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Aanvraag proeftuin dashcams District West Utrecht

Inleldlng
Naar aanleiding van de ontwikkelingen
proeftuinen

rond het thema "Bodycam"

begeleid door het Landelijk Projectbureau

en het instellen van

Bodycam, zou ik het district West Utrecht

van harte willen aanbevelen c.q. voor willen dragen als een van deze proeftuinen
Bij deze memo treft u een projectvoorstel"Proefproject
evaluatie.

In september

dashcam" alsmede de gehouden

2015 is het district West Utrecht gestart met de uitvoering

Dashcam, welke bij de start is aangemeld bij het Landelijke programma

naam

projectleider

Bodycams.

Bodycam

van het project

Sensing via de toenmalige

), zodat er geen obstakels in latere aanbesteding

en uitwerking

zou ontstaan.
In de pre-projectfase

van de pilot dashcam in het district West Utrecht is een uitvoerige

gemaakt door heel Nederland en op internet
rondom dashcams te verkennen.

om het toen nog (redelijk) onontgonnen

rondgang

terrein

Halverwege 2015 was er nog weinig beleid gemaakt over het

algemene gebruik van cams, juridische kaders, beheer en opslag van beelden. Voordat de
collega's van het district West Utrecht daadwerkelijk
ook eerst goed ge'informeerd

de dashcams kon gebruiken

te worden over bestaande kaders en beleidslijnen.

dienden zij dan
De presentatie

voor de collega's is tevens bij deze memo gevoegd.
Een jaar na start van de pilot dashcams in het district West Utrecht is een evaluatie uitgevoerd.
deze evaluatie

heeft het DMT van West Utrecht in oktober

het enthousiasme
verdubbelen

dashcam gebruik in het district te behouden

en verder te intensiveren

door het

van het aantal dashcams (van 2 naar 4 per basisteam). Het gebruik moest echter nog

altijd in overeenstemming
Korpsleiding,

zijn conform de aandachtspunten

zodat zeer gemotiveerde

gebruik tijdens de dienst, (tijdelijk)
enthousiast

uitvoerende

plaatsvinden

genoemd door het lPB en

collega's die zelf een bodycam had den aangeschaft voor

teleur moesten worden gesteld. De verlengde pilot met zijn

werkgroep

leden zou voortduren

totdat

er vanuit lPB concretisering

aangaande dashcam of bodycam gebruik en daar dan in overvloeien,
van het aantal dashcams. Daarnaast is er behoefte

bodycams. De reeds opgedane kennis en ervaringen,
alsmede de reeds ingezette structuur

zou

zo was de

gedachte van het DMT van West Utrecht. Vanuit de collega's is een sterke behoefte
uitbreiding

Na

2016 besloten de positieve invloed en

naar

aan starten met gebruik van

de gestelde doelen in de pilot dashcam,

van contactpersonen

per basisteam en borging van het

proces zou hier mijns inziens perfect in passen.

naam

In aansluiting
opgenomen,

op de memo van
voigt hieronder

de pilot al uitvoerig

lid van het lPB waarin enkele aandachtspunten

kort een toelichting

op de ze aandachtspunten

is beschreven en daarmee de meeste vragen al beantwoord

«WclaKZaamen dienstbaar»

zijn

omdat in de bijlagen
kunnen worden.
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Redenen voor het starten van een proeftuin
Het district West Utrecht heeft grotendeels
behalen moeten meerdere eenheden

gebruik bodycams
een ruraal karakter. Om de prio 1 en 2 aanrijdtijden

(veel eenmenssurveillance's

gebied worden ingezet. Dit vereist een ander professioneel

te

: EMS) in het weids verspreide

optreden

als in verstedelijkte

gebieden, waar back-up binnen enkele minuten ter plaats is. Door de pilot dashcam blijkt dat
gebruik hiervan een positief effect heeft op het optreden
escalerend en professioneel

optreden.

van de collega, namelijk een de-

Het verder uitbreiden

bodycam zou hier van groot toegevoegde

van de pilot dashcam met de pilot

waarde kunnen zijn.

