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Samenvatting: In dit artikel worden de resultaten beschreven van de ketenanaly-
se van de filebestrijdingsketen volgens de methode van Keteninformatisering.1 De 
filebestrijdingsketen heeft als doel automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies. 
Automobiliteit komt in het geding door verstoringen van wegverkeersstromen als 
gevolg van incidenten op de weg. Een keteninformatiesysteem kan mogelijk uit-
komst bieden voor automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies.  
 
Op basis van een ketenanalyse kan (vooraf) de kans op succes van een ketenin-
formatiesysteem worden bepaald. Een theoretische en praktische introductie op de 
methodologie van ketenanalyses is opgenomen in het grondslagartikel van dit tijd-
schrift (Grijpink, 2010). Deze ketenanalyse is onderdeel van het Ketenlandschaps-
onderzoek aan het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht.  
 
Volgens de uitgevoerde ketenanalyse is een keteninformatiesysteem voor de filebe-
strijdingsketen wel noodzakelijk, maar niet haalbaar gezien de lage organisatie-
graad. Het advies voor een informatiestrategie luidt dan ook dat de keten zich moet 
richten op publiek-private samenwerking. Deze samenwerking is essentieel voor 
een meer geïntegreerde en effectieve aanpak van filevorming.  
 
Trefwoorden: keteninformatisering, filebestrijding, informatiestrategie, ketenana-
lyse 
 

                                          
1 Met dank aan P.-J.F. Kleevens, G. Hoogeboom, Y. van Dijke en W. Koopmans voor hun bij-
drage. 
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1 Introductie  
Dit artikel beschrijft de resultaten van de ketenanalyse van de filebestrijdingsketen. 
Deze ketenanalyse is uitgevoerd als onderdeel van het Ketenlandschapsonderzoek 
aan de Universiteit van Utrecht. Het doel van dit onderzoek is het verklaren van het 
(veelvuldig) falen van ketenprojecten en het vooraf kunnen voorspellen van deze 
afloop, om dergelijke mislukkingen in de toekomst te helpen voorkomen. Door dit 
onderzoek vindt ook een continue empirische validatie van het leerstuk Keteninfor-
matisering plaats (Plomp & Grijpink, 2009). 
 
De fileproblematiek in Nederland roept al jaren grote verontwaardiging op in de 
samenleving, en het probleem blijkt alleen nog maar groter te worden. Zo zijn in 
2010 het aantal files gegroeid ten opzichte van 2009 (De Pers, 27 december 2010). 
Dagelijks staan vele forensen steevast in dezelfde file op dezelfde plek. Maar er zijn 
ook vele verstoringen van het verkeer die het gevolg zijn van een incident (zoals 
een ongeval of belemmering van het verkeer) waarbij bijvoorbeeld ook het weer 
een rol kan spelen. 
 
Om automobiliteit te optimaliseren en het tijdsverlies voor het verkeer te minimali-
seren moeten verstoringen van het verkeer (ten gevolge van een incident) zoveel 
mogelijk voorkomen worden. Een keteninformatiesysteem zou hier uitkomst voor 
kunnen bieden. Het doel van dit artikel is om te onderzoeken of een keteninforma-
tiesysteem inderdaad noodzakelijk en haalbaar is voor de filebestrijdingsketen. De 
centrale vraag van dit artikel is: 
 

Is een keteninformatiesysteem noodzakelijk voor de filebestrijdingsketen en 
in hoeverre is dat keteninformatiesysteem haalbaar voor deze keten? 

 
Voor de beantwoording van deze vraag is in hoofdstuk 2 de huidige infrastructuur 
(informatisering, ICT en samenwerking) van de filebestrijdingsketen beschreven. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde ketenanalyse die zich richt 
op het toetsen van de noodzaak en haalbaarheid van een keteninformatiesysteem. 
De resultaten van de ketenanalyse zijn in hoofdstuk 4 afgezet tegen de huidige si-
tuatie op basis waarvan een informatiestrategie is geformuleerd voor de filebestrij-
dingsketen. Hierbij is ook de relatie gelegd met relevante lopende ICT-projecten.  

