
[O

p LITlE

Memo LandeliJ< Project Bodycams

Onderwerp
Aanvraag proeftu,n bod)'Cams
Goal en Vechtstreelt

Organlsatleondardeel
Midden Nederland.

District Goo; en Vechtstreek Hilversum 7 februari 2017

Behand.ld door
naam

FuncUe
Medewetker Basisteam
NeYenlaak Lokmiddelenteam

1. Aanleiding
Naar aanleiding van de MEMO 'aanvraag proeftuin bodycams' doe ik namens
het lokmiddelen team Gooi en Vechtstreek Eenheid Midden Nederland (GNV),
welk team is belast met Districtelijk beheer en inzet van lokmiddelen en
bodycams, deze aanvraag.
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De medewerkers van het district Gooi en Vechtstreek, zijn zeer enthousiast
over de pilot bodycams.

Uwkenmerk
Proeftuin Bod~s

Dit enthousiasme komt voort uit een aantal incidenten zoals;
collega's in GNV, die door vloggers worden lastig gevallen en
belachelijk worden gemaakt, doordat er op internet filmpjes worden
geplaatst waarin is geknipt en geplakt. Oit gedrag zou voorkomen
kunnen, C.q. be"invloed kunnen worden door bodycams. De aanleiding
van een incident staat dan immers ook op beeld niet uitsluitend het
verhaal van de vlogger. In voorkomende gevallen kan de politie ook
met haar eigen verhaal naar buiten treden.
zaken die door het OM worden geseponeerd, doordat een coUega op
solosurveillance niet voldoende bewijs kan leveren en de verdachte
contra verklaart.
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2. Huidige situatie gebruik Bodycams in GNV
Binnen het district Gooi en Vechtstreek is een lokmiddelenteam actief,

opsporing en vervolging / naam bestaande uit personen, waaronder ondergetekende Oit team
houdt zich naast lokmiddelen bezig met de innovatie en operationalisering van
de laatste ontwikkelingen op gebied van camera's en het volgen van personen
en objecten.
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Om die reden, is het lokmiddelenteam gevraagd door Firma Trandscend twee
bodycams van het type TS32GDPB1 OA te testen en hen feedback te geven.
Deze feed back heeft geleid tot verbetering van dit product. Zo zijn de
bodycams voorzien van een kantelbare lens en een encryptie op het
geheugenkaartje. Deze bodycams zijn, met instemming van de districtsleiding
Gooi en Vechtstreek inmiddels 14 maanden in gebruik.

De beschikbaar gestelde bodycams (2) worden door verschillende disciplines
binnen het district Gooi en Vechtstreek gebruikt, zodat de inzet en gebruik zeer
divers is en tegelijkertijd de bodycams gedurende 24/7 worden benut.

3. De 1sten de Soli; inrichten pilot gebruik bodycams
GNV-24.7

Op basis van de eerdere ervaringen op de hieronder genoemde thema's met
(slechts) 2 bodycams welke het district in bruikleen heeft gekregen, wil het
district graag (verder) aan de slag, met ondersteuning van het landelijk
projectteam bodycams.
In aile gevallen geldt bovendien dat het District Gooi en Vechtstreek, met in het
bewakingsgebied de gemeente Hilversum en omliggende gemeenten, bekend
staat als een 'mediagevoelige regio'. Dit is in het District GNV zeer goed
merkbaar; inwoners zoeken relatief snel contact met de media in tegenstelling
tot andere Districten in Midden Nederland. Vanuit dat perspectief is het goed
dat de politie in voorkomende gevallen snel met haar 'eigen verhaal' naar
buiten kan treden.

4. Degebruikers I de thema's
Het district wil de bodycams inzetten op de hieronder aangehaalde thema's.

4.1 Horecateam
De bodycams zijn gedurende de Late- en Nachtdiensten op donderdag, vrijdag
en zaterdag in gebruik bij het horecateam Hilversum. De ervaringen met het
gebruik van bodycams tot dusver zijn zeer positief. De horecabezoekers
reageren rustiger en zijn zich meer bewust van het eigen gedrag. In
groepsoptreden waarbij de politie in linie staat en niet aile verdachte direct
heeft aangehouden, zijn de beelden achteraf gebruikt in het kader van de
opsporing. Dit heeft een aantal keren geleid tot aanhoudingen buiten heterdaad
en horecaontzeggingen.

4.2 Flexteam
Op zeer diverse dagen en tijden, maakt het Flexteam gebruik van bodycams.
Zo is onder andere gebleken, dat het gebruik van de bodycams tijdens 'een
instap' dan wei aanhouding heeft geholpen tijdens de debriefing, waar onder
andere wordt gekeken naar teamwork en proportionaliteit. Hierdoor
ondersteunt de bodycam bij evalueren en leren.
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4.3 Recherche
Tot dusver is deze mogelijkhaid nag niet benut. Hat lokmiddelenteam GNV wil,
in het kader van de pilot, de bodycams inzetten voor onderzoek PD. Het
gebruik van de bodycams op een PO werkt uitermate geschikt als logboek en
helpt, een beter tijdspad te creeren over de acties die zijn ondemomen op een
PD.

4.4 Motorrijders I bikers I EMS
Doordat deze groep medewerkers solo surveilleert voelen sommige verdachten
zich vrijer om zich beledigendlagressief op te stellen. Het zichtbaar dragen van
een bodycam be'invloedt het gedrag van verdachten positief. Ook hier kan het
een doorslaggevande rol spelen in de bewijsvoering in een zaak, of bij de
toetsing van het gedrag van een verdachte. De collega wordt als het ware
bescharmd tegen valse beschuldigingen. De ervarlngen tot dusver zijn positief,
het publiek reageert meer terughoudend. Het is daarom zeer wenselijk solo
surveillerende collega's te voorzien van een bodycam, waardoor het gebruik op
deze wijze zeker deel zal moeten uitmaken van de pilot in GNV.

