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Inleiding
De laatste jaren neemt de hoeveelheid digitale informatie explosief toe. Cameratoezicht is een belangrijk
instrumentarium binnen de werkprocessen van de Nationale Politie. Het inzetten van bodycams vindt al
geruime plaats binnen de politie als ondersteuning van verschillende processen. Camerabeelden van
bodycam zijn flexibel inzetbaar binnen de gedefinieerde, nationale, processen.
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Wanneer wij kijken naar het huidige gebruik van de bodycams komen tot de volgende toepassingen;
•
•
•
•
•

Handhaving openbare orde
Opsporing en vervolging van strafbare feiten
Klachtbehandeling
Intern onderzoek
voor PR en of opleidings- en of coachingsdoeleinden. (in uitzondering en in afstemming)

Door bovengenoemde toepassingen komen wij tot
1. Betere besluitvorming (situational awareness/ common Operational picture)
2. Handhaven van de openbare orde en veiligheid
3. Verbeteren van heterdaadkracht en opsporing
4. Bijdragen van bewijsvoering
5. Optimaliseren van preventie voor burger en politie medewerker
6. Verhogen van de professionaliteit van de medewerker
7. Profileren van de politie organisatie
8. Verzamelen van operationele data tb.v. evaluatie, training en procesverbetering

Kortom: Camerabeelden verkregen door de inzet van bodycams vergroten het waamemingsvermogen
van de politie.

Camerabeelden, vastgelegd door de bodycam, zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij.
Bodycams geven de burgers en medewerkers een gevoel van veiligheid. De bodycams leggen situaties
vast, waarop conclusies kunnen worden getrokken over wat werkelijk gebeurd is of moet gebeuren.
Bodycams hebben soms grote invloed op gedrag en verantwoording.
Bodycams zijn sinds een aantal jaren in ons korps aanwezig en worden door vele gebruikers ervaren als
positieve bijdrage in politieprocessen. Vele menen, dat wij als politie organisatie in ontwikkeling mee
moeten gaan met die van de maatschappij. Beeld vastleggen, delen, er informatie uithalen wordt door
menig burger als "gewoon" ervaren. Dat beeld meer dan woorden zegt behoefte geen betoog. Beeld,
ondersteund door audio, maakt het plaatje compleet.
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Binnen de politie worden momenteel enkele honderden bodycams actief gebruikt maar ook liggen er
honderden onder het stof. Het gebruik heeft in de meeste eenheden een nu nog overwegend
experimenteel karakter. Borging, juridische inkadering, opslag en beheer, protocollering van het gebruik,
eenduidige pakket van eisen, voortdurende, geinstitutionaliseerde ontwikkelomgeving en dergelijke zijn
nog niet ontwikkeld. Evenmin is thans een eenduidig beeld waar bodycams effectief zijn en waar niet of
welke ongewenste effecten er aan kleven en hoe daar mee om te gaan.
Inmiddels is wel duidelijk dat bereden politie en andere toezichteenheden tijdens evenementen waardevol
zijn gebleken. Deze ervaringen zijn echter nog niet gedegen onderbouwd om kosten en baten tegen
elkaar aftewegen.
Het project bodycams is gericht op het realiseren van een solide basis voor het gebruik van bodycams.
Dit document vormt de start van het project na een verkennende fase, waarin veel kennis en ervaring is
verzameld. Genoeg om met het richten (koers bepalen) van het gebruik van bodycams een duidelijk
begin te maken naar een degelijk ingebed en verantwoord, effectief gebruik van bodycams bij de politie.

1.1. Doel van startdocument
Het doel van het project is om de ontwikkeling van het gebruik van bodycams bij de politie te richten en
tussentijdse oplossingen te vinden voor opkomende vragen. Opkomende vragen, als het centraal trekken
van licenties en de noodzakelijke verlenging ervan, maar ook beschikbaar budget aanspreken om deze te
kunnen betalen, zullen binnen het project beantwoord worden.
Dat betekent dat na goedkeuring van dit document door de portefeuillehouder er gewerkt gaat worden
aan business cases voor de verschillende toepassingsgebieden en vervolgens na goedkeuring daarvan
zal een implementatieplan of een projectinitiatie document wordt ontwikkeld, waarmee in 2016 een hoge
kwaliteit en duurzame inzet van bodycams gerealiseerd kan worden. Waar mogelijk en wenselijk zal ook
de implementatie van bodycams per toepassingsgebied gestalte worden gegeven zodra de portefeuille
daartoe opdracht verleent.
Doel van dit document is ook om sturing te geven aan de thans lopende initiatieven in de operatie van de
politie. Zodat er wordt aangevangen als politie, uniform werkzaam te zijn zowel in de operatie als de
beheermatige kant op dit onderwerp.

