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Voorwoord
Op verzoek van de eenheidsleiding Oost-Brabant is dit brondocument ontwikkeid om
structuur aan te brengen in de implementatie van de social media en actioncams binnen
onze eenheid.
Deze structuur blijkt noodzakelijk gezien de landelijke ontwikkeling en onduidelijkheid in
do's en dont's binnen verschillende basisteams. In overleg met afdeling communicatie,
teamchefs, diverse betrokken en in- en externe partners zijn wij tot een werkwijze gekomen.
Hierdoor wordt de ontstane verwarring weggenomen en kunnen de noodzakelijke zaken als
WPG, bewijslast, juridische aspecten en overlegstructuren worden geborgd.
Het afbreukrisico van publicatie op social media is bijzonder groot. Mede hierdoor is een
goede werkprocedure noodzakelijk.
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Het concept
Binnen onze eenheid bestaan er drie districten, namelijk: 's-Hertogenbosch, Eindhoven en
Helmond. Deze districten zijn weer onderverdeeld in diverse basisteams, te weten:
's-Hertogenbosch
basisteam 's-Hertogenbosch
basisteam Maas en Leijgraaf
basisteam Maasland
basisteam Meierij
Eindhoven
basisteam de Kempen
basisteam Eindhoven-noord
basisteam Eindhoven-zuid
Helmond
basisteam Dommelstroom
Basisteam Peelland
Om het concept goed weer te geven nemen wij hier basisteam Dommelstroom als
voorbeeld. De keuze voor dit basisteam is gelegen in het feit dat daar het concept inmiddels
grotendeels draait en succesvol blijkt.
In onderstaande uiteenzetting van de verschillende facetten binnen de pilot wordt
basisteam Dommelstroom als voorbeeld gebruikt.
Facebook
Binnen basisteam Dommelstroom is er een Facebookpagina per opkomstlocatie opgestart.
De keuze voor een pagina per opkomstlocatie beantwoord aan de vraag van de burger van
lokale betrokkenheid. Ook is de Facebookpagina op deze wijze goed en actueel te beheren
met informatie op lokaal niveau. De burger communiceert en raadpleegt met grote
regelmaat via social media. Hierdoor wordt de informatiepositie op lokaal niveau aanzienlijk
verbeterd. Het is dan ook zaak om zoveel als mogelijk lokaal bereikte generen op lokaal
niveau. We zien binnen basisteam Dommelstroom dat het lokaal bereik groot is en wordt
versterkt door met name diverse opsporingsverzoeken. Ook nieuwsfeiten worden goed
ontvangen. We zien dat de burger bereid is te participeren in lokale opsporing. Men kan dan
denken aan aangetroffen fietsen, getuigen van horeca gerelateerd openlijkgeweld en
diverse overige zaken.
Action Cams
Binnen het basisteam rouleert een koffer met daarin een aantal Gopro camera's en de
benodigde accessoires. Per opkomst locatie worden er per twee perioden opnamen
gemaakt. Incidenten met publicatiepotentieel worden opgeslagen ten behoeve van
publicatie en op een later tijdstip door de projectleiders vervolledigd met geluidsopnamen
door het OC. Opnamen die kunnen dienen als bewijs worden ook door de projectleiders
verwerkt en opgeslagen conform de WPG. Vervolgens worden deze opnamen ten behoeve
van Justitie opgelegd op de bewuste opkomstlocatie. Al het overig beeldmateriaal wordt aan
het einde van iedere dienst gewist.
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Later in dit document volgt een uitgebreide werkprocedure voor wat betreft de Action
Cams.
Youtube
Voor het basisteam Dommelstroom is ook een Youtube-kanaal opgestart. De gemonteerde
films worden hierop gepubliceerd en dan weer gedeeld op de diverse Facebookpagina's. Dit
heeft als doel dat er een centraal punt is voor de gemonteerde films. In den lande is
gebleken dat het afbreukrisico groot is en daarom goed begeleid dient te worden. De
landelijke media neemt films snel over en hebben derhalve doorgaans een groot bereik. De
films houden de Facebookpagina's dynamisch en aantrekkelijk om te bezoeken. Dit zowel
door lokale- als nationale bezoekers. Door het inzetten van de deze films ziet men een
aanzienlijke verbetering van beeldvorming ten opzichte van de politie in het algemeen. Dit
bevordert de meldingsbereidheid en uiteindelijk de informatiepositie. Ook intern zien we
een positieve houding ten opzichte van het inzetten van films. Diverse collega's zien hier een
middel om het hele verhaal van een incident te tonen. Vaak zien we diverse films op
Youtube waar de aanleiding tot het gebruik van geweld, aanhouding of escalatie ontbreekt.
Ook het tonen van de hulpverleningstaak wordt al bijzonder prettig ervaren.
Voor de pilot zal het Youtube-kanaal worden omgevormd tot #OOB24/7. Dit met als doel om
voor de gehele eenheid een uniforme uitstraling te gaan creeren.
Dommelscherm
Binnen basisteam Dommelstroom is het zogenoemde OPCO-COP reeds operationeel. Op de
kamer van de OPCO en de ACO hangt een smart-tv met daarop de tijdlijnen en de
berichtenpagina van de Facebookpagina's. De pagina's worden gevuld door de
gemandateerde op de opkomstlocaties. Er is binnen basisteam Dommelstroom gekozen dat
de burger niet spoedeisende melding ook via de Facebookpagina's kan doen middels een
direct bericht aan een opkomstlocatie. De ACO of OPCO zet de melding indien mogelijk
direct uit aan een eenheid of wijkagent. Ook zal er direct een reactie naar de melding
worden gedaan met daarin de ondernomen actie. Ook hierdoor verbetert de
informatiepositie, van met name de wijkagent, aanzienlijk. De opvolging van het scherm is
gedurende de dag- en middagdienst. In de nachtelijke uren krijgt een melder een
automatisch bericht met daarin een reactie van geen direct opvolging en verwijzing naar
0900-8844 of 112.