2  De huidige infrastructuur van de filebestrij-
dingsketen 

2.1  Doel van de keten: automobiliteit met zo min mogelijk 
tijdsverlies 
De filebestrijdingsketen beoogt automobiliteit te waarborgen door te streven naar 
zo min mogelijk (onnodige) vertraging voor wegverkeer. Automobiliteit komt in het 
geding door (voorspelbare) drukte op wegen door bijvoorbeeld woon-werkverkeer, 
vakantieverkeer, evenementen of werkzaamheden, maar ook door (onvoorspelbare) 
incidenten zoals belemmeringen of ongevallen die het gevolg kunnen zijn van bij-
voorbeeld weersomstandigheden. Door het begeleiden van wegverkeer met bij-
voorbeeld verkeers- en file-informatie, verkeersinformatieborden en het aangeven 
van omleidingen wordt er geprobeerd de automobiliteit zo goed mogelijk te waar-
borgen en het wegennet optimaal te benutten. Door de onvoorspelbaarheid van in-
cidenten worden verkeersstromen door het hele wegennetwerk echter verstoord en 
loopt wegverkeer extra vertraging op. 
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De filebestrijdingsketen richt zich niet op de dagelijkse voorspelbare files die alleen 
door de drukte komen, maar komt in actie juist bij files veroorzaakt door incidenten 
op de weg die in essentie niet voorspelbaar zijn. Juist bij dit tweede type files zijn 
de maatregelen (zoals het begeleiden van het wegverkeer of het openen van een 
spitsstrook) van de ketenpartijen belangrijk om ernstige verstoring van wegver-
keersstromen te voorkomen. 

2.2 Huidige infrastructuur: groot aantal publieke en private 
partijen actief, verschillende systemen in gebruik 
In de filebestrijdingsketen zijn zowel publieke partijen als private partijen actief. Zo 
zijn wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten: publieke partijen) 
verantwoordelijk voor meetinstrumenten (bijvoorbeeld lussen of cameras) op de 
wegen. Ook private partijen die bijvoorbeeld navigatiesystemen voor automobilis-
ten aanbieden winnen gegevens in over de drukte op de wegen, bijvoorbeeld met 
behulp van mobiele telefoons.2 Deze gegevens worden gebruikt om wegverkeers-
stromen te begeleiden naar de meest geschikte wegen. Dit doen verschillende par-
tijen op verschillende manieren: private partijen fungeren als service providers, en 
geven via navigatiesystemen individuele automobilisten een reisadvies en leveren 
informatiediensten aan individuele weggebruikers. Wegbeheerders geven via ver-
keersinformatieborden langs en boven de weg dynamische adviessnelheden en ac-
tuele file informatie. 
 
Wanneer een incident een file veroorzaakt komen verschillende ketenpartijen in ac-
tie. Met metingen van het verkeer in, langs en boven de weg kan het (aankomende) 
verkeer in kaart worden gebracht. Wegbeheerders kunnen ingrijpen en bijvoorbeeld 
een spitsstrook openen om het tijdverlies voor het wegverkeer te beperken. Met 
verkeersinformatievoorzieningen worden wegverkeersstromen via alternatieve rou-
tes om de belemmering of het ongeval heen geleid. Aanbieders van navigatiesys-
temen geven individuele automobilisten reisadvies en kunnen zo ingrijpen in de 
wegverkeersstromen: automobilisten worden via alternatieve routes naar hun eind-
bestemming gebracht. De reisadviezen en maatregelen van de verschillende partij-
en (publiek en privaat) worden echter niet op elkaar afgestemd. 
 
Informatie over de (actuele) drukte op de wegen wordt opgeslagen in de Nationale 
Databank Wegverkeersgegevens (NDW), die beheerd wordt door een uitvoerings-
organisatie waarin verschillende publieke ketenpartijen samenwerken. De meet-
gegevens van verschillende wegbeheerders worden opgeslagen in deze databank. 
De informatie in de NDW kan vervolgens weer door andere partijen gebruikt wor-
den om verkeersstromen te beïnvloeden. 

2.3 De huidige infrastructuur is niet toereikend om automo-
biliteit met zo min mogelijk tijdsverlies te realiseren  
De huidige infrastructuur geeft geen mogelijkheid om ketenbreed informatie uit te 
wisselen en de te nemen maatregelen af te stemmen bij incidenten op de weg. Zo 
zijn private partijen bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd in het NDW, maar bedienen 
zij wel een groot deel van de automobilisten. Zonder adequaat ingrijpen door de 
betrokken ketenpartijen worden wegverkeersstromen verstoord waardoor de auto-
mobiliteit in het geding komt. 

