
INCIDENT MANAGEMENT 

IN URBAN AREAS

Patrick Hofman

MAP traffic management

PILOT AMSTERDAM 1-10-2019 – 29-2-2020



2 26-11-2020

INCIDENTS
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URBAN 

INCIDENTS

ACCIDENTS

BROKEN DOWN VEHICLES

OBJECTS ON THE ROAD

ENFORCEMENT

(ROAD) WORKS

OTHER DISTURBANCES
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“MANAGEMENT”
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AMSTERDAM
PILOT: 1-10-2019 – 29-2-2020

Organisational

Processes

Resources

✓ Internal/external partners

✓ Conditions & frameworks

✓ Legal base

✓ ….

✓ Responsibilities

✓ Working agreements

✓ Communication

✓ ….

✓ City road inspector

✓ Transport vehicle

✓ Tools

✓ …..
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NETWORK
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OPERATIONAL

PROCESSES
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OPERATIONAL

INSTRUCTIONS

Werkinstructie sWIS Incidentafhandeling

1 Ontvangst melding

1.	Wat is de locatie?

     •	Straatnaam + huisnummer (of eventueel zijstraat) 

     •	Richting

2.	Wat is er aan de hand?

     •	Ongeval / pechgeval / voorwerp op de weg / handhaving / 

stilstaand voertuig / omgevingshinder / WIU / evenement / iets 

anders

3.	Wat is de impact op het verkeer?

     •	Rijbaan dicht / rijstrook dicht / buiten rijbaan

Incidenten worden 

telefonisch gemeld 

door de VC

Een incidentlogging 

wordt aangemaakt 

door de VC

2 Aanrijden naar melding

Rijd naar de incidentlocatie Houd je ten alle 

tijden aan de 

verkeersregels

3 Aankomst incident

1. Stel het incident veilig

2. Meld je ter plaatse in de loggingsapp en loop naar het incident

3. Stel je voor aan de betrokkenen

Eigen veiligheid 

eerst

Blijf beleefd en 

probeer 

betrokkenen gerust 

te stellen

4 Terugkoppeling melding

Beoordeel het incident en koppel terug aan VC :

•	Zijn hulpdiensten (politie / brandweer / ambulance) nodig?

•	Wat is de impact op het verkeer?

     o	Rijbaan dicht / rijstrook dicht / buiten rijbaan

•	Is er een berger nodig?

     o	Voor wat voor soort voertuig(en)?

     o	Voor hoeveel voertuigen?

     o	Wat zijn de kentekens?

•	Wat is de verwachte eindtijd?

Probeer het incident 

zo snel mogelijk van 

de rijbaan te krijgen

Overleg met 

eventuele politie ter 

plaatse of berging 

nodig is en wie dat 

regelt

In de situaties dat 

zowel eenheid als 

sWIS ter plaatse is, 

regelt de eenheid de 

afhandeling van het 

incident en de sWIS 

regelt de veilige 

werkruimte

5 Afhandeling incident

Denk aan:

•	Meld je minimaal elk half uur bij de VC met een update

•Denk ook aan het loggen van de afhandeling van het incident

Stap Actie Bijzonderheden

Werkinstructie VC Incidentafhandeling

1 Ontvangst melding

1.	Wat is de locatie?

     •	Straatnaam + huisnummer (of eventueel zijstraat) 

     •	Richting

2.	Wat is er aan de hand?

     •	Ongeval / pechgeval / voorwerp op de weg / handhaving / 

stilstaand voertuig / omgevingshinder / WIU / evenement / iets 

anders

3.	Wat is de impact op het verkeer?

     •	Rijbaan dicht / rijstrook dicht / buiten rijbaan

4.	Is er een berger nodig?

     •	Voor wat voor soort voertuig(en)?

     •	Voor hoeveel voertuigen?

     •	Wat zijn de kentekens?

5.Wil de melder een terugkoppeling (verwachte eindtijd) van de 

melding?

Incidenten kunnen 

telefonisch en via de 

IM-viewer gemeld 

worden

Denk ook aan het 

loggen van de 

melding

2 Doorzetten melding

Stuur altijd de sWIS in de bijbehorende zone naar het incident Denk aan het loggen 

van het "tijdstip 

sWIS aangestuurd"

3 Terugkoppeling melding van sWIS (of GMK)

Vraag uit:

•	Wat is de impact op het verkeer?

     o	Rijbaan dicht / rijstrook dicht / buiten rijbaan

•	Is er een berger nodig?

     o	Voor wat voor soort voertuig(en)?

     o	Voor hoeveel voertuigen?

     o	Wat zijn de kentekens?

•	Wat is de verwachte eindtijd?

Denk ook aan het 

loggen van de 

terugkoppeling

4 Inschakelen berger

Schakel berger in voor:

•	Soort incident & voertuig(en) 

     Ongeval - vrachtwagen >3500kg = CMV , 

     Ongeval - auto/motor = CMI 

     Pechgeval - auto/motor/vrachtwagen = lokale berger

•	Aantal voertuigen

•	Kenteken(s)

VC schakelt berger in 

voor incidenten 

waarbij geen politie 

ter plaatse is.

In de situaties dat 

zowel eenheid als 

sWIS ter plaatse is, 

regelt de eenheid de 

afhandeling van het 

incident en de sWIS 

regelt de veilige 

werkruimte

5 Afhandeling incident

Denk aan:

•	Eventuele inzet scenario

•	Terugkoppeling naar melder over afhandeling / verwachte 

eindtijd

Denk ook aan het 

loggen van de 

afhandeling van het 

incident

Actie BijzonderhedenStap
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STAKEHOLDERS 

AND ROLES

Detection

Coordination

Escalation

Incident handling

Multiple stakeholders / tooling

Traffic Management Centre

Police

City road inspector, salvager

Emergency services

City departments

• “Infrastructure”

• “Green”

• “Enforcement”
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Training? What kind of vehicle 

(and which

requirements)?

Clothing

requirements?

Operational hours?
How many road

inspectors?

CITY ROAD

INSPECTOR
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RESULTS

Faster detection of 75% of the incidents

Survey:

More complete view of incidents in the city

Insights in “hot spots”

Positive response from citizens to visibility of the city

Increasement of available time for other important tasks

“sWIS zijn van Amsterdam... Wanneer kan ik beginnen."

Pilot
01-10-2019 – 29-02-2020

416 incidents

of which 70 with a direct 

impact on traffic flow
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LESSONS

LEARNED

Road inspector role

Traffic management

Tooling

City departments

Time to getting used



Klik om de modelstijlen te bewerken

– Tweede niveau

• Derde niveau

– Vierde niveau

» Vijfde niveau

Thank you
for your attention