Facebook
Binnen het Basisteam Dommelstroom heeft iedere opkomstlocatie zijn eigen
Facebookpagina. De pagina wordt gevuld en up to date gehouden door een groepje
enthousiaste collega's per opkomstlocatie die affiniteit hebben het social media. Het
reageren op tijdlijnberichten wordt ook door deze groep collega's. Afdeling communicatie
verzorgt publicatie voorstellen uit het land, denk aan "vraag het de politie". Deze voorstellen
worden aan de groep collega's verstrekt en gaan over tot het plaatsen van de berichten. Ook
wijkagenten, reguliere collega's, teamchefs, recherche en diverse interne partners zijn
voorzien van een lijst met de groep collega's per opkomstlocatie en doen regelmatig diverse
verzoeken. Zo wordt er op diverse fronten gezorgd voor input voor de Facebookpagina. Bij
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enige mate van publieke- of politieke gevoeligheid en hoge impact op de burger wordt
overleg gepleegd met communicatie.
Binnen het basisteam Dommelstroom wordt gewerkt het vier ogen principe. Dit zorgt voor
meer kwaliteit en zorgvuldige inhoud van de geplaatste berichten.

Action Cams
Binnen de basiseenheid Dommelstroom maakt men reeds enige tijd gebruik van Action
Cams. Er is bij wijze van test gekozen om een camera per opkomstlocatie uit te geven. Dit
betekend dat de locaties Valkenswaard, Maarheeze en Geldrop een camera in gebruik
hebben. Het eerste evaluatiemonent wees uit dat er niet wenselijke ID benadering van een
incident ontstond. Een collega had de camera op het lijf en de beelden toonden zijn of haar
handelen. Dit beperkt de montage mogelijkheden aanzienlijk ten opzichte van meerdere
camera posities per incident. Mede hierdoor werd besloten het roer om te gooien. De
hieronder beschreven werkwijze bied antwoord aan veel problemen waar men tegenaan
liep. Denk aan juridisch kader, montage, opslag van beelden en overleg structuur.