                                          
2  Een voorbeeld hiervan is de website www.geenfile.nl.  
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3 Een keteninformatiesysteem is noodzakelijk om 
verstoringen te voorkomen, maar is gezien de huidi-
ge organisatiegraad niet haalbaar 
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de huidige samenwerkingsvormen en 
ICT-oplossingen niet toereikend zijn voor de filebestrijdingsketen. Een keteninfor-
matiesysteem zou wellicht wel een oplossing kunnen bieden. In dit hoofdstuk wor-
den daarom de resultaten van de ketenanalyse beschreven waarmee de noodzaak 
en de haalbaarheid van een keteninformatiesysteem voor de filebestrijdingsketen 
kan worden getoetst.  

3.1 Methodologie en onderzoeksaanpak 
Om te bepalen of een keteninformatiesysteem noodzakelijk is om bij verstoringen 
van wegverkeersstromen de automobiliteit te waarborgen met zo min mogelijk 
tijdsverlies, is een ketenanalyse uitgevoerd volgende de methode van Keteninfor-
matisering. In het founding article van dit tijdschrift (Grijpink, 2010) wordt een the-
oretische en praktische introductie gegeven op de gebruikte methodologie van de 
ketenanalyse. 
 
De methode van Keteninformatisering bestaat uit vier toetsingsprofielen die helpen 
bepalen (1) of een keteninformatiesysteem echt nodig is en (2) of een keteninfor-
matiesysteem haalbaar is: 

 Het doelprofiel biedt een beschrijving van de keten. Op basis hiervan wordt 
de noodzaak van een keteninformatiesysteem op het niveau van de keten-
doelstelling vastgesteld; 

 Aan de hand van het coördinatieprofiel kan op het niveau van het keten-
proces worden vastgesteld of een keteninformatiesysteem noodzakelijk is 
voor ketenbrede coördinatie ten behoeve van de aanpak van het dominante 
ketenprobleem; 

 Het informatieprofiel stelt in staat om op het niveau van de informatie-
uitwisseling de noodzaak van een beoogd keteninformatiesysteem te beoor-
delen; 

 Het samenwerkingsprofiel geeft de organisatiegraad van de keten weer 
en maakt duidelijk in hoeverre de ketenpartijen gewend zijn aan bepaalde 
samenwerkingsvormen. 

De ketenanalyse op basis van deze vier profielen is opgenomen in de bijlage van dit 
artikel. 
 
Onderzoeksmateriaal voor het uitvoeren van de ketenanalyse is verzameld door 
middel van interviews bij het NDW, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, en 
met een expert niet werkzaam bij een ketenpartij. Ook is er een beknopte docu-
mentenstudie gedaan. 

3.2 Conclusie ketenanalyse: een keteninformatiesysteem 
met de geïdentificeerde kritieke gegevens is noodzakelijk 
maar niet haalbaar 
Om de automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies te waarborgen en verstoring 
van verkeersstromen bij incidenten op de weg te voorkomen, is een keteninforma-
tiesysteem nodig met de volgende kritieke gegevens: 

a. locatie van de verkeersbelemmering; 
b. tijdstip waarop wordt verwacht dat de verkeersbelemmering zal zijn 

opgeheven; en 
c. de te verwachten gemiddelde vertraging.  
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Als deze gegevens ketenbreed gedeeld worden dan kunnen partijen ingrijpen bij 
incidenten en voorkomen dat het wegverkeer verstoord wordt. Op basis van de 
huidige ontwikkelingsgraad van de samenwerking is een keteninformatiesysteem 
met bovenstaande kritieke gegevens echter niet haalbaar. 
 
Deze conclusie is gebaseerd op de deelconclusies van de vier toetsingsprofielen. De 
deelconclusies met toetsingsprofiel zijn hierna beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de 
conclusie van de ketenanalyse afgezet tegen de huidige infrastructuur, op basis 
daarvan wordt een informatiestrategie voorgesteld voor de filebestrijdingsketen.  