1.2. Opzet startdocument
De nu zichtbare functionele behoefte wordt beschreven als basis voor de verdere uitwerking. Aansluitend
wordt een fasering voor de aanloop naar een business case bodycams beschreven. Binnen het
faseringskader worden dan de acties beschreven. De noodzakelijke organisatie om die acties uit te
voeren komt aan de orde in hoofdstuk organisatie. Tenslotte wordt dit document afgesloten met een
voorstel om te besluiten.

Functie Bodycams
2.1 Definitie Bodycams
Binnen de huidige ontwikkelingen op technologisch terrein en binnen het domein van sensoren wordt
vaak gesproken over wearables1. Binnen deze groep valt de bodycam. De bodycam is een draagbare
camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die videobeelden en audio kan registreren, opslaat
en optioneel real time kan verzenden.

2.2 Recente ontwikkeling rond Bodycams
Na enkele proefnemingen vanaf 2009 is de ontwikkeling van bodycams binnen de politie op een laag pitje
komen te staan. Al vlak na de start van het nieuwe korps is een begin gemaakt met de ontwikkeling van
het programma Sensing en is gestart met de ontwikkeling van een project bodycams waarbij aansluiting
is gezocht bij lopende ontwikkelingen op pilot niveau. Aangezien de korpsen voorheen een bepaalde
autonomie genoten is er nu veel verschil te constateren in aankoop, inzet en beheer.
Momenteel is de situatie zo, dat er in principe alleen nog nieuwe bodycam initiatieven2 worden gestart
met instemming en betrokkenheid van de projectleider bodycams. Buiten nieuwe initiatieven wordt de
bodycam in sommige eenheden al als een standaard hulpmiddel ingezet.
Door beide (bestaande en nieuwe toepassing) aspecten te volgen is het mogelijk om de functionele
behoefte inzichtelijk te krijgen en opkomende vragen te formuleren.
De ontwikkelingen nemen o.a. toe dankzij recente ervaringen tijdens NSS en Vierdaagse van Nijmegen in
2014. Deze twee toepassingen laten zien dat de technologie nu zover is ontwikkeld, dat niet alleen
beelden eenvoudig kunnen worden geregistreerd maar ook realtime benut en veilig opgeslagen kunnen
worden dankzij de moderne streamingsmogelijkheden van de telecommunicatie.

2.3 Nut en noodzaak van de bodycam
Studies uit het verleden en heden , vaak door Internationale partners geschreven onderkennen de kracht
van een bodycam. Het zou reducerend werken kijkend naar het aantal klachten dat gedaan wordt door de
burger, het zou bescherming bieden aan de medewerkers, geweld tegen of door ambtenaren zou
afnemen, het kan escalatie voorkomen, besluitvorming in strafzaken maar ook grootschalig optreden
ondersteunen, gebruikt worden om de professionaliteit van medewerkers te bevorderen.
Bodycams kunnen dus tijdens een uitgebreid scala van politietaken een ondersteunende rol spelen.
Beeldmateriaal verkregen uit de inzet van een bodyam kan mogelijk in de toekomst een grotere rol gaan
spelen wanneer deze beelden bijvoorbeeld gebruikt gaan worden voor gezichtsherkenning of andere
intelligence processen.

2.4 Toepassingsgebieden
De belangrijkste toepassingsgebieden zijn momenteel
• Noodhulp
• Toezicht tijdens evenementen (operational picture bijvoorbeeld door de bereden politie)
• Direct ingrijpen door de politie in enkelvoudig of gezamenlijk verband of in multidisciplinair
verband (bijv. in het openbaar vervoer)
o (Dreigende) Geweldsituaties
o Arrestatieteams
o Aanhoudingseenheden
1 Wearables, wat staat voor wearable computers, is de overkoepelende naam voor alle compacte apparaten die je op je lichaam
kunt dragen. Een belangrijke eigenschap daarbij is dat de technologie (al dan niet voortdurend) interactie heeft met de gebruiker.
2 Brief voortgang Bodycam initiatieven. P. Zorko. 19022015
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o Bikers
o Motorrijders
• Intelligence
• Profileren van de politie organisatie