4.5 Directe hulpverlenlng; Informatlevoorzlenlng aan GGZ
Door de veelzijdigheid van het werk in de directe hulpveriening zijn aile
bovenstaande punten van toepassing. Hieraan kan worden toegevoegd, dal bij
het betreden van een woning van een GGZ patient het beeld, nadien gedeeld
kan worden met de crisisdienst. Vaak is een patient rustig als hij een tijdje
ingesloten is, waardoor de deskundige achteraf informatie over de persoon in
kwestie moet ontberen. De beschikbare beelden geven een completer beeld
van de patient in de toestand waarin de collega's deze hebben aantroffen.
GNV wil dit onderwerp nader betrekken in de Pilot.

5. Waarom is district GNV een goede proeftuin
Het district heeft een eerste ervaring opgedaan met bodycams. De bodycams
worden veel gebruikt an liggen niet ongebruikt op een plank. De basisteams in
GNV zijn relatief klein; Noord fte en Zuid . fte. Juist vanwege de
kleinschaligheid van het district is het makkelijker om wijzigingen door te
voeren, uitleg te geven en te evaluaren. dan in grotere wijkteams.

Het rijden In de vorm van EMS (etanmens surveillance), is sinds kort ook in de
incidentafhandeling in district Gooi- an Vechtstreek een maer gebruikelijke
werkwijze. Oit krijgt steeds meer gestalte en dus rijden er meer collega's EMS.
De Bodycam ondersteunt hen in het werk.

Hilversum is da mediastad met het bijbehorende veiligheidsrisico-gebied
namelijk het Mediapark. Door de nauwe samenwerking mat de pars worden wij
ook vaak in beeld gebracht door verschillende omroepen. Dit laat landelijk aan
de burger zien dat de bodycam gebruikt en getest wordt en heeft daarmee een
landelijke uitstraling.

«waakzaam en dienstbaar»



Onderwerp
Aanvraag proefluin bodycams
Gooi en Vechtstreek

Datum

7 februari 2017

Pagina

4 van 5

p LITlE

Door de diversiteit van het gebied kunnen de camera's optimaal ingezet en
getest worden. Onder het verzorgingsgebied vaIt ook Wijdemeren met het
landelijk karakter en de vele recreatieplassen. Hierdoor is het ook mogelijk om
de camera's, tijdens politie vaartoezicht in te zetten.

6. Gebruik middelen I beheer
Door de eerdere ervaring van implementeren van digitale hulpmiddelen door
het lokmiddelenteam zal deze groep een voortrekkersrol krijgen bij de uitrol en
advisering in de projectinrichting. Tevens is dit team verantwoordelijk voor de
tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie.

De door het LPB beschikbaar gestelde camera's, worden op de eerder
aangehaalde thema's gebruikt. De basisteams en de Districtsrecherche aan
het District GNV zijn de deelnemende partijen.
Ik verwacht met 16 camera's verdeeld over de twee locaties Basisteams-
Noord en Zuid voldoende capaciteit te hebben voor het uitvoeren van de pilot.
Tevens heeft het lokmiddelenteam een tweetal computers nodig, waarop de
beelden van de camera's kunnen worden geplaatst.
Het doeI van de proeftuin is er voor te zorgen dat er een product gekozen
wordt dat eenvoudig te bedienen is en laagdrempelig is voor de gebruiker, het
zogenaamde Plug and Play principe. Tevens is het belangrijk dat de beelden
worden vastgelegd en bewaard zoals beschreven in de Wet Persoon
Gegevens. Hiertoe worden afspraken gemaakt inzake de WPG, met
ondersteuning van de in MNL beschikbare kennis.

De Operationeel Coordinator (OPCO) wordt, onder toezicht van het
lokmiddelenteam, verantwoordelijk voor de uitgave en inname van de
bodycams. De OPCO draagt zorg voor effectieve inzet op de genoemde
thema's door de verschillende disciplines. In ieder geval wordt de bodycam
uitgegeven aan collega's die voor solo surveillance staan gepland zoals EMS,
bikers, motorrijders etc. Daarnaast wordt er minstens een camera uitgegeven
aan de collega's die voor duo surveillance staan gepland.
Het gebruik wordt bijgehouden in een logboek.

7. Evaluatie
Door de eerdere ervaring met Bodycams (2) is het mogelijk om meerdere
producten en werkwijzen met elkaar te vergelijken en het LPB van feedback te
voorzien.

Subjectieve meting wordt gerealiseerd door het houden van een enquete onder
(collega) gebruikers en een enquete onder specifieke doelgroepen zoals
horecabezoekers en horecabeveiligers.
Objectieve meting kan worden gerealiseerd op diverse manieren. Voorbeelden
hiervan zijn; aantal keren dat beelden worden gebruikt in het kader van de
opsporing, ter lering en evaluatie en de keren dat beelden zijn gebruikt om het
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De vorm van evaluatie zal mede bepaald worden naar de wens van het LPB.
De volgende punten moeten volgens ons hier in terugkomen:
- Gebruiksgemak.
- Veiligheid (wat gebeurt er met een camera wanneer deze wordt verloren).
- Veiligstellen van beelden.
- Effect op de rechtspraak.
- Hoe om te gaan met de beelden in het kader van de Wet Persoon Gegevens.
- Gebruiksvoorbeelden die aansprekend zijn en die bepaalde resultaten
hebben opgeleverd.
- De leermomenten als gevolg van het gebruik van de camera.

naam I herleidbaar gegeven

Hoofdagent, belast met de directe hulpverlening,

Neventaak Lokmiddelenteam GNV

naam

herleidbaar
gegeven
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