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Geachte heer

Met deze brief willen wij het project 'Versterking Gebiedsgebonden Politie met behulp
van bodycams in Oost-Nederland' aanmelden als p~ot voor de landeli~e proeftuin
bodycams.

Vanuit de basisteams in onze eenheicl is veel vraag naar bodycams ten behoeve van
de inzet in het reguliere gebiedsgebonden poIitiewerk. Wij verwachten dat bodycams op
meerdere manieren kunnen helpen in de versterking van de uitvoering van de
gebiedsgebonden poIitietaak. In de voorgestelde pilot willen we het effect op een aantaI
elementen nader in kaart brengen. Met deze aanvraag s1uitenwe aan op de kaders en
uitgangspunten die zijn geschetst in de nota Bestedingsplan GGP, de Handreiking inzet
en gebruik bodycams en de memo aanvraag proeftuin bodycams.

Motivatie
In het gebiedsgebonden politiewerk kan het gebruik van bodycams verschillende
effecten hebben. In ons project willen we een aantaI van die effecten nader in beeld
brengen. Daarbij wordt de proeftuin zo ingericht dat het opdoen van ervaringen en het
daarvan leren, optimaal plaats kan vinden. Een belangrijk element daarin is het
enthousiasmeren van de coIlega's in de basisteams en in de opsporing voor het werken
met bodycams.

Opzet en reikwijdte
Het project kent conform de landelijke uitgangspunten een Iooptijd van 2 jaar. In het
project worden bodycams ingezet voor verschillende onderdelen van het
gebiedsgebonden poIitiewerk. De inzet geschiedt in vijf basisteams in onze eenheid. De
onclerdelen waarvoor de bodycams worden ingezet, zijn:

~ (gebruikers: toezichthouders bij voetbaJwedstrijden, wijkagenten, me;
gebruik in en rond voetbaJwedstrijden in met name de GroIschVeste en het
Goffertstadion)
~ (gebruikers: wijkagenten, bikers, jeugdagenten, agenten en
hoofdagenten in de beschikbaarheiclsdienst; gebruik bij projectmatige
activiteiten gericht op jeugd en jeugdoverlast in de gebieden waar dit speelt bij
het betreffencle basisteam)
~ (gebruikers: horecateam; gebruik in het horecagebied van met name
Amhem tijdens horecadiensten)
Politiezorg op het platteland (gebruikers: wijkagenten, agenten en
hoofdagenten in de beschikbaarheiclsdienst; gebruik lijdens wijkactiviteiten,
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projectmatige activiteiten en surveillanceactiviteiten in het betreffende
basisteam)
Hondenge!eiders in het stedelijk gebied (gebruikers: hondengeleiders; gebruik
tijdens inzet hondengeleiders)

Per basisteam in de pilot wordt de bodycam in principe voor 1 onderdeel ingezet Voor
de onderdelen Voetbal en hondengeleiders in het stedelijk gebied vindt een uitruil van
ervaringen plaats.

Doe/en
We pleiten voor een innovatieve inzet van de bodycarns, waarbij livestreaming van de
beeIden tot de mogelijkheid kan behoren. We verwachten dat de inzet van bodycams
een aantaJ effecten heeft. Het kan leiden tot ander gedrag van collega's en burgers
tijdens de uitoefening van de dienst in (bewustwording eigen gedrag; aJertering naar
coIlega's, OC en burgers) . Het kan daamaast leiden tot ander gedrag van baJans
verstorende elementen (supporters, jeugdigen, uitgaanspubliek; in termen van
atschrikkinglpreventie, maar ook repressie en bewustwordinglaanspreken op gedrag).
Voorts verwachten we dat het gevolgen heeft voor de ~atie van burgers (via
lifestreaming oproep tot participatie) en voor de legitimiteit van het politieoptreden
(beelden als vorm van Rijker Verantwoorden)

Utvoering
Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de porteteuillehouder GGP
in de eenheid Oost-Nederland in samenspraak met de teamchefs die binnen hun district
GGP in porteteuille hebben. Op deze wijze wordt het opdoen en uitwisselen van
ervaringen van meet at aan gestimuleerd en wordt een optimaalleereffect van de
proeftuin verwacht De ervaringen in de proef worden tussen de distriden uitgewisseld
in het overleg van portefeualehouders.
De uitvoering van de onderdelen van de pilot vindt plaats in vijf basisteams .
Het project wordt begeleidt door een Operationeel Specialist

EvaJuatie
Een belangrijk deel van de evaluatie is de bijsturing en het uitleren van ervaringen die
gaande het project plaats vindt. Een belangrijke roI daarin is weggelegd voor de
Operationeel Specialist die het project begeleidt en voor de porteteuillehouders.
Daarnaast vindt in samenspraak met de wetenschappeli~e begeleiding van de gehele
proeftuin een evaluatie op onderdelen plaats.