3.2.1 Conclusie doelprofiel: een keteninformatiesysteem is noodzakelijk 
voor het aanpakken van het dominante ketenprobleem 
De filebestrijdingsketen richt zich op automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies. 
De partijen in de keten worden gedwongen met elkaar samen te werken om weg-
verkeersstromen op een goede manier te begeleiden en over het wegennet te lei-
den. Het dominante ketenprobleem is daarom: “verstoringen van wegverkeers-
stromen, door onvoorspelbaarheid van incidenten (belemmeringen, ongevallen, 
weersomstandigheden)”, Deze incidenten kunnen allerlei gevolgen hebben zoals 
weersomstandigheden en bijkomende zichtbeperkingen of gladheid, ‘meekijken’ of 
onoplettendheid van automobilisten. De kritieke gegevens die noodzakelijk zijn om 
dit dominante ketenprobleem aan te pakken zijn: locatie van de verkeersbelemme-
ring, tijdstip waarop wordt verwacht dat de verkeersbelemmering zal zijn opgehe-
ven en de te verwachten gemiddelde vertraging. Wanneer deze gegevens keten-
breed worden gedeeld is het mogelijk om het wegverkeer zo te begeleiden bij inci-
denten dat vertraging zo veel mogelijk wordt beperkt. Volgens het doelprofiel is een 
keteninformatiesysteem met de genoemde kritieke gegevens daarom noodzakelijk 
om wegverkeersstromen beter te kunnen begeleiden. 

3.2.2 Conclusie coördinatieprofiel: een keteninformatiesysteem is noodza-
kelijk voor ketenbrede coördinatie 

Een keteninformatiesysteem is noodzakelijk voor ketenbrede coördinatie ten be-
hoeve van de aanpak van het dominante ketenprobleem: “verstoringen van weg-
verkeersstromen, door onvoorspelbaarheid van incidenten (belemmeringen, onge-
vallen, weersomstandigheden).” Eenvoudige lineaire ketens, zonder terugkoppelin-
gen in het ketenproces, kunnen volstaan met standaardisatie van werkwijze als 
meest geavanceerde coördinatievorm op ketenniveau. Alleen complexe ketens heb-
ben behoefte aan keteninformatiesystemen en informele onderlinge afstemming op 
ketenniveau. De filebestrijdingsketen kent in de huidige situatie standaardisatie van 
werkwijze als meest geavanceerde coördinatievorm, maar blijkt een complexe ke-
ten door verschillende oorzaken. Omdat wegverkeersstromen zeer dynamisch zijn 
en moeilijk zijn af te bakenen, is in het ketenproces een voortdurende terugkoppe-
ling nodig. Ook kan er sprake zijn van domino-effecten, wanneer een incident een 
peristaltisch3 beweging in een wegverkeersstroom veroorzaakt: iedere beïnvloeding 
van een verkeersstroom vraagt hierdoor ook om bijsturing van verkeersstromen 
elders in het wegennetwerk. Dit betekent dat volgens het coördinatieprofiel voor de 
filebestrijdingsketen een keteninformatiesysteem noodzakelijk is ten behoeve van 
de ketenbrede coördinatie van de aanpak van het dominante ketenprobleem. 
 

                                          
3 Bij een peristaltische beweging gaat het een verstopping of verstoring van een wegver-
keersstroom als een schokgolf door de stroom heen.  
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3.2.3 Conclusie informatieprofiel: een keteninformatiesysteem is noodza-
kelijk om breuklijnen op informatieniveau te overbruggen 

Een keteninformatiesysteem is noodzakelijk om breuklijnen te overbruggen en 
structurele communicatieproblemen op te lossen. Per processtap is een kernbegrip 
gedefinieerd dat de blikrichting van ketenpartners in die processtap van de keten 
typeert. Zo richt men zich in de processtap ‘meten’ op een incident en in de proces-
stap ‘ingrijpen’ op een maatregel en een locatie. Deze verschillende blikrichtingen 
bakenen van elkaar onafhankelijke ‘taalgebieden’ in een keten af, die in een infor-
matieprofiel zichtbaar worden door zogenaamde breuklijnen. Tussen die taalgebie-
den zijn structurele communicatieproblemen te verwachten die niet door beter or-
ganiseren of goede bedoelingen weg te poetsen zijn, omdat de oorzaken inherent 
zijn aan het proces. Wel kunnen storende gevolgen met keteninformatisering zo 
goed mogelijk worden voorkomen.  
Het informatieprofiel van de filebestrijdingsketen laat zien dat er een breuklijn is 
tussen de processtappen ‘meten’ en ‘ingrijpen’. Er speelt dus een structureel com-
municatieprobleem in de keten rond het benutten van meetgegevens bij het nemen 
van maatregelen in het geval van een incident. Voor het overbruggen van deze 
breuklijn en het verhelpen van de meest storende gevolgen van deze structurele 
communicatieproblemen is in deze keten daarom een keteninformatiesysteem 
noodzakelijk. 
 