2.5 Subsidiariteit, proportionaliteit, recht- en doelmatigheid
leder middel dat de politie in wil zetten moet getoetst worden aan enkele beginselen en voldoen aan
wettelijke bepalingen.
Deze vormen een toetsingskader bij de ontwikkeling van functionele eisen voor apparatuur en gebruik.
Deze toetsing zal worden uitgevoerd tijdens deze startfase en zal dus deel uitmaken van de business
case.

2.6 Functionele eisen
Er is veel diversiteit te constateren in doel en toepassingsgebieden. In de gewenste integratie in de
persoonlijke uitrusting alsmede een noodzakelijke, gemeenschappelijk infrastructuur t.b.v. het realtime
benutten van beelden alsmede de opslag t.b.v. later gebruik en alle daarbij noodzakelijke voorzieningen.
Dit geheel maakt dat per toepassingsgebied een set van functionele eisen zal worden ontwikkeld. Tot een
niveau dat de aanschaf en beheer daarop kan worden ontwikkeld en de inrichting van de
gemeenschappelijke organisatorische en technische infrastructuur rond bodycams ontworpen kan worden
binnen beleids-, juridische en financiele kaders.

2.7 Doelstelling Project Bodycams
Als resultante van het in 2015 vastgestelde visie document Sensing3, is de doelstelling als volgt te
formuleren.

2.7.1 Primaire doelstelling
Primair heeft project bodycam tot doelstelling elk toepassingsgebied4 te onderzoeken op het effect dat de
bodycam op dat proces heeft. Relevante onderdelen zullen worden toegerust met een bodycam.

2.7.2 Secundaire doelstelling
Secundair heeft het project tot doelstelling het doorontwikkelen van het technisch hulpmiddel de bodycam
en de inzet ervan. Op technisch maar zeker ook ergonomisch vlak (innovatie/ integratie). Dit wordt
georganiseerd in de operationele field labs (fase 2)
Voor het project zijn een aantal speerpunten te benoemen:
• Vast en veiligstellen van een begrotingspost 2016 en verder
• Het inrichten van een uniform inkoop proces op het gebied van specificaties en veiligheidseisen
inclusief een life cycle management proces. ( o.a. programma's van eisen)
• het ontwikkelingen van een videomanagement systeem (VMS)
• Er wordt afstemming georganiseerd met partners om te ontsluiten, beheren van bodycams
evenals de opslag van het beeldmateriaal te borgen in de regulier beheerde
bedrijfsvoeringprocessen. (bijvoorbeeld een applicatieportfolio opgesteld met daarin gewenste en
noodzakelijke en ten gunste gesteld worden aan dienst ICT)
3
4

Visienota Sensing NP, goedgekeurd op 30 juni 2014, vastgesteld door KL op 2 april 2015
Binnen de scope van dit project

Beschrijven van protocollen in welke de bodycam geadviseerd wordt in te zetten. ( en getoetst
zijn aan juridisch kaders.(inzetcriteria)).
Er worden afspraken gemaakt met de (C) OR5 betreffende de inzet en het gebruik
beeldmateriaal. Deze dienen de medewerkers bescherming en duidelijkheid te biedt als het gaat
om gebruik beeldmateriaal ten tijde van klachten en (integriteits)onderzoeken
Het opzetten van een communicatieplan. De burgermaatschappij wordt voorzien van heldere
transparante communicatie over de inzet van bodycam en het verwerken van beeldmateriaal.
(verwachtingsmanagement&privacybeleid)
Het handhaven van de huidige operationele noodzaak (middelen en budget)

