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Geachte leden van de OR,

Aanleiding:
Op grond van artikel 27, lid 1, sub l. behoeft de ondernemer instemming voor elk door hem
voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen een en ander voor
zover betrekking hebbende op allen of een groep van de in de onderneming werkzame personen.
Nu is het voornemen om een pilot te gaan doen met de bodycam overeenkomstig bijgaande
notitie. Naast de memo is er een protocol en instructie gebruik bodycams handhaving opgesteld die tevens hierbij is gevoegd.
Voor de pilot met bodycams die van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017 gaat lopen wordt nu
instemming van de ondernemingsraad gevraagd.

Overwegingen:
De overweging om de bodycam te gaan introduceren (eerst een pilot van 1 jaar) is gelegen
in de volgende overwegingen:
1) In het kader van de eigen veiligheid of veiligheidsgevoel is een bodycam een
hulpmiddel.
2) Mogelijkheid om opnamen te maken als de medewerker van ons team ook wordt
gefilmd voor eventueel bewijsmateriaal;
3) Uit evaluaties elders blijkt een bodycam een de escalerende werking te hebben;
Wijze van uitvoeren:
In de memo staat aangegeven dat de pilot een jaar gaat duren en daarna wordt geevalueerd. Verschillende relevante aspecten in dit kader zijn:
Deelname medewerkers op vrijwillige basis;
Privacy aspecten medewerkers worden geborgd via het bijgevoegde protocol;
Medewerker bepaalt zelf op welk moment de opname apparatuur wordt ingeschakeld;
Uitlezen in overleg met betreffende medewerker die de beelden heeft gemaakt.
Vraag aan de OR:
Kan de ondernemingsraad instemmen met:
De pilot bodycams bij team HOR van de afdeling VVH overeenkomstig bijgevoegde
memo en protocol.
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Met vriendelijke groet,

B. Winthorst
WOR bestuurder
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