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Het is niet vanzelfsprekend dat de bodycam alleen maar positieve resultaten
oplevert voor de politie. Dat concludeert Sander Flight, onderzoeker en adviseur
op het gebied van veiligheid en criminaliteit, in zijn rapport De mogelijke
meerwaarde van bodycams voor politiewerk.

Sander deed H onderzoek op verzoek van Politie en Wetenschap en bestudeerde
honderden internationale onderzoeken. Daarnaast nam hij achttien evaluates over

proeven met bodycams onder de loep.

Minder klachten
Sander: 'het ging om onderzoeken in Canada, Groot-Brittannie, Australia en de
Verenigde Staten. Deze landen lopen twee, drie jaar voor op ons. Wat mij opviel,
waren de grote verschillen in het effect van bodycamgebruik. Neem als voorbeeld
Amerika waar president Obama in 2014 ruim 75 miljoen dollar beschikbaar stelde voor

bodycams met het doel het vertrouwen in de politie te vergroten. Na Ferguson wilde
hij ervoor zorgen dat het aantal klachten tegen de politie zou dalen. Dat gebeurde,
maar de vraag waardm er minder klachten werden ingediend, bleef onbeantwoord.
Ook een Amerikaanse onderzoeker kon mij niet vertellen wat de reden van de afname
was. Was het omdat de politie zich met een bodycam anders ging gedragen of omdat
burgers hun (onterechte) klacht introkken? Of grepen agenten. zich bewust van de
camera, minder snel in?

Mechanismen
Volgens Sander is het belangrijk dat de politie
zich realiseert wat ze met het gebruik van de
bodycam wil bereiken. 'Een bodycam kan niet
alle doelen tegelijk bereiken en het beoogde
effect van de bodycam is het grootst als je
focust op een bepaald doel. Sander: 'ik bedoel
daarmee dat je vooraf duidelijk voor ogen
moet hebben wat je met de bodycam wil
bereiken. Er zijn allerlei mechanismen
mogelijk: dat de burger zich beter gedraagt als
ze gefilmd wordt, dat de politie zich beter gaat

gedragen met een bodycam of dat een agent riskante situaties uit de weg gaat. Als je
vooraf kiest welk mechanisme je wilt activeren, kun je ervoor zorgen dat alles daar

optimaal voor is ingericht en kun je achteraf goed vaststellen hoe succesvol je aanpak
was.'

Proeftuinen
Sander vindt het belangrijk dat de politie grondig onderzoek doet naar de effecten en
meerwaarde van bodycams. Dat gaat gebeuren, want er worden dit jaar proeven
gedaan in zogenaamde proeftuinen. Collega's die voor een deel nu al werken met
bodycams, bespreken 15 februari wat er nog moet worden uitgezocht. De COR is
nauw betrokken bij het onderzoek. Eind 2017 krijgt de korpsleiding een advies over
de reguliere inzet van bodycams bij de politie. Sander: 'Ik ben heel benieuwd naar de
uitkomsten. De mechanismen zijn kansrijk en ais je die goed inzet, heb je met een
bodycam mogelijk goud in handen.'

Wil je meer informatie over de proeftuinen? Neem contact op met de dossierhouder in
ie Eenheid.
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05-01-2017 Proeven met bodycams van start
05-01-2017 KC wil snel nieuwe wapens en bodycam

Andere informatie over...

Innovatienetwerk Kledinq en uitrustinq Wapens en qeweldsmiddelen
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