t3
Politie Midden Nederland
DROS, RCCB,Hondensurveillance

team (TSH)

locatie;

loes van Overeemlaan

11

Betreft:

Aanvraag proeftuinen

body-Cams

leusden, 6 februari

2017

naam

Aan;

, projectleider

naam

Geachte heer

3832 RZ leusden

body-Cams

Door middel van dit schrijven wit ik u op de hoogte stellen dat het Hondensurveillanceteam

Midden

Nederland, in overleg met de teamchefs, graag deel wit nemen aan het landelijk project
"Proeftuinen

Motivatie
1.

body-Cams".

en doelen van inzet;

De body-Cam past in het huidige tijdsbeeld
instrument

die onderdeel

te ondersteunen

en is een ondersteunend

uitmaakt van moderne

in de uitvoering

middelen

visueel- en audiogericht

om de hondengeleiders

op straat

van de dienst. Een body-Cam zorgt er onder meer voor dat

de collega in de praktijk zich meer bewust is van eigen handelen en reflectie op eigen
handelen. Er wordt

inzichtelijkheid

geboden wat uitnodigt

het zichtbare gebruik van de body-Cam een preventieve

tot leermomenten.

Ook kan van

werking uitgaan ten aanzien van het

gedrag van de mogelijke verdachte, wat kan leiden tot de-escalatie van geweld.
Op gebied van vorming, opleiding en voorlichting
opleidingsdoeleinden

en voorlichting,

geweest met een lastige casus. De opgenomen
bijvoorbeeld

kan de body-Cam tot nut zijn. Training,

wanneer collega's in de praktijk geconfronteerd

na te spelen en nader te beoordelen.

Bijvoorbeeld

wanneer een diensthond

werk niet goed doet, kan er door middel van body-Cam-opname,
worden waar het optreden

van de diensthond

leermomenten
2.

van de hondengeleider

zijn

verschaft

kan achteraf geanalyseerd

te kunnen voorkomen.

Ook

worden zodat hier

uit voortkomen.

Onder onze hondengeleiders

in Midden Nederland

body-Cams. De aard van de werkzaamheden

is een sterke behoefte

brengt regelmatig

ontstaan waarin er achteraf, noodzaak is tot objectieve
verklaringen

duidelijkheid

aan gelegen kan hebben zodat hier direct aan

gewerkt kan worden om een dergelijke situatie in de toekomst
het optreden

zijn

beelden kunnen helpen om de casus

waarneming

na het incident met regelmaat niet overeenkomen

situatie. Een body-Cam-opname
incident, waardoor

geeft een objectief

verkeerde interpretatie

om te werken met

met zich mee dat er situaties
van het incident omdat

met de daadwerkelijke

beeld, een juiste weergave van het

en/of miscommunicatie

voorkomen

kan worden.

Dit geldt zowel aan de zijde van de hondengeleider

als aan de zijde van de mogelijke

verdachte.
Bewijsvoering

inzake justitieel

en/of zijn hond, is duidelijk

gebruik, gebruik van toegepast

geweld van de hondengeleider

zichtbaar.

Klachtbehandeling,

beelden zeggen meer dan woorden.

worden voorkomen

en is snel duidelijkheid

Hiermee kan langdurig onderzoek

praktijkvoorbeelden

aan de hand geweest waarin de Officier van Justitie na het zien van de

over de juiste toedracht

aanwezig. Er zijn al

beelden direct tot een beslissing kon komen. Dit scheelt tijd en geld. Er hoeft immers geen
langdurig onderzoek
desbetreffende

meer te worden toegepast.

Bijkomend voordeel

collega's niet onnodig langdurig in onzekerheid

is dat de

blijven omdat hun optreden

immers zichtbaar is.
3.

Hondengeleiders

zijn 24/7 werkzaam in de hele regio Midden Nederland

een drietal opstapplaatsen

en bestrijken

zijn o.a. belast met handhaving

de gehele regio. De surveillance

van de openbare orde, komen regelmatig

en werken vanuit
hondengeleiders
in conflictsituaties

waarbij aspecten zoals verbaal- en fysiek geweld aan de orde van de dag zijn, gebruik van
body-Cams is zeer gewenst. De Cams zullen tijdens de surveillancediensten,
gedragen gaan worden.
Midden Nederland.

Er is sprake van een diversiteit

Er is met een grote regelmaat

aan werkgebieden

sprake van een varieteit

permanent
en bestrijkt

geheel

van situaties

waarin geweld een rol speelt, zowel verbaal- als fysiek agressief geweld. Situaties op straat,
in en rondom
gerelateerd

horeca- en uitgaansgelegenheden,

evenementenbegeleiding,

geweld zowel binnen als buiten, confrontaties

inbraak, openlijke

geweldpleging,

mishandeling,

collega's van de wijkzorg en de noodhulp
Mobiele

Eenheid-verband,

voor body-Cam-gebruik
o.a. geweld gerelateerde

met mogelijke verdachten

etc. De hondengeleiders

bij aile voorkomende

vorm van fysieke- en/of verbale agressie kan ontstaan.
waar de hondengeleiders

incidenten

operationeel

situaties te kunnen registreren.
wordt regelmatig

van grote evenementen

aansturende

ingezet om zowel interne-

zullen de body-Cams gebruikt

zal het Team Surveillance

van uw nadere berichtgeving,

Met vriendelijke

naam

groet,

als externe

Ook bij zoekingen en
gaan worden.

Honden en de verantwoordelijke

collega's, een interne evaluatie houden zodat inzichtelijk

gebruik en het beheer van de body-Cams heeft opgeleverd.

In afwachting

binnen

vanuit maken, lenen zich

partners (o.a. recherche, douane, basisteams), te ondersteunen.

Aan het eind van de proeftuin

de

waarbij enige

Ook de werkzaamheden

onderdeel

van o.a.

ondersteunen

om zo

Het hondensurveillance-team
begeleiding

relationeel

zal zijn wat het