3.2.4 Conclusie samenwerkingsprofiel: op nationale schaal is een ketenin-
formatiesysteem niet haalbaar 
In deze ketenanalyse is de organisatiegraad van de filebestrijdingsketen op natio-
naal niveau onderzocht. De situatie in de filebestrijdingsketen kan daarbij als volgt 
worden getypeerd. Op ondersteunend niveau wordt door de ketenpartijen in het 
koplopersoverleg rond de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) samen 
besloten hoe en welke wegverkeersgegevens worden uitgewisseld. Op ondersteu-
nend niveau is de meest verregaande samenwerkingsvorm in deze keten dus ‘sa-
men beslissen’. Op uitvoerend niveau overleggen de ketenpartijen over evenemen-
ten en wegwerkzaamheden die het wegverkeer belemmeren. De meest verregaan-
de samenwerkingsvorm op ketenniveau is ‘formeel overleg’. Ook op beleidsniveau 
wordt in het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement (SBVV) 
formeel overleg gepleegd over de strategie met betrekking tot verkeersinformatie 
en verkeersmanagement. Bij deze organisatiegraad is een nationaal keteninforma-
tiesysteem voor de filebestrijdingsketen op dit moment niet haalbaar. 

4 Informatiestrategie voor de filebestrijdingsketen 
Uit de ketenanalyse blijkt dat een nationaal keteninformatiesysteem voor filebe-
strijding wel noodzakelijk is, maar dat dit keteninformatiesysteem niet haalbaar is 
omdat de organisatiegraad van de keten daarvoor te laag is. De keten doet er 
daarom goed aan zich te richten op andere manieren van informatisering dan een 
nationaal keteninformatiesysteem om het dominante ketenprobleem aan te pakken, 
terwijl de keten tegelijkertijd zijn organisatiegraad verder zou kunnen ontwikkelen.  
 
Er tekenen zich dus twee oplossingsrichtingen af, waarbij de eerste een voorwaarde 
is voor de tweede: (1) publiek-private samenwerking en (2) verbetering van de or-
ganisatiegraad (op twee manieren). Beide oplossingsrichtingen worden in dit hoofd-
stuk verder beschreven. Ten slotte wordt in 4.2 ingegaan op de betekenis voor en-
kele lopende ICT-ontwikkelingen van deze ketenanalyse en de daarop gebaseerde 
informatiestrategie-adviezen. 
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4.1 Advies informatiestrategie: intensiveer de publiek-
private samenwerking en verbeter de organisatiegraad 
Een eerste oplossingsrichting om het dominante ketenprobleem aan te pakken is 
integratie van de benaderingen en systemen van de verschillende publieke en pri-
vate partijen. Bij het meten van het wegverkeer is het belangrijk dat partijen een 
compleet beeld van de situatie op de weg krijgen. Private en publieke organisaties 
verschillen echter in aanpak en mogelijkheden. Publieke partijen, zoals weg-
beheerders, kunnen hun meetgegevens met betrekking tot wegverkeersstromen 
delen in de nationale databank NDW om zo een compleet beeld van de bezetting 
van het wegennetwerk te krijgen. Met deze gegevens kunnen wegbeheerders het 
verkeer begeleiden met verkeersinformatieborden en andere verkeersinformatie-
voorzieningen, zoals radio en televisie. Zij kunnen echter alleen generieke informa-
tie over verkeersstromen verstrekken, geen maatwerk verkeersinformatie omdat 
men dan toegang moet hebben tot de individuele auto(mobilist). Private partijen 
(bijvoorbeeld aanbieders van navigatiesystemen) hebben wel toegang tot de auto 
en de automobilist omdat en voorzover deze hun systeem gebruikt. Daarmee kun-
nen zij gegevens over individuele automobilisten verkrijgen en maatwerk reisadvie-
zen aanbieden. Een belangrijke beperking hierbij is wel dat verkregen gegevens in 
principe niet tot de persoon herleidbaar mogen zijn. Het gaat dus om onpersoonlijk 
maatwerk.  
 