ApeIdoom, 28 februari '17
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Tljdelijk inzetkader bodycaIris -
Lander~ hanclreiOOgbodycams
Landeli~ projectmandaat

AcMes
bedrijfsvoering

Er is in hat Eenheidsbudget geen ruimte voor dele proeftuin.
De GGP geIden die in hat Eenheidsbudget ter beschikking zijn gesteld, zijn aIeen voor
de teamontwikkeling GGP d.m.v. inhwr deskUldigheid en niet voor aanschaf van
middelen.
Oat betakent voor dit voorstel dat financiering I verstrekking van rniddeIen vanuit hat
landeIi~e project plaats dient te vinden. IV middelen tl7i de pilot worden betaaId uit het
landelijke IV budget dat hat project toegewezen heeft gekregen.
De relatiemanager finarlciAn ONL heeft overigens geen zicht op welke geIden de Dienst
IV heeft gekregen vaooit de landeli~e beschikbare GGP geIden.

-- -

Routing
00
AIs hatvoorsteI hoofdzakelijk
operatien betreft, WOldt het beslJit
in het00 voorbereid.

EMO

datum uitkomst bespreking
Op 30 mel 2017 Is de plot t:lodycams ZWOlleaan de orde
geweest in hat 00, ben Is besIoten dat voor ale plots
bodycams in Oost Nl sen stuk zou worden voorbereid. oat
stuk Igt nu VOOI'.

3 juli 2017 (Voorgenomen) besluit wordt door s9Cfetaris verms/d

OR
i'lformatie
advies

x
Standpunt OR wordt door ambteIijlc S8Cf'9taris verme/d

ilstemming

Reactie bestuurder op OR Wordt ingevuld door ambtelijk secietaris ()R nav van
acJvies of instemningstraject

Het betreft een IandeIijk project waarbinnen de proeftuin Oost Nedertand een reeks pilots
opIevert in 5 robuuste basIsteams, de vIerdaagI;e en de hondengeIeiders.Bijzonderheden

Beslispunten

Het Eenheidsmanagementteam wordt gevraagd in te stammen met:

1_ De start van de proeftuin bodycams in 5 RBTs met bijbehorende aandachtsvelden met ingang
van vermoedelijk september 2017

• Nijmegen Zuid gericht op voetbaJ
• Amhem Noord gericht op horeca in de binnenstad
• Achterhoek West met focus op de probiematiek op het platteland
• Twente Noord gericht op voetbal
• IJsseliand Zuid gericht op horeca / evenementen_

Besluitvorming Eenheid Oost·Nederland



3. De start van de proeftuin bodycams Vierdaagse van 15 tim 21 juti 2017

4. De pilots onder 1 tim 3 vinden plaats vanuit het landelijke project en worden (wetenschappelijk)
begeleid en geevalueerd ten behoeve van beleidsvorming op landelijk niveau.

5. Voor elke afzonder1ijke pilot moet instemming van de (betreffende) IokaIe driehoek gevraagd
worden. Oit traject kan gestart worden na akkoord EMO.
Voor wat betreft de pilot onder hondengeleiders is het voorstel om het bestuur middels een brief
hierover te informeren.

Er kan van bovenstaande aandachtsvelden worden afgeweken a1sdit de effectieve inzet en
informatievergaring binnen de proeftuin ten goede komt.

2. De start van de proeftuin bodycams hondengeleiders met ingang van vermoedelijk september
2017.

Aanleiding

Binnen de politie is op nationaal niveau vastgesteld dat er behoefte is aan praktische ervaring met de
toepassing van bodycams zodat op basis van de opgedane kennis baleid kan worden geformuleerd.
Oaartoe is een landeli~ project gestart, waaronder een groot aantal pilots in verschillende eenheden is
aangemeld, elk met specifieke aandachtsvelden.

Vanuit de basisteams in onze eenheid is veel vraag naar bodycams ten behoeve van de inzet in het
reguliere gebiedsgebonden politiewerk. Wij verwachten dat bodycams op meerdere manieren kunnen
helpen in de versterking van de uitvoering van de gebiedsgebonden politietaak. In de voorgestelde pilots
willen we het effect op een aantal elementen nader in kaart brengen.

