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p Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 4 november 2016 06 10

Re: Bodycams

Als je debodycams via de 'formele' weg aanvraagt, krijg je wellicht 'de deksel op de neus', omdat die via budget FM
gaat.■Hen ik hebben gisteren gesproken over de mogelijkheid om het vanuit eigen budget te doen. Hij zoekt
uit welke bodycams dan het beste (op korte termijn) aangeschaft kunnen worden.
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Van:
Verzonden: Wednesday, November 02, 2016 04:43 pm
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Bodycams
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Nu denk ik dat bodycams helpend kunnen zijn in het veiHgheidsgevoel van de medewerkers

A j ^ g o r b e e l o ^ u l l e i r m i i d e m e ^ ^ a l t i j d v o o r o p s t a a t e n |
Camerabeelden van de situate kunnen dit gevoel legitimeren
Ga jij akkoord dat wtj 4 bodycams aanschaffen voor ons team.

Van:
Verzonden: woensdag 2 november 2016 08:51 <-'-

A a n : ^
Onderwerp: Bodycams

Goedemorgen,

Wij hebben hier ai een keer over gesproken maar wil dit nogmaals onder de aandacht brengen. In het verleden zijn er
voor dit bureau bodycams toegewezen. Echter onder letding van de oude bureauleiding zijn deze naar bureau Delft
verwezen.

Nu kan ik uit ervaring spreken dat het gebruik van bodycams in sommige gevallen zeer zeker functioned is Deze
kunnen gebruikt worden bij geweldsinciderrten wat eigenlijk jouw proces-verbaal van bevmdmgen is. Tevens is het
van belang dat er geluidsopnames worden opgenomen Dit is in sommige klachtzaken zeer nuttig Hoe vaak horen wij
(noodhufp) dat er dingen gezegd zijn tegen mensen terwijl dit totaal niet gebeurd is.

Mijn idee is om de noodhulpeenheden te voorzien van een bodycam Dit is gezien het budget het meest practische
dan het op de man afgeven van een bodycam

Groten I
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P V a n :
Verzonden:

P A a n :
O n d e r w e r p : B o d y c a m s
B i j l a g e n : M a n u a l - D P B 5 2 _ E N . p d f

Beste bureaugenoten,

Sinds kort voor de |aarwisseling beschikken wij als basisteam over dne bodycams Deze bodycams kunnen voor alle
werkzaamheden aan ons bureau worden ingezet, maar hebben als algemeen doel in de noodhulp te worden ingezet
De bodycams zijn eenvoudig te bedienen en later ook eenvoudig uit te lezen. Uiteraard zijn de camera's waterdicht
en bestand tegen een stootje.

Handle/ding:
Voor de uitgebreide werking kunnen jullie de bijgevoegde handleiding (in het Engels) raadplegen, maar ik zal ook
even kort uitleggen hoe het werkt. De bodycam bestaat uit twee delen, namelijk de body en de cam (hoe mooi is dat).
De body bevat twee knoppen, een grote en een kleme Als de grote ingedrukt wordt gaat er op de cam een rood
iampje knipperen wal mhoudt dat het apparaaf opneemt. Ais de knop weer ingedrukt wordt gehouden gaat het lampje
weer uit en stopt het apparaat met opnemen.

Inzet:
In eerste aanleg kan iedereen naar eigen inzicht de bodycams gebruiken. Er worden twee traka kastjes gereserveerd
waar jullie ze zo kunnen pakken. Op de lange termijn wordt gekeken naar een meer gestructureerde inzet op de
rtoodhulpvoertutgen.

WPG:
Gemaakte beelden vallen onder de WPG aangezien deze veei'al persoonsgegevens of privacy gevoelige informatie
zullen bevatten Daarom dienen de bodycams aan het eind van je dienst te worden gewist, met uitzondering van de
beelden die je wilt bewaren. Bewaarde beelden moeten ook aan eisen voldoen, dus sla deze in een veilige omgeving
op en vermeld in BVH waar en hoe je deze hebt opgeslagen.

