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The Institution of Fire Engineers (IFE) 
IFE Nederland is een Nederlandse afdeling van The Institution of Fire Engineers. De IFE is een 

internationaal netwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. De IFE heeft 

wereldwijd meer dan 12.000 leden en heeft afdelingen in 40 landen.  

 

Doelstelling IFE Nederland 

IFE Nederland heeft als doel het bevorderen en verbeteren van de toegepaste wetenschap, de 

kennis en de praktijk van brandpreventie, brandbestrijding en Fire Safety Engineering. Alles wat 

daaraan bijdraagt willen we zo veel mogelijk stimuleren. Daarvoor bouwen en onderhouden we 

een kennisnetwerk van professionals op het gebied van Fire Safety Engineering. 

 

Professionele erkenning van leden van de IFE 

IFE Nederland is een onafhankelijk kennisnetwerk van Fire Safety Engineers en kent aan haar leden, 

afhankelijk van hun kwalificatieniveau, op persoonlijke titel een erkenning toe binnen de 

vereniging. Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring mag een titel worden gevoerd en geeft 

het lidmaatschap, zowel nationaal als internationaal erkenning van het vakmanschap van de Fire 

Safety Engineer.  

 

IFE lidmaatschap 
De IFE kent een onderscheid tussen een partner lidmaatschap en een lidmaatschap met erkenning. 

Een Partner lidmaatschap is vergelijkbaar met het donateurschap zoals we dat in Nederland 

kennen. Het is bedoeld voor personen en organisaties met interesse voor de doelstellingen van de 

IFE, of aan leden die een aanmerkelijke persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de 

doelstellingen van de IFE. 

 

Het lidmaatschap met erkenning vormt een kader voor het niveau van de professional en een basis 

voor verdere professionele ontwikkeling.  

 

Partner lidmaatschap (donateurschap) 

De IFE kent twee partner lidmaatschappen: Affiliate en Companion. 

 

Een Affiliate partnerlidmaatschap is beschikbaar voor organisaties en personen met een interesse 

in brandveiligheid en Fire Engineering. Het lidmaatschap is tevens geschikt voor personen die, op 

het moment, niet voldoen aan de kwalificaties van het lidmaatschap met erkenning en de daaraan 

gekoppelde titel.  

  

De Companion lidmaatschap kan worden verkregen door een nominatie. Het wordt alleen 

toegekend aan leden die een buitengewone prestatie hebben geleverd voor de IFE en/of IFE 

branche en/of binnen het vak van Fire Engineering.  
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Lidmaatschap met erkenning 

De IFE kent vijf lidmaatschappen op basis van professionele kwalificaties. Bij de het lidmaatschap 

hoort een titel en het stelsel is gebaseerd op de professionele ontwikkeling van leden. De IFE 

stimuleert namelijk haar leden om zich voortdurend professioneel te ontwikkelen. 

 

 
 

Leden mogen achter hun naam de afkorting gebruiken als titel behorende bij het lidmaatschap.  

 

Personen met de titel Technician, Graduate, Associate, Member, Fellow of Life Fellow hebben leden 

stemrecht binnen de IFE in Nederland en in de UK.  

 

Rang Afkorting als titel Stemrecht 

Student Geen nee 

Technician TIFireE ja 

Graduate GIFireE ja 

Associate AIFireE ja 

Member MIFireE ja 

Fellow FIFireE ja 

Life Fellow FIFireE (life) ja 

 

Student lidmaatschap 

Het Student lidmaatschap is bedoeld voor personen en studenten die een relevante opleiding 

volgen op het gebied van brandveiligheid en/of Fire Safety Engineering. Het Student lidmaatschap 

kan worden aangegaan op vertoon van inschrijving van de opleiding en mag maximaal 5 jaar duren. 

Na 5 jaar dient een volgend lidmaatschap te worden aangegaan of kan men een 

partnerlidmaatschap aangaan als Affiliate memberschip. 

 

Technician 

Het IFE Technician lidmaatschap is voor professionals die een relevante MBO niveau 3 opleiding (of 

gelijkwaardig aan dit niveau) hebben afgerond. Naast de opleidingseisen dient een verslag te 

worden gemaakt waarin wordt omschreven op welke wijze de aanvrager voldoet aan het 

kennisniveau en professionele vaardigheden (competenties) voor Technician. De competenties 

voor Technicians zijn op de website van de IFE-UK te vinden, evenals een richtlijn voor het opstellen 

van een dergelijk verslag. Deze documenten zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. 

