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Aan , landelijk projectleider bodycams

Van:
Operationeel Expert Oost-Nederland

Geachte heer

Met deze brief willen wij ons project "bodycarns vierdaagse 2017 "aanmelden a1spilot
voor de landelil<-e proeftuin bodycarns.

Vanuit de diverse onderdelen worde de bodycarns tijdens de vierdaagse gebruikt ten
behoeve van de inzet in het specifieke poIitiewerk. Specifiek omdat het het grootste
meerdaagse wandelevenement betreft van Nederland, waarbij wij ons a1spoIitie voor dit
project concentreren om de inzet tijdens de feesten. Wij verwachten dat bodycams op
meerdere manieren kunnen bijdragen.

In de voorgestelde pilot willen we het effect op een aantal elementen nader in kaart
brengen. Met deze aanvraag sluiten we aan op de kaders en uitgangspunten die zijn
geschetst in de Handreiking inzet en gebruik bodycams en de memo aanvraag proeftuin
bodycams.

Graag wil ik vanuit mijn politieregierol vanuit Team Technisch Toezicht enkele punten
onderzoeken.

Het betreft hier:

Onderzoek naar wat er voor nodig is om ook de livestream van de Taser bodycams in
het VMS (Video management Systeem) van de Regionale Toezicht Ruimte te kunnen
ontsluiten. Oit betreft het VMS Milestone.

Doel is daarbij:

• Het ontsluiten van de Taser live stream in Milestone, zodat de camerabeelden
vanuit een platform gepresenteerd kunnen worden in combinatie met andere
camerabeelden.

• Oat de Taser software oak werkt binnen de politie omgeving.

• Oat de Taser workflow oak werkt binnen de poIitie omgeving.

• Oat de combinatie van Taser workflow, software en hardware oak werkt binnen
de politie omgeving.

• Oat hierbij de aandachtspunten zijn: roVfunctie en positie van Team Technisch
Toezicht, rol verbalisant, rollfunctie beeldregisseur, rol rechercheur, rolOM,
a1smede autorisatie in relatie tot de onderscheidene roIIen.
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Het project zal gedraaid worden tijdens de vierdaagse 2017 vanaf zaterdag 15 juli 2017
tot en met vrijdag 21 juli 2017 en zoveel aIs nodig is in de voorbereidende fase en de
evaluatie.
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In deze periode kan het gebruik van bodycams verschillende effecten hebben. In ons
project willen we een aantal van die effecten nader in beeld brengen. Daatbij 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 tijdens dit evenernent, zodat de ervaringen breder uitgedragen kunnen
worden in komende, grote evenementen.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de coIIega die tijdens cleze
Vierdaagse regie zal voeren namens Tearn Technisch Toezicht op het gebied van
crowdmanagement.

Evaluatie

Een belangrijk deel van de evaluatie is de bijsturing en het uitleren van ervaringen die
gaande het project plaats vinden. Tevens hopen wij op wetenschappelijke begeleiding.

Nijmegen 5 april 2017
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