De tweede oplossingsrichting betreft verbetering van de organisatiegraad van de 
keten. Een hogere organisatiegraad opent de mogelijkheid om een meer geïnte-
greerd verkeersbeeld en beïnvloedingsinstrumentarium te realiseren, om te voor-
komen dat partijen verschillend bijsturen of zelfs conflicterende reisadviezen geven. 
Dat vereist een goede afstemming tussen de begeleiding via de verschillende kana-
len. De keten kan de organisatiegraad via twee wegen (die elkaar niet uitsluiten) 
verbeteren. 
Ten eerste kan de keten zich richten op het tot stand brengen van gezamenlijke 
ketenbrede besluitvorming op uitvoerend niveau om verkeersstromen in de toe-
komst beter te kunnen begeleiden bij onverwachte belemmeringen en ongevallen. 
Partijen beslissen dan samen waarheen welke wegverkeersstromen gestuurd wor-
den en van welke verkeersinformatievoorzieningen en communicatiekanalen daarbij 
gebruik wordt gemaakt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kunnen 
wegbeheerders informatie over verstoringen aan private partijen verschaffen en 
kunnen private partijen op hun beurt wegbeheerders op de hoogte stellen van de 
verstrekte adviezen bij verstoringen. 
Ten tweede kunnen traject-gerichte toepassingen bevorderd worden. Hoewel een 
nationale aanpak in principe wenselijk is, zouden pilots zich op bepaalde regio’s of 
op bepaalde trajecten kunnen richten. Ketenpartijen kunnen dan op die meer over-
zichtelijke schaal gemakkelijker informatie over (potentiële) opstoppingen keten-
breed met elkaar delen. Zo wordt ingespeeld op de omstandigheid dat de organisa-
tiegraad van ketensamenwerking op regionaal niveau doorgaans hoger uitvalt dan 
op nationaal niveau. In de pilots kan men ook een beter beeld krijgen van welke 
samenwerkingsvormen en welke wijzen van informatie-uitwisseling daarvoor nood-
zakelijk zijn. De haalbaarheid van kleinschalige projecten is daarvoor in deze keten 
waarschijnlijk groot genoeg. 

4.2 Relevantie voor lopende ICT-projecten: alle automobilis-
ten bereiken door multi-kanaal oplossing 
Tot welke conclusies leidt de ketenanalyse met het oog op relevante ICT-
ontwikkelingen? Er zijn in de interviews twee ontwikkelingen genoemd, een op het 
niveau van het wegennetwerk, en een op het niveau van de individuele automobilist. 
Beide ontwikkelingen verlopen nu gescheiden van elkaar en geen enkele partij heeft 
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de mogelijkheid om via haar eigen kanaal alle automobilisten te bereiken. De ge-
noemde twee ontwikkelingen zijn: 
 

- Wegbeheerders verzamelen gegevens op het niveau van het wegennetwerk. 
De gegevens van de verschillende wegbeheerders worden verzameld in de 
NDW. Iedere minuut worden gegevens van o.a. lussen in het wegdek naar 
deze databank gestuurd. Na bewerking kunnen deze gegevens weer ge-
bruikt worden om wegverkeer te begeleiden.  

- In de private sector verzamelen aanbieders van navigatiesystemen gege-
vens over de individuele automobilist. Onder andere door gebruik te maken 
van de dichtheid van het mobiele netwerk op de weg kan de bezetting van 
de weg bepaald worden. De reisadviezen die navigatiesystemen geven wor-
den hierop aangepast.  

  
Publieke en private partijen vullen elkaar in de filebestrijdingsketen dus goed aan, 
en door het combineren van de twee onafhankelijke informatievoorzieningen tot 
een multi-kanaal oplossing kunnen alle automobilisten worden bereikt. Dit wordt 
pas echt effectief wanneer de ketenpartijen in de toekomst een meer geïntegreerd 
verkeersbeeld kunnen realiseren. Pas wanneer publieke en private partijen samen-
werken, hun sturing op elkaar afstemmen en samen een multi-kanaal oplossing 
ontwikkelen, kan het dominante ketenprobleem grondig worden aangepakt.  
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A. Bijlage: Ketenanalyse filebestrijdingsketen 
2010 

 
Algemeen 

Bron Ketenlandschapsonderzoek (Universiteit Utrecht) 
Datum Mei 2010 
Schaal Nationaal 
Aantal casussen 138,9 miljard autokilometers in 2007 (Mobiliteitsbalans 2008, 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) 
 