 

Leden met een Technician lidmaatschap mogen de titel TIFireE voeren achter hun naam. 
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Graduate 

Het basis opleidingsniveau voor een Graduate lidmaatschap is een relevante MBO-niveau 4 

opleiding (of gelijkwaardig aan dit niveau). Daarnaast dienen personen minimaal 3 jaar werkzaam 

te zijn op het gebied van brandveiligheid of Fire Safety Engineering en relevante cursussen of 

trainingen hebben gevolgd.  

 

Op basis van een recent CV (in het Engels), met een omschrijving van relevante werkervaring (ca. 

500 woorden) en relevante diploma’s en certificaten wordt de aanvraag voor het Graduate 

lidmaatschap beoordeeld. Omdat er in Nederland geen door de IFE UK erkende FSE opleidingen 

zijn op MBO niveau, geldt voor dit lidmaatschap een beoordelingstraject op maat. 

 

Leden met een Graduate lidmaatschap mogen de titel GIFireE voeren achter hun naam. 

 

Associate 

Het Associate lidmaatschap is voor professionals die een opleiding hebben gevolgd die toegang 

geeft tot het Member lidmaatschap. Het basis opleidingsniveau is een relevante HBO Bachelor 

opleiding op het gebied van Fire Safety Engineering.  

 

Op basis van een recent CV (in het Engels), met een omschrijving van relevante werkervaring (ca. 

500 woorden) en relevante diploma’s en certificaten wordt de aanvraag voor het Associate 

lidmaatschap beoordeeld. Indien er geen HBO opleiding is gevolgd op het gebied van Fire Safety 

Engineering, kan een beoordelingstraject op maat worden aangegaan. 

 

Leden met een Associate lidmaatschap mogen de titel AIFireE voeren achter hun naam. 

 

Member 

Het Member lidmaatschap is voor professionals die een relevante HBO opleiding hebben gevolgd 

op het gebied van Fire Safety Engineering. Naast de opleidingseisen dient relevante en voldoende 

professionele ontwikkeling worden aangetoond van twee jaar voorafgaand aan de aanmelding, en 

dient een verslag te worden gemaakt waarin wordt omschreven op welke wijze de aanvrager 

voldoet aan de vereisen voor Member. De competenties voor Members zijn op de website van de 

IFE-UK te vinden, evenals een richtlijn voor het opstellen van een dergelijk verslag. Deze 

documenten zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. 

 

Bij de aanmelding dient een gedetailleerd CV met professionele ontwikkeling en CPD log 

(CPD=Continuing Professional Development) worden meegestuurd en een verklaring van twee 

Member of Fellow leden als referentie (Referee Statement). 

 

Leden met een Member lidmaatschap mogen de titel MIFireE voeren achter hun naam. 
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Fellow 

Member leden die een significante en uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het beroep van 

de Fire Safety Engineer, over een aaneengesloten periode van ongeveer 15 jaar, kunnen zich 

aanmelden voor het Fellow lidmaatschap. In uitzonderlijke gevallen kunnen individuele 

professionals genomineerd worden door het bestuur (Board of Directors).  

 

Bij de aanvraag van dit lidmaatschap dient de aanvrager een persoonlijke verklaring van niet meer 

dan 500 woorden toe te voegen. In dit verslag dient te worden omschreven op welke wijze een 

bijdrage wordt geleverd aan het vak en de IFE, gedurende het Fellow lidmaatschap. 

 

Als ondersteuning van de aanvraag dienen twee Fellow leden een referentie op te stellen.  

 

Leden met een Fellow lidmaatschap mogen de titel FIFireE voeren achter hun naam. 

 

Life Fellow 

De toegang tot het Life Fellow lidmaatschap is op voordracht van het Bestuur in Engeland (Board 

of Directors). De kandidaat dient een verdienstelijke bijdrage hebben geleverd voor de IFE. Life 

Fellows hebben doorgaans een leeftijd boven 65 jaar en het aantal personen met een Life Fellow 

lidmaatschap bij de IFE zijn beperkt tot zes.  

 

Life Fellows mogen de titel FiFireE (life) voeren achter hun naam. 

 

 

Aanmeld- en upgrade procedure 

Aanmeldingsformulieren zijn op de website van de IFE Nederland en IFE UK te downloaden. Deze 

kunnen worden ingevuld en samen met de bijlagen naar de backoffice van IFE Nederland worden 

gemaild. De eerste controle doet namelijk de backoffice. Alle stukken dienen in het Engels te 

worden aangeleverd, de uiteindelijke beoordeling vindt plaats door de IFE UK. 

 

Meer informatie is op de website van de IFE te vinden: 

www.ife-nederland.com 

www.ife.org.uk 

 

Email van de backoffice: 

info@ife-nederland.com 

 

 