Wat is de aanleiding?
Evenals bij de start van de pilot dashcam komt deze aanvraag voort uit medewerkersparticipatie,
de enthousiaste

collega's die de meerwaarde

van het gebruik van een dashcam cq bodycam

(hebben) ervaren.
Aan welke gebruikers

wordt gedacht?

In eerste instantie wordt gedacht aan EMS-ers binnen de 3 basisteams, of deze nu te voet, op de
fiets, op de motor of in de auto hun werkzaamheden
uur per dag. Collega's EMS-ers verrichten
Hoe is de opzet, toegangsgebied
De pilot kan met wellicht
opgedane ervaringen,

verrichten

en daarbij 7 dagen in de week, 24

ook hun werk in de horecadiensten.

en inrichting?

met kleine aanpassingen conform

structuur

de huidige pilot dashcam en de daarin

worden gegeven, waarbij de huidige projectleider

en werkgroep

leden van de basisteams hier richting aan geven, desgewenst met ondersteuning

vanuit de dienst

Infra van de DROS.
Welke objectieve

en subjectieve

De oorspronkelijke

doelstelling

politionele

doelen zijn gesteld?
van de pilot dashcam was het leren cq nader bekijken wat de

(on-) mogelijkheden

zijn van het gebruik van de dashcam in het strafproces

of gebruik van de dashcam onderwijskundige
onvoldoende
doelstellingen

onderwijskundig

mogelijkheden

en bekijken

biedt. Bij evaluatie bleek dat er

gebruik was gemaakt van de dashcams. Bovenstaande

zouden tevens van toepassing kunnen zijn op de pilot bodycam. Uit ervaringen

uit

de pilot dashcam in het district West Utrecht komen de volgende onderzoeksvragen:
,.

Welke meerwaarde

,.

Welk effect heeft het gebruik van de bodycam op het optreden

wordt ervaren door gebruikers van de bodycam?

,.

Welk effect heeft het op omstanders?

,.

Is het aantal klachten tegen collega's lager dan voorheen?

,.

Welke meerwaarde

hebben de beelden in het opsporingsproces

van de gebruiker?

of in een

klachtenprocedure?
Hoe is de projectinrichting.

samenwerking

en verantwoording?

Ais eerder benoemd zou de reeds bestaande opgezette
worden gehanteerd,
projectleider

waarbij de verantwoording

staat daarbij continu in verbinding

projectinrichting

van de dashcam kunnen

via de lijn zal plaatsvinden

richting het LPB. De

met het LPB danwel de verantwoordelijke

binnen

onze eenheid bij de dienst INFRA van de DROS.
Wat is de verwachte

doorlooptijd

Omdat de bestaande structuur

en welke acties worden

van de projectinrichting

er gepleegd?

zal worden gehanteerd,

gedegen invoer en beheer, inclusief de nodige communicatie

en (her-) instructie

staat een snelle
naar de

medewerker, niets in de weg en kan in samenspraak met de eenheidsverantwoordelijke
LPB, de pilot zo opgepakt worden.
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Welke evaluatie

vorm wordt

gehanteerd?

De wijze van evalueren zoals gebruikt bij de pilot dashcam voldeed, maar zal naar gelang de
doelen van het LPB wellicht op inhoudsvorm
Ik hoop u met deze memo voldoende

aangepast moeten worden.

informatie

heb kunnen geven over de allopende

pilot

dashcams in het district West Utrecht waarmee het district laat zien al goed op weg te zijn met
het opdoen van ervaringen ten aanzien van gebruik van dashcams. Deze pilot sluit dan ook
naadloos aan bij de doelstelling

van de proeftuin

van het LPB. Ik draag daarom van harte het

district West Utrecht aan voor deelname aan de proeftuin

Met vriendelijke

dashcams.

groet,

naam
Sectorhoofd

District West Utrecht

Bijlagen:

documenten vallen
buiten verzoek

1. Projectvoorstel Proefproject Dashcam.
2. Presentatie invoering!gebruik Dashcam.
3. Evaluatie proefproject Dashcam
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