Motivatie
In het politiewerk kan het gebruik van bodycams verschillende effecten habben. In de proeftuin Oost
Nederland willen we een aantal van die effecten nader in beeld brengen. Oaarbij wordt de proeftuin zo
ingericht, dat het opdoen van ervaringen en het daarvan leren, optimaal plaats kan vinden. Een belangrijk
element daarin is het enthousiasmeren van de coIlega's in de basisteams en in de opsporing voor het
werken met bodycams.

Opzet en reikwijdte
Het project kent conform de landelijke uitgangspunten een Iooptijd van 2 jaar, maar kan eventueei ook
korter zijn. In het project worden bodycams ingezet voor verschillende onderdelen van het
gebiedsgebonden poIitiewerk. De inzet geschiedt in vijf basisteams in onze eenheid.
De onderdelen waarvoor de bodycams worden ingezet zijn:

Voetbal (gebruikers: toezichthouders bij voetbalwedstrijden, wijkagenten, ME; gebruik in en rond
voetbalwedstrijden in met name de GrolschVeste en het Goffertstadion)

Jeugd (gebruikers: wi~agenten. bikers. jeugdagenten. agenten en hoofdagenten in de
beschikbaarheidsdienst; gebruik bij projectmatige activiteiten gericht op jeugd en jeugdover1ast)

Horeca (gebruikers: horecateam; gebruik in het horecagebied van met name tijdens
horecadiensten) Oaamaast horeca en evenementen in Oeventer

Politiezorg op het platteland (gebruikers: wijkagenten, agenten en hoofdagenten in de
beschikbaarheidsdienst; gebruik tijdens wijkactiviteiten)

Hondengeleiders in het stedelijk gebied (gebruikers: hondengeleiders tijdens inzet)

Besluitvorming Eenheid Oost-Nederfand 2



Argunwnten

Doelen

Vanuit het project wordt gepleit voor een innovatieve inzet van de bodycams, waarbij livestreaming van
de beelden tot de mogelijkheid kan behoren. De verwachting is dat de inzet van bodycams een aantal
effecten heeft. Het kan leiclen tot ander gedrag van collega's en burgers tijdens de uitoefening van de
dienst en (bewustwording eigen gedrag; alertering naar collega's, OC en burgers). Het kan daamaast
leiden tot ander gedrag van baJansverstorende elementen (supporters, jeugdigen, uitgaanspubliek in
termen van afschrikkingpreventie; maar oak repressie en bewustwordingaanspreken op gedrag). Voorts
wordt verwacht dat hat gevolgen heeft voor de participatie van burgers (via livestreaming oproep tot
participatie) en voor de legitimiteit van het politieoptreden. Doel is daar maar inzicht in te krijgen.

Dit vindt plaats Iangs vier dimensies (in het landefijke project rnechanismen genoemd):
Voor: Wat levert de inzet van de bodycams op het gebied van preventie?
Tijdens:. Wat levert de inzet van de bodycams op tijdens de inzet? Kunnen we beelden doorsturen etc?
Na: Wat levert het veilig stellen van beeldmateriaal voor bewijslast I opsporing op?
Metadata: Waarbij onderzocht wordt hoe het geregeld is met de opslag van het beeldmateriaal.

Het plan is made tot stand gekomen vanuit de vraag naar het gebruik van bodycams door collega's in de
eenheid. Men ziet de meerwaarde die tot uiting kornt door de veelvuldige vraag naar de bodycams bij
evenementen en SGOO's in de gehele eenheid (rnomenteel in beheer bij GLZ).
Tevens is er zogenaarnd GGP geld beschikbaar gesteld om vijf pilots in de RBTs te begeleiden.

Medewerkers van de tearns wordt gevraagd om actief deel te nemen aan deze pilots.
Dit gebeurt met ondersteuning van de projectleider bodycams.

