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Evaluatie pilot ProQA Fire Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
Samenvatting 
 
 

1. Inleiding 

De Meldkamer Brandweer Gelderland-Zuid neemt 112-meldingen sinds maart 2016 aan met behulp van een geprotocolleerd 

uitvraagsysteem: ProQA Fire. Het betreft een pilot van een jaar. Het directieteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

verwacht dat geprotocolleerd uitvragen de kwaliteit van de dienstverlening zal verbeteren. Voorafgaand aan de pilot is met de Onderdeel 

Commissie (OC) afgesproken dat de pilot zal worden geëvalueerd. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is gevraagd om de 

ervaringen van centralisten en andere betrokkenen in kaart te brengen.  

 

2. Evaluatievragen 

De evaluatievragen zijn door de opdrachtgever als volgt geformuleerd:  

1. Wat zijn de gebruikerservaringen van centralisten, projectorganisatie/specialisten en leiding van de meldkamer brandweer 

(MKB) met het ProQA Fire systeem?  

2. Wat zijn de ervaringen van centralisten, projectorganisatie/specialisten en leiding met de monitoring en evaluatie van de 

aannamegesprekken aan de hand van het ProQA Fire systeem?  

3. Wat zijn de ervaringen van de gelieerden* ten aanzien van meldingen en melders sinds de invoer van het ProQA Fire systeem? 

(*Als gelieerden worden gezien de leidinggevenden en centralisten van de meldkamers politie en ambulance en de leiding van de 

operationele dienst van het brandweerwerkveld die met de uitkomsten van het geprotocolleerd uitvragen van meldingen worden 

geconfronteerd.) 

4. Wat zijn de ervaringen van melders met de meldkamer brandweer Gelderland-Zuid die sinds de invoer van het ProQA Fire 

systeem een melding hebben gedaan welke voldoet aan de door de meldkamer beoogde kwaliteitsnormen?  

5. Wat is het effect van het gebruik van ProQA Fire op de totale alarmeringstijd t.o.v. de werkwijze met GMS? 

 

3. Conclusies & aanbevelingen 

 
Conclusies 
1. Centralisten, specialisten en leidinggevende van de Meldkamer Brandweer Gelderland-Zuid zien allen meerwaarde in een 

geprotocolleerde manier van uitvragen. Het systeem biedt de centralisten ondersteuning bij het stellen van de juiste vragen. De 

specialisten waarderen de uniformiteit bij het uitvragen en het geven van veiligheidsinstructies aan de melder. De 

leidinggevende ziet meerwaarde in het gebruik van ProQA Fire voor wat betreft harmonisering, vernieuwing en kwaliteit.  

2. De centralisten vinden het systeem teveel een leidend systeem in plaats van een hulpmiddel. Veel centralisten ervaren te weinig 

vrijheid om af te wijken van het systeem. Sommigen voelen zich hierdoor meer een knoppendrukker dan een hulpverlener. 

Volgens zowel de specialisten als de leidinggevende biedt het systeem echter voldoende mogelijkheden om af te wijken. Ook 

geven zij aan dat specialistische kennis en kunde nodig blijft om het werk als centralist goed uit te kunnen voeren. Hierin zitten 

centralisten en specialisten niet op één lijn.  

3. Vrijwel alle centralisten staan negatief tegenover de nieuwe manier van monitoring (terugluisteren en beoordelen). Veel 

centralisten ervaren het beoordelingssysteem als een afrekensysteem. De druk die vanuit het management wordt gelegd om 

het ACE-certificaat te behalen, wordt door de centralisten als vervelend ervaren. De specialisten staan over het algemeen 

positief tegenover de nieuwe werkwijze van monitoring en zien dat de kwaliteit van de aannames aanzienlijk is verbeterd. De 

leidinggevende bevestigt dit en streeft naar verdere verbetering, waardoor de meldkamer het ACE-certificaat zal ontvangen. Dit 

certificaat zal diverse voordelen opleveren voor de meldkamer. Het al dan niet behalen van de norm levert spanning tussen de 

centralisten enerzijds en de leidinggevende en specialisten anderzijds. 
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4. De gelieerden zien allemaal voordelen van geprotocolleerd uitvragen en stonden positief of neutraal tegenover de komst van 

ProQA Fire op de MKB. De gelieerden vinden uniformiteit in werkwijze en het taalgebruik positief aan ProQA Fire, evenals het 

gebruik van protocollen en de volledigheid van het uitvragen. Als nadeel zien zij dat er veel niet-relevante tekst verschijnt op 

schermen van hun systemen (MDT), waardoor de essentiële informatie soms ondersneeuwt.  

5. Melders lijken sinds de invoer van het ProQA Fire systeem vergelijkbare ervaringen te hebben met de meldkamer brandweer 

Gelderland-Zuid als destijds met de oude werkwijze (GMS). Wel ontvangen melders vaker instructies van de centralist bij het 

gebruik van ProQA Fire en verloopt de uitvraag meer gestructureerd en volledig. 

6. Er is geen significante toename in aannametijden na de invoering van ProQA Fire. Er lijkt een tendens te zijn van afnemende 

alarmeringstijden voor wegvervoer branden. 

 

Aanbevelingen 
Wanneer de directie van de VRGZ besluit om ProQA Fire definitief binnen de MKB te implementeren, bevelen wij het volgende aan: 

1. Versterk de projectorganisatie 

2. Blijf inzetten op verbetering van draagvlak onder de centralisten 

3. Blijf met elkaar zoeken naar pragmatische oplossingen voor gesignaleerde problemen en communiceer hierover 

4. Evalueer opnieuw als de nieuwe release in gebruik is 

5. Blijf de alarmeringstijden monitoren 

6. Zorg voor een helder overzicht van verbetersuggesties 
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