Genoemde resultaten worden bereikt in 2015 -2016 en leiden tot een set van bouwstenen voor een
business Case voor implementatie van bodycams bij de politie, die aan de korpsleiding wordt
aangeboden.
2.7.3 Derde doelstelling; reageren op toenemend taakuitvoeringsprobleem
Naast het bereiken van de primaire en secundaire doelen dient er tegelijkertijd gekeken en geacteerd te
worden op actuele, opkomende vragen en toenemend taakuitvoeringsprobleem.
Naast de llverbouwingsactiviteiten" in het project bodycams dient met betrekking tot het gebruik van
bodycams "een winker open te blijven.
Interne ontwikkelingen:
Als voorbeeld van recentelijk opkomende vraag is het door de lijn gesignaleerde taakuitvoeringsprobleem
met betrekking tot de huidige inzet van bodycams. De eenheden vragen concreet om verlenging van
bepaalde bodycams licenties, teneinde de inzet van bodycams ten behoeve van de operationele
bedrijfsvoering op korte termijn te waarborgen. Deze activiteit - het in kaart brengen en het verlengen van
de licenties - wordt gecentraliseerd vanuit het project bodycams te worden georganiseerd.

Externe ontwikkelingen:
Naast de vorenstaande "lijnvraag" heeft een van de fabrikanten van de bodycams apparatuur recentelijk
aan de projectleiding gevraagd om uniforme en transparante duidelijk van de politie ten aanzien van de
inmiddels per 1 januari 2015 verlopen bodycam licenties. Vastgesteld is, dat de betreffende fabrikant uit
loyaliteit naar de politie de licenties laat doorlopen wat een onwenselijke situatie met zich meebrengt.
Oplossing / derde doelstelling van het project
Een budget voorstel om oa. de licenties daar waar nodig te verlengen en/of harmonisatie te
bewerkstelligen wordt (indien noodzakelijk) separaat opgesteld en aan de portefeuillehouder ter
goedkeuring aangeboden. Omdat het hier een oplossing is van tijdelijke aard, zal er dus worden gekeken
naar een gepaste interim oplossing

2.8 Afbakening project
Om het project beheersmatig te houden richt het zich in hoofdzaak op de reeds bestaande en in de
organisatie aanwezige bodycams en de nu bekende toepassingsgebieden binnen de politie organisatie.
5 5 Conform artikel 27 WOR, lid k en I heeft de OR instemmingsrecht bij de inzet van bodycams.
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Het benutten van beeldmateriaal verkregen door inzet van een bodycam, binnen niet operationele
doeleinde zoals profileren van de politie organisatie (social media) valt op verzoek van de kerngroep en in
afstemming met de portefeuillehouder Digitalisering & cybercrime buiten de scope van dit project.

Heimelijke inzet van bodycams, PPS samenwerking zullen in een latere fase van het project aan de orde
komen.
Uiteraard worden de ogen niet gesloten voor overige ontwikkelingen binnen het korps. Integratie van het
hulpmiddel heeft bijvoorbeeld de voorkeur daarom zullen diverse ontwikkelingen nauw gevolgd worden
zoals bijv. de ontwikkelingen binnen MEOS of zal er samen worden ontwikkelt in OFL's als het innovatie
betreft met bijv. TNO. Ook internationale ontwikkelingen zullen worden gevolgd en de resultaten ervan
zullen in overweging worden genomen. Met dit laatste voldoet het project aan het verzoek van de minister
om als Nederlandse politie op de hoogte te blijven internationale ontwikkelingen en ervaringen.
Een bodycam wordt op of aan het lichaam gedragen. Met dit gegeven valt buiten de scope van dit project
bijvoorbeeld de in voertuigen gemonteerde camera. In het verleden aangeschafte, soms betaald uit
privemiddelen bodycams, die operationeel worden ingezet, worden niet in beheer genomen. Dit geldt
tevens voor het ontsluiten in eigen beheerde omgevingen.7
Technische voorzieningen
Het project voorziet niet in de ontwikkeling van de technische architectuur die nodig is voor het ontsluiten
en beheren van de bodycam. Wel zorgt het project voor het aanleveren van de gewenste functionaliteiten
en zoals het er nu naar uit ziet zullen deze middels applicatieportfolio ter beschikking worden gesteld
i.s.m. dienst IM/ ICT (AVP/ politie portaal 2.0De Fasering
De activiteiten die moeten leiden tot een business case worden ingedeeld in de volgende fasering:
In fase 1 vindt er een inventarisatie plaats van de huidige praktijk en wordt deze geevalueerd. Bij
onvoldoende informatie in fase 1 zal eerst onderzoek plaatsvinden in de zgn. Operational field labs
(OFL's) waarna implementatie documenten beschikbaar komen.
In fase 2 zal de verkregen informatie wordt getoetst aan de actuele technische voorzieningen. Wanneer
blijkt dat er geen reguliere voorziening beschikbaar is zal er een interim oplossing worden opgenomen in
de business case en onderzoek worden gedaan naar gewenste/ noodzakelijke voorzieningen in de OFL's.
Fase 3 bestaat uit het opstellen van business cases
Een doorlopende fase is die van continuering van de groei, doorontwikkeling opkomende vragen of op
basis van nieuw verkregen informatie van de bodycam.
Fase 5 is die van een feitelijke uitrol welke plaatsvindt na besluitvorming door de portefeuillehouder
Sensing. In de lijn valt implementatie onder de verantwoordelijkheid van de eenheidsleiding van de
regionale eenheden. Het project zal hierin ondersteunen..
Gedurende het project wordt er gekeken en geacteerd op actuele, opkomende vragen. Ter voorbeeld
hiervan kan worden genoemde het nu noodzakelijke verlengen van bepaalde licenties. Niet alleen dienen
deze te worden gebundeld, maar er moet ook gezorgd worden, dat hiervoor budget beschikbaar wordt
gesteld. Hiervoor zal een gepaste interim oplossing worden gezocht.

