliseren en te internationa- - Interviewtechnieken
het faciliteren van trainingen en liseren. Men heeft een aanral certificatie- - Srressmanagemenr

programma's ontwikkeid. Het Certified - Crisisbeheersing
certificeren van Protection Offi- prorecrion Officer (CpO) programma is onr- - Beveiligingsbewustzijn

wikkeld voor de specialist. Het Certlfied - Beveiligingsonderzoeken
GerS en SeCUrity SuperviSOrS Van Security Supervisor (CSS) programma is een - Personele demorivatie

security management programma en is ont- - Beveiliglngen en de wet- en regelgeving
zowel de commerCiële als de over- wikkeld voor de leidinggevende. Daarnaasr - Beveiliger en de wer

zrjn er nog aantal programma's voor de star- - Gezondheid
heidssectoÍ. Bezien vanuit interna- ters in het internarionale securiry werkveld. - Eerste hulp

Persoonlijk en bedrijfslidmaatschap zijn
tiOnaal, lees Amerikaans, oogpunt beide beschikbaar voor iedereen werkzaam Het CPO-examen is gebaseerd op alle

op consultancy & management niveau in het hiervoor vermelde vakgebieden. Hieruit
zijn er op het gebied van het secu- secunry werkveld worden circa 315 meerkeuzevragen gegene-

rity management twee grote
IFPO ondersteunt en initieert de bevorde- reerd.Ter voorbereiding op dit tentamen is

ring van de diverse specialisaties op het er een review monuol alsmede een uitgebreide
gebied van de beveiliging. De eerste stap boekenlijst beschikbaar.

beroepsverenigingen. The Ameri- naar een erkenning als beveiligingsdeskun-

dige, het equivalent van CPP van deASIS en C55

can Society for Industrial Security RSE van de SERN, is het afleggen van her Het Certified Security Supervisor (CSS)

tentamen voor de internationaal erkende programma bevat de volgende onderwerpen
(ASIS) en The lnternational Founda- titel Certified protecrion Officer (CPO). Het - De beveiligingsindustrie

tentamen, wat volledig ln het Engels wordt - Personeelsmanagement

tion for Protection Officers (IFPO). afgenomen en besraar uir circa 315 vragen, - Managementpraktijk

duurt ongeveer drie uur. Na het met posÍtief - Training en persoonlijke ontwikkeling
Beide kennen een hoge norm van resultaar behalen van dit rentamen mag men - Managementprincipes

de titel CPO voeren geplaatst achter de fami- - BeveiligÍngsmanagement
eisen waaraan iemand minimaal lienaam.Wereldwijd zijn er ongeveer 8.100 - Controle mechanische beveiliging

CPO security collega's
moet voldoen wil hij of zij als vol-

Het Certified ProtectÍon Officer (CPO) - Wet- en regelgeving
waardig, deskundig en pÍofessio- programma bevat de volgende onderwer-
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kundigheid, kwaliteit, en verdere professio-
nalisering ziin allemaal initiatieven die van-

uit de bevelligingsbranche worden onder-
steund en voorzover mogelijk en aanwezig
nageleefd.

Oprichting IFPO Benelux Chapter

Aansluitend en met het oog op deze ont-
wikkelingen is er door Ronald Eygendaal

CPO en Ralph van Os CPO RSE

besloten om een Beneluxafde-

ling van IFPO, een zogenaam-

de Benelux Chapter, op te

richten. Ronald Eygendaai ver-

tegenwoordigt Nederland in
de International Advisory
Board van de IFPO. Doelstel-

ling van de IFPO Benelux

Chapter is het certificeren en

het verzorgen van permanente

educatieve mogelijkheden
(middels samenwerking en

overeenkomsten) van beveili-
gingsdeskundigen in zowel de

private als de publieke secto-

ren. Het certificeren gebeurt

zowel nationaal als internatio-
naal. Belangstellenden kunnen

zich aanmelden bij :

IFPO Beneiux Chapter i.o.
T.a.v. Ronald Eygendaal CPO

Orteliuspad 34

3151 PT Hoek van Holland

vra de Ii.t'u _6ene_tux srte

http://www.securityconsultancy.net is er

gedetailleerde informatie over deze chapter
in oprichting en de IFPO-opleidingen te
vinden. I

R.N.R. van Os CPO RSE is werkzaam als

AIO/P romovend u s b ij TNO-FEL

(http://www.tno.nl/instit/fel) in het kader

ll

van de Onderzoekschool Maatschappelijke
Vei I ig hei d (htt p ://www.omv. n l). Da a rna a st
is hij criminoloog & security manager bij
Vanos Recherche Beveiligings Adviesbu-

reau/Vanos Security (erkend door het

ministerie van Justitie sedert 1993 onder
vergunning POBI 58). Tevens is hij
bestuurslid van de Vereniging Beveiligings-

managers Nederland (VBN) portefeuille

I n st it ut i o n el e Co nta cten.

R.M. Eygendaal CPO is werkzaam als secu-

rity consultant voor Vizzavi. Daarnaast is

hij voorzitter van de vakgroep ICT beveili-
ging van de Vereniging Beveiligingsma-

nagers Nederland (VBN) en lid van het

lnternational Advisory Board van de lnter-
national Foundation for Protection Officers
(IFPO) en de eerste Nederlandse CPO.
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