Basisteam Nijmegen Zuid aandachtsveld voetbal
Districtchef
Teamchef
Contactpersoon

Basisteam Amhem Noord aandachtsveld horeca
Districtchef
Teamchef
Contactpersoon

Gelderland Zuid

namen

Gelderland Midden

namen

Noord Oost Geldertand

namen

Twente

namen

IJsselland

namen

Vierdaagse Nijmegen

namen

Hondengeleiders

Basisteam Achterhoek West aandachtsveld platteland
Districtchef
Teamchef
Contactpersoon

Basisteam Twente Noord aandachtsveld voetbal
Districtchef
Teamchef
Contactpersoon en •

Basisteam IJsselland Zuid aandachtsveld horeca en evenementen
Districtchef
Teamchef
Contactpersoon

SGOO Vierdaagse aandachtsveld Opslag beeldmateriaal
Aigerneen Commandant
Hoofd Openbare Orde Handhaving en ••••••
Contactpersoon

D.R.O.S. Vergroting veiligheid solosurveillance

3Besluitvorming Eenheid Oost-Nederland



namen Sectorhoofd
Teamchef
Contactpersoon

Per basisteam in de pilot wordt de bodycam in principe voor 1 onderdeel ingezet Voor de onderdelen
Voetbal en hondengeleiders in het stedelijk gebied vindt een uitwisseling van ervaringen plaats.

Collega's zullen geinstrueerd moaten worden. De pilots worden vanuit het district via de aangewezen
contactpersonen begeleid. Ook zal bekeken moeten worden wat de gewenste investeringen zijn binnen
de RBTs. Dank hierbij aan aanschaf van bodycams, ontsluiting van beelden op servers, rnogeIi~e
laptops om beelden te bekijken etc. Een groot dee! daarvan zal ter beschikking worden gesteld via de
GGPgelden.

De bodycams en de overige relevante apparatuur wordt aangeschaft uit de algemene middelen die
landeli~ gereserveerd zijn voor dit project
Er is landeli~ 10 miljoen GGP geld beschikbaar gesteld. Oaarvan is in 2017 1.25 miljoen beschikbaar
voor het project bodycams. Oaarvan wordt het landelijk project, de Iokale aanschaf, ICT en andere
relevante zaken betaald. Oit onderzoek betreft hat onderzoek naar de manier, hoe straks de bodycam
ingezet gaat worden.
Structurale kosten worden volgend jaar besproken, waarbij dan in 2018 ook daarvoor weer geld ter
beschikking gesteld wordt. Ook dat jaar is het beproeven. Vanaf 2019 is er jaarlijks 2 miljoen euro voor
bodycams beschikbaar.
Vanaf 2019 wordt bekeken hoe het project geborgd kan worden. Oaarvan is echter pas sprake wanneer
er beslissingen over aanschaf genomen worden. Op dit moment is dat nog niet aan de orde en zitten we
nog in de pilotfase van de proeftuinen en de senmalige aanschat van dingen. De periode om ervaring op
te doen.

Filmen van personen is aan wet- en regelgeving gebonden, deze vormen een afbreukrisico voor hat
werken met bodycams. In het bijzonder waar het gaat om beelden gegenereerd door de overheid, gelden
er strenge privacy voorwaarden. Oit geldt voor aanvraag van beeldmateriaal, opslag van beeldmateriaal,
verstrekking en vemiatiging van beeldmateriaal. In de proeftuinen wordt gewerkt met materialen die door
de dienst beschikbaar gesteld zijn. Prive aangeschafte bodycams maken geen dee! uit van de
proeftuinen.

Communicatie

Vanuit het landelijke project bodycams is er een strategische en operationele medewerker cornmunicatie
verbonden aan de pilots. Zij zullen periodiek afstemmen welke informatie gedeeld wordt met de
belanghebbenden. Ook vindt afstemming plaats met de Iokale communicatie adviseurs.

Uitvoering

naam
Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordeli~eid van de portefeuillehouder GGP, de hee

in de eenheid Oost-Nederland, in samenspraak met de tearnchefs die binnen hun distnct
GGP in porteteuille hebben. Op deze wijze wordt het opdoen en uitwisselen van ervaringen van meet at
aan gestimuleerd en wordt sen optimaalleereffect van de proeftuin verwacht. De ervaringen in de
proeftuinen worden tussen de districten uitgewisseld in het overleg van portefeuillehouders (TC's). Ook
worden de ervaringen gedeeld met de projecUeider bodycams Oost Nederland, die vervolgens tussentijds
rapporteert aan de landelijke projectgroep en de belanghebbenden.

De uitvoering van de onderdelen van de pilot vindt plaats in vijf basis teams.
Het project wordt in elk district begaleid door een Operationeel Specialist, dan wei een Operationeel
Expert.