6 Kerngroep D&C 23 juni 2015
7 Marsroute plan van aanpak EBO\ 29 mei 2015

3. De fasering
3.1 Fase 1. Functioneel gebruik geevalueerd in kaart
In hoofdstuk 2 zijn toepassingsgebieden genoemd. Momenteel wordt gei'nventariseerd welke en hoeveel
bodycams worden gebruikt in welk toepassingsgebied.
Dat betekent dat de huidige praktijk wordt geevalueerd. Indien daar voldoen informatie beschikbaar voor
is wordt een business case opgesteld en ter besluitvorming wordt aangeboden.
Dit doorloopt het proces van inventarisatie, behoefte vaststellen, afstemming met stakeholders, bekijken
technische mogelijkheden en het opstellen van een business case.
Indien er onvoldoende informatie beschikbaar is of er sprake is nieuwe initiatieven, die zich aandienen,
worden die door het project onderzocht en geevalueerd in een zogenaamd operationeel field lab (OFL ).
Voorbeeld OFL : Arrestatie team

De opbrengsten van dergelijk OLF zijn:
• Een samenhangende set van programma's van eisen voor bodycams en daarbij behorende
accessoires / randvoorwaarden
Afspraken over het gebruik van realtime en van opgeslagen beelden
Advies opslag van beelden in de camera en in centrale voorzieningen
Eventuele afspraken over samenwerking met andere organisaties
Opname in werkingsdocumenten of protocollen met een overzicht te bereiken doelen
Overzicht gemoeide investeringen
Onderbouwing van de effectiviteitverwachtingen op bijv. dienst ICT

3.2 Fase 2. Naar een degelijke gemeenschappelijke voorziening
Politie Portaal 2.0 ( aanvalsprogramma) maakt het mogelijk om bodycams in een latere fase te ontsluiten.
Er worden voorzieningen getroffen om die video data realtime te benutten en waar nodig duurzaam op te
slaan en verantwoord te kunnen ontsluiten t.b.v. forensisch gebruik. Hiervoor worden niet alleen
technische voorzieningen getroffen maar ook een juridisch kader en ook operationele protocollen.

8 Het verschijnsel OFL wordt in het programma Sensing geintroduceerd. De bedoeling van een OFL is om een in praktijk omgeving
de toepassing van, in dit geval, bodycams te ontwikkelen en te evalueren.

Een aantal functionaliteiten is nog niet gevraagd te ontwikkelen zoals bijv. het merkonafhankelijk kunnen
ontsluiten, streaming video waarmee de camera beelden kunnen worden gestuurd naar ontvangers van
zowel binnen als buiten de politie (sensing-net), en een videomanagement systeem voor beheer van het
beeldmateriaal. Deze functionaliteiten zal na inventarisatie en of onderzoek (OFL's) bekend worden.
Eindproduct: Overzicht van noodzakelijke voorzieningen t.b.v. ICT infrastructuur en bijbehorende
applicaties, centrale beheer, kennis en coordinatie voorzieningen.