Algemene beelden:
Uiteraard houden we ons als Social MeCia team aanbevolen voor de mooie beelden van onze wijk, of andere
mcidenten die ieuk zijn om te delen, zonder dat deze persoonsmformatie bevatten.

Als er verder vragen zijn over de werking van de cams, loop dan even langs, of mail, of bel, dan zoeken we een
oplossing

Ik wil jullie aanmoedigen om de nieuwe middelen te testen en in te zetten en zo jezelf te overtuigen van de
meerwaarde van het gebruik van een camera in ons werk. Uit ervanng kan ik zeggen dat het in sommige gevallen erg
pretlig is om later terug te kijken, maar ga dat vooral zelf ervaren

Met vriendelijke groet,
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RE: Westland
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Hierover ook al OR vragen via EL gehad. Is initiatief van team zelf obv welzijn (veiligheid collega's) en communicatie
extern (a la Go Pro Zuiderpark). De aanvraag is via de bedrijfsvoeringslijn gelopen. Kennelijk is daar de beperking
project / pilot niet bekend Ook in lijn naar de OR heb ik inmiddels gecommumceerd dat de Bodycams in Westland
uitsluitend worden gebruikt voor het veiligheidsgevoel van de collega's en tbv externe communicatie (laten zien wat
polihewerk is) rekenin^ioudend met de WPG. Er wordt in kader van bewijslast niets mee gedaan. Heb ik ook zo
besproken met | | Aanspreekpunt tav deze pilot is de teamleiding van Westland I

P

P

P

P

Van:
Verzonden: zaterdag 14 januari 2017 14.04
A3n:

Onderwerp: FW: Westland

Hoi |

Wee! jij hiervan en wie vanuit het Westland hier aanspreekpunt van is' Onze regionaal projectleider 1
weet van niets/ Als het gaat om het juridisch kader en de data-opslag ligt dit uiterst gevoelig. Mijn vraag is dus of zij
ook conform ons handelingskader zoals wtj dit met het OM hebben opgesteld werken^ Strikt genomen vallen zij
butten de pilots zoals die voor de eenheid Den Haag benoemd zijn en is mijn vraag hoe dit bestuurlijk is afgekaderd'?

Mvrgr
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Van:
Verzonden: vrijdag 13 januari 2017 16:54
Aan:

Ter kennisgeving gebracht via COR en lokaie medezeggenschap die niet blij waren hier niets van vernomen te
hebben.

projectleider
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Onderwerp: Bodycams Westland

vrijdag 6 januari 2017, 15:31

Bodycams voor politie in het Westland
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WESTLAND - De politie in het Westland heeft drie bodycams aangeschaft. Daarmee volgen ze het voorbeeld van
andere bureaus, waar al langer wordt geexperimenteerd met camera's op het uniorm van agenten.

Oe bodycams worden waarschijnlijk ingezet op de 'noodhulp'. Dat zijn agenten die op de 112-meldingen afgaan.
Agenten zetten de bodycam zelf aan en uit. Ze melden dat ook altijd, aldus een woordvoerder.

Er wordt door de politie a! langer met bodycams gewerkt, onder meer in Den Haag en in Leiden zijn ze daar al mee
bezig. Op meerdere plekken in het land wordt komend jaar voor het eerst met bodycams gewerkt. Eind 2017 gaat er
een concreet advies naar de korpsleiding over het gebruik van bodycams.

Voor- en nadelen

De bodycam kan helpen in het handhaven van de openbare orde. De beelden zijn ook te gebruiken bij
klachtenafhandeling, evaluaties en onderzoeken naar politiemensen

Er is ook kritiekop het gebruik van bodycams. Onderzoek in Amerika en Groot-Brittannie wees uit dat het aanzetten
van een bodycam ook een reactie kan uitlokken en dat agenten met camera's daardoor vaker worden aangevallen.
Ook worden vragen gesteld over privacy. De politie schrijft dat de beelden na een dienst altijd worden weggegooid,
tenzij het voor het politiewerk nuttig is om ze te bewaren