Werkwijze
In de onderstaande werkwijze is de situatie reeds aangepast naar Eenheid niveau. De
overgenomen werkwijze van basisteam Dommelstroom vind zijn oorsprong binnen het
PR024/7 project in Rotterdam Rijnmond. Hier werkt men al enige tijd met een vergelijkbare
procedure en het grote landelijke succes behoeft hier geen uitleg meer.
Duidelijkheidshalve dient hier nog te worden onderstreept dat de Action Cams een
promotioneel doel hebben. Verbetering van beeldvorming en informatiepositie door
inzetten van social media zijn hierbij kernwaarden. Beelden die uiteindelijk kunnen dienen
als bewijslast in strafzaken zijn een welkome bijvangst, maargeen hoofddoel. Dit is
voorbehouden aan het gericht inzetten van bodycams en hiervoor geldt een ander
strafvorderlijk kader.
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Schematische weergave:

2 perioden
opnemenvan
beelden per
opkomstlocatie

Selectie incidenten
met publicatie
potentieel

overdracht van
beelden met
storybord

Aan**
interne,
bronnen (OC)

le ruwe montage
en overleg met
OM/communicatie

Afmontage en
verstrekken
beelden op locatie

Plaatsen beelden
op Youtube en
Facebook.
EINDPRODUCT

Toelichting op schema
De koffer
Er wordt een koffer samengesteld met een complete set opname-, opslagmateriaal en
benodigde accessoires per district. De samenstelling van de koffer is:
6x GoPro camera (incl. SD kaart)
6xoplader
lx mobiele harde schijf, gecodeerd (1TB)
6x draagharnas
Dashbord of autobevestiging (achterzijde)
2x Motorrijder uitrusting
Per district wordt er een koffer uitgegeven. De koffer gaat gedurende twee perioden naar
een opkomst locatie, hievoor wordt een roulatieschema gemaakt. Per opkomst locatie
worden er coordinatoren aangesteld. Het voordeel van deze koffer is dat er per opkomst
locatie voor die twee perioden een maximaal rendement is.
Bij overdracht van de koffer wordt er een informatie moment gehouden. Hierin wordt
besproken wat de operationele werkwijze is en de wie/wat/waar vragen worden hierin
beantwoord. Ook kunnen hier diverse praktische vragen worden gesteld met betrekking tot
gebruik.
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Voorbeeld

Er kan dan door meerdere eenheden binnen een verzorgingsgebied uit meerdere
aanrijdposities worden gefilmd. Het incident wordt dan door meerdere collega's in beeld
gebracht. Hierdoor kan bij de montage een beter beeld worden gegeven van het politiewerk.

voobeeld
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Selectie beeldmateriaal
Gedurende twee perioden worden opnamen gemaakt. Relevante incidenten worden
bewaard ten behoeve van montage onder het registratienummer van het incident.
Opnamen met bewijswaarde worden weggeschreven conform de WPG. Daarna worden de
beelden opgeiegd ten behoeve van Justitie. Alle overige opnamen, ballast, wordt direct
verwijderd.
Bij de overdracht en tijdens het informatiemoment zal worden aangegeven wat als ballast
geldt. Ook zullen er mogelijk opnamen worden gemaakt die bruikbaar zijn als bewijslast.
Deze beelden dienen te worden verwerkt en opgeslagen onder het registratienummer van
het incident.

Schematisch

Verwerken en aanleveren beelden
Zoals hiervoor weergegeven in het schema dienen beelden die als bewijs gaan dienen in een
onderzoek conform WPG worden verwerkt. De beelden die ten behoeve van publicatie
worden verwerkt, dit kan uiteraard een overlap hebben met de als bewijs dienende beelden,
dienen worden aangeleverd conform volgend schema:
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•Maak BVH registratie aan.
•Maak een mapje op de harderschijf aan met overeenkomstig BVH
nummer.