3.2.1 Technische interim voorzieningen
Het ontsluiten van bodycams verloopt momenteel via onderstaande mogelijkheden.
1. De eerste voorziening is opslag van beelden op een data kaart die in de camera zelf de beelden
opslag verzorgt en een stand alone pc voor het uitkijken en bewaren van gegenereerd
beeldmateriaal.
2. een tweede voorziening is opslag van beelden op een data kaart die in de camera zelf de beelden
opslag verzorgt en een stand alone pc voor het uitkijken en bewaren van gegenereerd
beeldmateriaal geschied in de cloud van de aanbieder buiten het politiedomein
3 een derde voorziening is een combinatie van apparatuur (servers, bodycams en streaming
faciliteit) die aangekocht zijn en binnen het politie domein worden gestreamd ontsloten en
beheerd.(RON)
4. Deze vierde voorziening is die van het Landelijke Operationele Netwerk (LON). Het LON kan
momenteel direct reageren op operationele vragen ta.v. het gebruik van bodycams in combinatie
met realtime streaming video en verwerking en opslag van deze beelden. Deze voorziening is
gericht op politie bodycams die naar een politie of gemeenschappelijke meldkamer beelden kan
overbrengen in near realtime. Het LON ontsluit momenteel enkel gecontracteerde bodycam
merken en werkt anno 2015 uitsluitend met Zepcam i.c.m. licentie afname( fabrikant en /of
telecom bedrijf)
5. De vijfde voorziening loopt via zogenaamde Regionale Toezicht Ruimten (bijv. in Nijmegen). Deze
voorziening werkt als een voorportaal waardoor de meldkamer ondersteunde wordt of niet
benaderd hoeft te worden. Een van de meerwaarde is de informatie van samenwerkende
partners tijdens bijv. evenementen te delen.
Alle voorzieningen blijven vooralsnog beschikbaar tot dat in het politie portaal 2.0 de bodycam
voorzieningen zijn gerealiseerd. Deze tijdelijke voorzieningen worden niet financieel door het project
ondersteund. De projectleider Bodycams zal desgewenst advies geven aan de operationele eenheden.

3.3 Fase 3.Naar een business case van bodycams in de operatie
Met genoemde eindproducten in fase 1 en 2 kan een business case voor toepassing bodycams worden
opgesteld per toepassingsgebied.
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Inventarisatie

Voldoende
informatie

Onvoldoende
informatie

Toetsing actuele
technische
mogelijkheden

OFL

Implementatie voorstel

Toetsing actuele technische
mogelijkheden

Gewenste functionaliteiten
ontwikkelen, vraagstukken
beantwoorden

Implementatie voorstel

3-4 Fase 4. Continuering en groei van het huidige bodycam gebruik
Het projectteam zal nieuwe initiatieven en opkomende vraagstukken van dit moment zoveel mogelijk met
de kennis, die thans is verzameld, ondersteunen en richten. Ook wanneer deze buiten de
onderzoeksactiviteiten vallen. Hiertoe zal het project een klein kennis en coordinate werkgroep inrichten
die ook ingezet kan worden (tijd- kritische) beleidsadvisering.
3.4.1 Organisatorische ondersteuning bij evenementen/incidenten
Teneinde de huidige praktijk te blijven ondersteunen wil de projectorganisatie met name de
evenementen- gebruikspraktijk al lerend stimuleren. De reeds opgedane kennis wordt dan direct
gevaloriseerd. De project organisatie wordt zodanig ingericht dat deze ondersteuning niet alleen het
operationeel gebruik stimuleert maar ook harmoniseert, terwijl de daarbij opgedane ervaringen bijdragen
aan de ontwikkeling van het gebruik van bodycams in het algemeen en binnen het toepassingsgebied
evenementen. Met name wordt hier aandacht besteed aan het ontwikkelen van het vermogen tot realtime
samenwerken met ketenpartners (uitgangspunt van het programma Sensing)

3.5 Fase 5: Uitrol binnen toepassingsgebied
Zodra een toepassingsgebied ontwikkeld is tot een business case ,dan zal de inzet van bodycams in dit
gebied voorgesteld worden voor implementatie.
De projectgroep zal dan in samenwerking met gebruikers groep en het betrokken PDC beheer de
implementatie ter hand nemen. Indien noodzakelijk als een pilot voorafgaand aan een bredere
implementatie.
Als lijnmanager valt het onderwerp implementatie onder de verantwoordelijkheid van de eenheid leiding
van de regionale eenheden. Zij zijn verantwoordelijk de uitgangspunten binnen hun eigen eenheid te
implementeren/ de projectleider zal hierin ondersteunend en adviserend werkzaam zijn.
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stakeholders

