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Op verzoek van , projedIeider proeftulnen bodycams van de eenheid
Umburg, is deze memo opgestekl ten behoeve van de besluitvorming omtrent deze
bodycams. In deze memo zullen een aantal punten beperkt besproken 'NOrcIen, een
volledig plan van aanpak voigt op een later tijdstip.

Aanleiding
Binnen het BT Heer1en is begin 2016 reeds het initiatief genomen om te komen tot de
inzet van bodycams in met name het openbare orde domein. Gelet op de landelijke
ontwikkelingen in relatie tot dit onderwerp is medio 2016 besloten om dit 'on hold' te zetten
en de ontwikkelingen af te wachten. Nu het moment daar is om te komen tot een proeftuin
'bodycams' wil het BT Heerlen deze kans dan ook aanpakken om verdere stappen op dit
onder.verp te kunnen zetten.

Inzetgebieden / motNatie
Binnen het BT Heerlen is 'veilig uitgaan' een bestuurlijke en politionele prioriteit. In de
afgelopen jaren zijn er stappen gezet om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige inzet.
Binnen deze kwalitatieve doorontwikkeling past het gebruik van bodycams. Zowel
preventief als repressief wordt er een meerwaarde verwacht van het gebrulk van
bodycams. Oaarnaast kunnen beeklen gebruikt worden om als professionals van een
incident en elkaar te leren om zo verdere kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen in het
openbare orde domein.
Bij een professionele organisatie hoort ook een e1ficiente en effectieve inzet van
beschikbare capaciteit. Hierbij is het passend ook solo in het verzorgingsgebied
werkzaam te zijn. Ook hierbij heeft een bodycam een veronderstelde meerwaarde. Naast
de preventleve werking daar waar het gaat om agressie tegen de poIitie en de
strafrechtelijke vergaring van bewijslast bij inddenten, zal de veiligheidsbeleving van de
betreffende poIitieambtenaar vergroot worden door het gebruik van een bodycam.

Gebruikers
De beoogde gebruikers van de bodycam zijn in eerste plaats !eden van het openbare
orde team binnen het BT Heerlen. Een aantal van hen is tevens biker en/of motorrijder,
waardoor de combinatie met het inzetgebied 'solo-surveillance' kan worden gemaakt.

opzet / inrichting
De bodycams zullen gebruikt worden door een beperkte groep medewerkers belast met
bovenstaande taken. Hiermee 'NOI"dtbeoogd te komen tot kwalitatief hoogwaardlge
resultaten ten behoeve van de evaluatie over het gebruik van bodycams binnen poIitie
Nederland.
Van deze groep medewerkers zal 1 coIlega worden aangewezen als beheerder I
keminstructeur. Evaluatie en procesbewaking van de proeftuin als geheel is belegd bij
de operationeel specialist C.
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Doel proeftuin
Het doel van de proeftuin bodycams binnen het BT Heerlen is tweeledig. Op de eerste
plaats is de verwachting dat het gebruik van bodycams zal leiden tot een verdere
kwaliteitsverbetering van het politiewerk binnen het BT Heerlen en een afname van het
aantal geweldsincidenten, al dan niet tegen de politie en het vergroten van de (ervaren)
veiligheid van collega's.
Daarnaast wordt het doel vanuit de projectgroep om te komen tot een onderzoek
aangaande het effect van het gebruik van een bodycam onderschreven.
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Samenwerking / verantwoording
BT Heerlen zal zich conformeren aan hetgeen landelijk afgesproken wordt over het
gebruik en de evaluatie van bodycams. Daarnaast zal het BT Heerlen actief de
samenwerking opzoeken binnen en buiten de eenheid om te komen tot een uniforme en
gevalideerde vastlegging van resultaten ten behoeve van de evaluatie van dit traject.
Resultaten van het gebruik van bodycams zullen op daartoe aangewezen wijze worden
vastgelegd en verwerkt. Deze resultaten zullen verwerkt worden in een evaluatie conform
de daarvoor geldende format.

Doorlooptijd
Een doorlooptijd van minimaal zes maanden om te komen tot voldoende resultaten en
ervaringen met het gebruik verdient de voorkeur. Indien hier om moverende redenen van
afgeweken wordt door de projectgroep zal het BT Heerlen zich hieraan conformeren.

Evaluatie
Elk gebruik van de bodycam en de resultaten van dit gebruik zullen geregistreerd worden
op een nog nader te bepalen wijze. Deze resultaten zullen de input vormen voor een
evaluatie aan het einde van de looptijd van de proeftuin. Hierbij worden enerzijds de
effecten op de kwaliteit van het politiewerk, op het aantal geweldsincidenten en de
veiligheidsbeleving gemeten. Anderzijds verdienen ook de beheersmatige en technische
aspecten van het middel de aandacht in deze evaluatie.
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