•Geef de bestanden op de SD kaart van de Gopro het BVH nummer.
Bijvoorbeeld: 2016000000_001 / 002 / 003 etc..
•Voeg per Gopro het roepnummertoe, namelijk: 2016000000_001_3503

•Maak het storybord
•Mail de projectleiders

Vo o r b e e l d

De Gopro maakt tijdens het filmen vaak meerdere bestanden aan. Dit is afhankelijk van de
lengte van de opname. Het is belangrijk dat de bestanden he BVH nummer krijgen in
verband met de WPG. indien er meerdere bestanden door de Gopro zijn aangemaakt dient
er een volgnummer te worden toegevoegd. De toevoeging van het roepnummer is van
essentieel belang voor de montage. Het is dan mogelijk om de geluidopname van het OC
goed te verwerken bij de montage.
Het storybord
Het storybord maakt men ten behoeve van montage. Dit is een eenvoudige invul oefening.
De volgende informatie kan worden weergegeven op het storybord:
- Wat is het BVH nummer?
Wat is er gebeurt?
Waar is het gebeurt?
Wie waren er betrokken (roepnummer)?
Waarom wil je dat het gemonteerd en gepubliceerd word?
Wat maakt het incident bijzonder?
Dit geeft bij montage handvaten en kan bij het monteren rekening gehouden worden dat de
sfeer/gevoel bij een incident naar voren komt. Tenslotte moet elk filmpje een doel hebben
en een boodschap naar de burger.
Werkwijze montage
Voor de montage en overleg structuur is het volgende model van toepassing:
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Schematise!!

De montage zal op een centraal punt gaan plaatsvinden. De meest voor de hand liggende
locatie is de oude VVC kamer in bureau Valkenswaard. De montage zal in eerste aanleg
worden verzorgt door de twee projectleiders en zijn beiden werkzaam binnen basisteam
Dommelstroom.
Na het verzamelen van de beelden wordt er een eerste ruwe montage gemaakt. Dit is
inlcusief de opnamen door het OC. Dit worden na het aanleveren van de beelden
opgevraagd. Hiervoor zal met de verschillende OC's een eenduidige werkwijze worden
afgesproken.
De eerste montage zal worden voorgelegd aan de P-OVJ en communicatie. Er zal worden
besproken of het incident geschikt is voor publicatie, wie en wat er onherkenbaar moet
worden gemaakt.
Vervoigens zal er met de betrokken collega's contact worden gelegd voor wat betreft de
herkenbaarheid. Daarna zal de uiteindelijke afmontage worden gedaan. Het eindproduct zal
in overleg met de teamchef, qua timing en inhoud, worden geplaatst op het Youtube-kanaal.
Het eindproduct zal dan worden geplaatst op een centraal Youtube-kanaal voor de gehele
eenheid. Het betrokken basisteam of opkomstlocatie plaatst dan het eindproduct op de
Facebookpagina. Zo is er sprake van ere wie ere toekomt! Het is natuurlijk geweldig als de
locatie kan pronken met een mooi eindproduct en zorg voor locale en regionale aandacht
voor de pagina.
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Reglement / WPG / Doel
Het doel van de opgenomen beelden is eenduidig als volgt:
Al het opgenomen beeldmateriaal wordt opgeslagen ten behoeve van publicatie op social
media. Dit ter verbetering van beeldvorming bij de burger en het realistisch uitdragen van
het politiewerk. Het effect is het vergroten van bereik middels sociale media en daarmee een
verbeterde informatiepositie.
Beelden worden onder geen beding verstrekt ten behoeve van beoordeling van het
handelen en of optreden door collega's. Het gebruik van de beelden is slechts toegestaan
t.b.v. sociale media en niet voor de beoordeling van politieambtenaren. Restmateriaal
wordt, zoals hiervoor beschreven, na de dienst gewist. Er kan geen discussie ontstaan of er
beelden zijn gearchiveerd. Alle beelden die worden verwerkt zijn voor publicatie doeleinden
en via dit kanaal te verkrijgen.
Wanneer bijvoorbeeld een verzoek wordt ingedient door het VIK kan altijd worden
verwezen naar gepubliceerde of nog te publiceren beelden. Anders dan deze beelden is er
geen archief.
Zoals hiervoor beschreven worden de beelden vooraf getoetst en voorgelegd aan betrokken
collega's. Dit in verband met de herkenbaarheid van de collega'sDaarnaast worden alle
betrokken collega's benaderd voor instemming tot publicatie, inclusief de centralist.
Alle beelden worden verwerkt conform de Wet politiegegevens. Hiervoor gelden geen
uitzonderingen.