Business case
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Besluitvorming
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Acties per fase
4.1 Fase 1 Inventarisatie
Actie 1: Start: opzetten project organisatie. Instellen klankbord groep met vertegenwoordiger uit
iedere operationele eenheid relevante ondersteunde diensten
Actie 2: Inventariseren actuele stand van zaken in Bodycam gebruik
Actie 3: Volgen en adviseren (hulpmiddel en ontsluiten) van operationele inzet bodycams oa. bij
evenementen
Actie 4: Selectie OFL's
Actie 5: Ontwerp format OFL's
Actie 6: Opzetten OFL's
Actie 7: Uitvoeren OFL's
Actie 8: Evalueren OFL's

4.2 Fase 2 BackOffice voorzieningen
Actie 9: Ontwerp centrale technische voorzieningen
Actie 10
Ontwerp organisatie, gebruik, beheer, kennis en coordinatie en beleid
Internationale orientatie
Actie 11
Actie 12
Bundelen en delen van kennis en ervaringen

4.3 Fase 3 Opleveren business cases
Actie 13: Per toepassingsgebied wordt een business case opgeleverd inclusief geschat
implementatie(uitrol) begroting..
Actie 14: Indien een business case sluitend wordt geacht zal een advies tot uitvoering worden
opgesteld tb.v. de portefeuillehouder. Na goedkeuring van dit document wordt gestart
met het opstellen van een implementatieplan voor op een onderdeel

4.4 Fase 4 Continuering groei en ontwikkeling gebruik bodycams
Actie 15: Deze fase zal permanent door lopen van begin tot voorbij het project. Het projectteam
voorziet in een advies functie voor de realisatie van door de portefeuillehouder
goedgekeurde initiatieven tot inzet van bodycams. Hierdoor kan de winkel van de operatie
gewoon door ontwikkelen terwijl de OFL's lopen. Het advies team zorgt voor
synchronisatie van de beide ontwikkelingen.

4.5 Fase 5: Uitrol
Actie 16: wanneer er voldoende overzicht is ontwikkeld voor een concrete aanbesteding zal zodra
de portefeuillehouder opdracht geeft en middelen verschaft een aanbesteding voor de
verschillende percelen bodycams worden voorbereid. Voorgesteld wordt om voor de
beredenen en of bikers ter ondersteuning aan evenementen als eerste op te stellen na
goedkeuring van de business case een implementatieplan op te stellen.
Actie 17: Zodra voldoende inzicht is om centrale voorzieningen te realiseren en of incidenteel
interim voorzieningen te continueren zal een PID worden opgesteld en na goedkeuring
worden uitgevoerd.

Organisatie
5.1 Organisatie onderdelen project
5.1.1 Projectleider
De projectleider voert de regie over de diverse OFL's en richt samen met de opdrachtnemer random
overeengekomen operationele experiment een begeleidingsteam in om de bodycam voorziening te
ontwerpen, het gebruik in te richten en te beschrijven in procesmodellen, te evalueren en een programma
van eisen op te stellen. Resultaten voortkomende uit OFL's worden aan de projectleider opgeleverd
5.1.2 Kennis & coordinate
Het project voorziet in een klein team om alle kennis random het gebruik en beheer van bodycams te
bundelen vanuit het eigen OFL onderzoek als vanuit bestaande kennis in binnen en buitenland. Zij
registreert het gebruik, geeft aanzetten tot communicatie, houdt bij welke vragen gesteld worden en welke
antwoorden worden gegeven. Analyseert de zich ontwikkelende praktijk en ontwikkelt voorstellen voor het
opzetten van een OFL.
5.1.3 OFL begeleidingsteam
Het OFL begeleidingsteam bestaat uit een teamleider, die belast wordt met het opleveren van de
noodzakelijke producten zoals een programma van eisen voor de bodycam en accessoires, beschrijving
van processen, protocollen evaluatierapport e.d. per toepassingsgebied. Dit team begeleidt alle OFL's die
worden ingezet voor de evaluatie van gebruik van bodycams per toepassingsgebied. (Beredenen, Bikers,
Arrestatieteams, Hondenbegeleiders e.d.)
Naast de teamleider is er steeds een juridisch, technisch, beheer en operationeel adviseur en
onderzoekers van de Politieacademie.
Dit team produceert business cases bodycams en levert op aan de projectleider.
5.1.4 Praktijk ondersteuning
Dit team ondersteunt de actuele inzet van bodycams in samenwerking met de DLOS/ dienst ICT
voorzieningen van de landelijke eenheid. Zij voorziet in de actuele behoefte van de inzet van bodycams
buiten de OFL's. Deze ondersteuning behoort vooralsnog tot een interim oplossing.
5.1.5 Implementatie (na goedkeuring business case)
Dit team produceert na goedkeuring van een business case op verzoek van de portefeuillehouder een
implementatieplan van bodycams binnen een specifiek toepassingsgebied. Na goedkeuring van een
business case is het de eenheidsleiding van de verschillende eenheden die in de lijn verantwoordelijk is
voor de uitvoering, implementatie en borging verantwoordelijk.