Doelprofiel 

Maatschappelijk 
ketenproduct 

Welvaart 

Ketenopgave Automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies 
Dominant keten-
probleem 

Verstoringen van wegverkeersstromen, door onvoorspelbaar-
heid van incidenten (belemmeringen, ongevallen, weersom-
standigheden) 

Doelgroep Wegverkeersstromen 
Partijen Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), provin-

cies, regio’s, steden, stadsgewesten, publieke en private ver-
keersinformatie- en reisadviesaanbieders, automobilisten, 
transportsector, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), 
Rijkswaterstaat, verkeerscentrales, Verkeerscentrum Neder-
land (VCNL), VerkeersInformatie Dienst (VID), Koninklijke 
Nederlandse Toeristenbond (ANWB), Connekt, politie 

Processtappen 
(schakels) 

1. Verwachten: bepalen van de te verwachten wegverkeers-
stromen op basis van o.a. evenementen, (weg)werkzaam-
heden, verwachtte weersomstandigheden, en het verleden. 
2. Meten: het meten van het wegennetwerk op een specifiek 
moment door middel van bijvoorbeeld lussen in het wegdek. 
3. Ingrijpen: het direct beïnvloeden van het wegverkeer, zo-
als het openen van spitsstroken. 
4. Begeleiden: het indirect beïnvloeden van het wegverkeer 
aan de hand van verkeersinformatievoorzieningen, zoals na-
vigatiesystemen en vertragingsmeldingen. 

Tussenproducten Voorspelling van wegverkeersstromen (1), benutting van het 
wegennetwerk (2), ingreep (3), reisadviezen (4) 

Kritiek(e) 
gegeven(s) 

Locatie verkeersbelemmering, tijdstip verwachte opheffing 
van verkeersbelemmering, te verwachten gemiddelde vertra-
ging  

Belangrijke 
loketten 

Meetpunten op wegen, verkeersinformatievoorzieningen 

Criterium voor de 
keten 

(Potentiële) opstoppingen 

Conclusie Een keteninformatiesysteem met bovenstaande kritieke ge-
gevens is noodzakelijk om het dominante ketenprobleem op 
te lossen. 
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Coördinatieprofiel 

Coördinatievorm Standaardisatie van werkwijze 
Argumentatie In de keten zijn vaste procedures voor het gebruik van ver-

keersinformatie en verkeersborden.  
Processtructuur Complex 
Argumentatie Het ketenobject, wegverkeersstromen, is zeer dynamisch en 

moeilijk af te bakenen. Er kan ook sprake zijn van domino-
effecten: iedere sturing van wegverkeer vraagt hierdoor ook 
om bijsturing elders in het wegennetwerk. 

Conclusie Een keteninformatiesysteem is noodzakelijk. 
 

Informatieprofiel 

Kernbegrippen   
Processtappen Locatie Incident Maatregel   
Verwachten X X    
Meten  X    
Ingrijpen X  X   
Begeleiden X  X   
Argumentatie Er is een breuklijn tussen meten en ingrijpen. 
Conclusion Een keteninformatiesysteem is noodzakelijk. 
 

Samenwerkingsprofiel 

Samenwerkingsvorm 
Niveau van het 
ketenproces 

Informeel 
overleg 

Formeel 
overleg 

Samen 
beslissen 

Keten-
project 

Keten-
orgaan 

Ondersteuning X X X   
Uitvoering X X    
Beleid X X    
Argumentatie In het koplopersoverleg wordt samen besloten op ondersteu-

nend niveau, over het inwinnen en uitwisselen van wegver-
keersgegevens. Ook wordt, in de uitvoering, overleg gepleegd 
over evenementen en wegwerkzaamheden die het wegverkeer 
belemmeren. Op beleidsniveau is het Strategisch Beraad Ver-
keersinformatie en Verkeersmanagement (SBVV) – opgezet 
vanuit de netwerkorganisatie Connekt – een ketenbreed formeel 
overleg met betrekking tot strategische ontwikkeling voor ver-
keersinformatie en verkeersmanagement. 

Conclusie Een keteninformatiesysteem is niet haalbaar. 
 

Registers 
Basisregisters Standaard Basiskaart Nederland (GBKN) 
Bronregisters Nationale Databank Wegverkeersgegevens 
Externe registers 
(overige, uit an-
dere ketens) 

- 

Ketenregisters - 
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