Vierdaagse Nijmegen:

Besluitvorming Eenheid Oost-Nederland 4
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Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordeliJ<heid van de districtschef Gelderland Zuid. de heer
••• van de eenheid Oost-Nederland. Tijdens de vierdaagse is de stad Nijmegen ingedeeld in vi~
zones. In elke zone zijn enkele collega's uitgerust met een bodycam. Doel van de proeftuin is om de
opslag en ontsluiting van de metadata te monitoren. Op daze wijze wordt het opdoen en uitwisselen van
ervaringen van meet at aan gestimuleerd en wordt een optimaalleereffect van de proeftuin verwacht
Ervaringen worden gedeeld met de projectleider bodycams Oost Nederland. de heer • die
vervolgens tussentijds rapporteert aan de landelijke projectgroep en de belanghebbenden.

Hondengeleiders:

Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordeliJ<heid van het sectorhoofd van de Dienst Regionale
Operationele Samenwerking (DROS) van de eenheid Cost-Nederland. DoeI is om inzicht te krijgen in de
mogelijke meerwaarde van de bodycam in de solosurveillance van de hondengeleiders. Op daze wijze
wordt het opdoen en uitwisselen van ervaringen van meet af aan gestimuleerd en wordt een optimaal
leereffect van de proeftuin verwacht. Ervaringen worden gedeeld met de projectleider bodycarns Cost
Nederland. cie vervolgens tussentijds rapporteert aan de landelijke projectgroep en de belanghebbenden.

Evaluatie

Een belangrijk deel van de evaluatie is de bijsturing en het uitleren van ervaringen die gaande het project
plaats vindt. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de Operationeel Specialist cia het project
begeleidt en voor de portefeuillehouders.

Daamaast vindt in samenspraak met de wetenschappelijke begeleiding van de gehele proeftuin een
evaluatie op onderdelen plaats.

Met al deze informatie en tussentijdse uitwisseling van ervaringen proberen we te werken aan een
eenduidig advies dat aangebaden kan worden aan de korpsleiding. op basis waarvan beslissingen
genomen kunnen worden.

Besluitvorming Eenheid Oast-Nederland 5
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POLITIE oo8T NEDERLAND

DROS INFRA, AFDELING HONDENBRIGADE ooST NEDERLAND

Aan , Landelijk projectleider bodycams.

28 februari 2017

Onderwerp: Aanvraag proeftuin bodycams afdeling hondenbrigade

AANVRAAG PROEFTUIN BODYCAMS

Geachte heer

Hierbij deel ik U rnede dat de afdeling hondenbrigade Dost Nederland, in overleg met de leiding van Dros, deel
wit nemen aan het landelijk project "proeftuinen Bodycams".

Ik heb mij laten voorlichten door de projectleider bodycams Dost Nederland, de heer
de criteria die verbonden zijn aan de aanvraag van cIit project.

met betrekking tot

Onderstaand meld ik een aantal zaken waarom wij aJsafdeling graag participeren.

1. De afdeling hondenbrigade begeeft zich veelal solo in de frontlinie en is aJseerste ter plaatse bij
incidenten, waarin veelaJ sprake is van geescaleerd geweld. De afdeling hondenbrigade heeft in
bovengenoemde gevallen daarom veel publiekscontacten.

2. Veelvuldig wordt de diensthond ingezet. Er is dan sprake van een geweldmiddel. Er is dan ook wei
sprake van k1achten over het gebruik van het geweld. Inzet van de bodycarns zou de emst van deze
k1achten op juiste waarde kunnen schatten.

3. Bodycarns zullen door de medewerkers van de afdeling hondenbrigade worden ingezet in het gehele
werkgebied.

4. De bereidheid tot het gebruik van de bodycams is groot. Dit is reeds eerder gepeild onder de
medewerkers.

5. Bodycarns dragen in mijn beleving in het bijzonder bij om het gevoel van veiligheid te vergroten. Oit
geldt zOlNelten aanzien van de coIlega's aJsde burgers op straat.

6. Bij k1achten kunnen de beelden ondersteunen in het verzamelen van bewijs, zodat coliega's vrijgepleit
worden. Dit kan de doorlooptijd van een onderzoek enorm bekorten. Oak dwing1 het de coIlega mogelijk
bewuster met het door hem toegepaste geweld om te gaan.

7. Aan het eind van de periode van de toegewezen proeftuin zaJ een interne evaJuatie gehouden worden
over het gebruik en het beheer van de bodycarns, onder de gebruikers en de verantwoordelijke
co6rdinatoren.

Ik heb de coIlega's van de afdeling op de hoogte gebracht van de handreiking bodycarns en van het landelijk,
tijdelijk inzetkader bodycarns.

In afwachting van uw bericht, verblijf ik hoogachtend.

Met vriendelijke groet

tearnchef B afdeling hondenbrigade Dost Nederland