5.1.6 Schema
Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
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5.2 Governance
De stuurgroep die het project moet besturen kan worden als volgt worden samengesteld:
Voorzitter: portefeuillehouder (gemandateerd)
Senior Operations: Bijvoorbeeld grootschalige optreden / CCB
Senior Provider: Namens PDC
Ambtelijk secretaris: programma leider Sensing
Secretariaat: te leveren door programma Sensing

5.3 Support programma Sensing
Het programma Sensing ondersteunt het project strategisch, juridisch, communicatie door inzet
programma capaciteit.

5.4 Stakeholders
Gezien het feit dat de bodycam ingezet kan en zal worden op diverse (operationele) politieprocessen is
het noodzakelijk dat relevante stakeholders geconsulteerd en geadviseerd worden voorafgaand aan het
besluit dat aan de portefeuillehouder wordt voorgelegd. Deze afstemming zal zorgen dat er implementatie
en borging kan plaatsvinden.
Afhankelijk van de stakeholders zal of de programmamanager of de projectleider het initiatief nemen het
onderwerp te bespreken. Nog niet geheel overzien zijn de diverse stakeholders momenteel. Ter
voorbeeld kunnen nu genoemd worden portefeuillehouder CCB, Infrastructuur, Intake &noodhulp,

5.5 Financien
Deze worden opgenomen in het programmaplan Sensing onder het project bodycams.
R + V De gevraagde ruimte is ^ B Hiervoor wordt een beroep gedaan op de post bijzonder bijdrage
Digitalisering en Cybercrime.
Zie details in onderstaande tabel:

R + V

R+V

Projectbezetting
PDC ondersteuning
Onderzoek en begeleiding
lopende ontwikkelingen in
eenheden en het harmoniseren
en/an.
Materialen zoals bodycams en
accessoires

Intern personeel
Intern personeel
Bijv. Interim oplossing door
bundelen en verlengen lopende
licenties

Technische voorzieningen

R+V

R+V
R+V
R+V
R+V

Internationale orientatie9
Kennis overdracht (PKN
symposium ea)
Producten & diensten
Totaal

Extra kosten als centrale opslag
beeld materiaal,
ontsluitingsplatform, het
ontwikkelen van een video
management systeem

een start post van ^ Q

Excursie/ uitwisseling ervaring
Afronding van OFL's en
disseminatie van kennis
Evaluatie en businesscases

fl
■

overige n.t.b.

■
^

€M P

m

m

R

9 Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van de minister V&J. Kamervragen 1183 en antwoord op deze Kamervragen 1450. 20132014
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Gevraagd besluit
De portefeuillehouder digitalisering&cybercrime wordt gevraagd
• akkoord te gaan met de start van het project Bodycams 2015-2017 en
• de gevraagd financiele begroting ten gunste te stellen ter uitvoering van dit project.
• akkoord te gaan met het beschreven proces / fasering van het project (ten einde van elk OFL
gedurende dit project zal er besluit gevraagd worden aan de stuurgroep en een business case
aangeboden worden aan de portefeuillehouder. Het besluit dat dan wordt gevraagd is vaststelling
van de voorliggende business cases en over te gaan tot implementatie)
• Akkoord te gaan dat interim oplossingen. Bijvoorbeeld ; akkoord gaan met een budget voorstel
om de licenties daar waar nodig te verlengen.