Conclusie
Door het gebruik van Facebook verbetert onze informatiepositie. Het sluit aan bij het
huidige tijdsbeeld en wensen van de burger. Het plaatsen van films op Youtube zorgt ervoor
dat beeldvorming, ten opzichte van de politie, continu aan verbetering onderhevig is. Dit
zorgt weer voor een hogere meldingsbereidheid en uiteindelijk ook een bijdrage aan
verbeterde informatiepositie. Het borgen van respons op meldingen en reacties op
Facebook is vormgegeven binnen basisteam Dommelstroom middels het Dommelscherm.

Pilot voorstel
Om de pilot een kans te geven is een periode van een jaar wenselijk. Er zijn nog een beperkt
aantal middelen nodig om de pilot volledig te faciliteren. Deze middelen zullen hierna in
detail worden beschreven. Om de uitrol, operationele montage en overlegstructuur te
borgen is er naar onze berekening voor de duur van de pilot een beperkt aantal uren nodig
voor twee projectleiders. Dit betreft per periode 4 dagdiensten voor de duur van een jaar.
Dit behelst de uitrol, overdracht momenten aan de codrdinatoren binnen de eenheid ,
administratieve verwerking, overleg met in- en externe partners, video montage en
service/onderhoud apparatuur.
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Binnen onze eenheid zijn er reeds een aantal Gopro camera's in gebruik, namelijk:
District Helmond
basisteam

Peelland

3x

Gopro

basisteam

Helmond

3x

Gopro

District Eindhoven
basisteam

de

Kempen

3x

Gopro

basisteam Eindhoven zuid 2x Gopro
basisteam Eindhoven noord 2x Gopro
District 's-Hertogenbosch
basisteam 's-Hertogenbosch Ox Gopro
basisteam

Meierij

Ox

Gopro

basisteam Maas en Leijgraaf Ox Gopro
basisteam

Maasland

Ox

Gopro

To t a a l a a n t a l b e s c h i k b a a r 1 3 x G o p r o
Er zijn voor de pilot totaal 18 Gorpo's nodig met de benodigde accessoires. Dit houdt in dat
er nog 5 Gopro's dienen te worden aangeschaft. Er is reeds 1 koffer beschikbaar en zullen er
nog twee moeten worden aangeschaft. De nog ontbrekende Gopro's zullen moeten worden
aangevuld met de benodigde accessoires Ook is een computer nodig die geschikt is voor
video bewerking. De computer wordt in het "commando centrum" van de pilot geplaatst. Dit
is een standalone computer met een internet verbinding. Zoals hiervoor genoemd zal de
pilot draaien op 4 dagdiensten per periode met 2 projectleiders. Hierna volgt een
gedetailleerde financiele paragraaf.

Financieel
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OOB24/7 Financieel
reeds beschikbaar aantal St. exd. st. ind. totaal excl. totaal. Incl

Financieel

Gopro hero 4 black

13

€

€

€

Chest mount

13

c

€

€

Diverse bevestiging voertuigen

13

€

€

€

SD fast action 32GB

13

€ _JHL €

€

mm

Totaal

■ M l
■

€

1

■BfflP

.

€
€

€

€

aan te schaffen aantal st. excl. St. incl. totaal excl. totaal. Incl

Financieel

Gopro hero 4 black

5

€

Apple iMac MK452N/A CTO

1

c

€

Chest mount

5

€

SO Fast action 32GB

5

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

_€
€

n m c mmi

Diverse bevestigingen voertuigen

5

€

€

€

Software Final Cut Pro

1

€

€

€

Helm bevestiging

6

€

€

€

€

€

€

To t a a l
Personele inzet tbv pilot aantal dgn p. periode uren p.d.
2

Projectleiders

1

4

8

■ i

€

totaal per periode
64

1

Co nta ctgege ve ns
Hieronder de contactgegevens:

Naam+tel. nr
Naam+tel. nr

Projectleider

glpolitie.nl - 0

Projectleider

(S)politie.nl - 0'
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