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Geachte heer
In 2011 zijn wij gestart met het UITteam. Het team draait op donderdag, vrijdag en zaterdag in de
binnenstad van Utrecht. Het UlTteam heeft als primaire taken;
Zorgen voor een beheersbaar en veilig uitgaansgebied
Tegengaan van uitgaansgeweld
Door een vast team neer te zetten met gemotiveerde mensen, die doelgericht bezig zijn met
bovenstaande speerpunten, is het UITteam een begrip geworden in de binnenstad. Door de
intensieve samenwerking met zowel horeca, als de portiers in het gebied, is het team in staat
gebleken een veilig uitgaansklimaat te realiseren.
Wij zijn altijd bezig om dat de collega's die dienst doen met het UIT-team, (nog) beter te faciliteren
met trainingen en middelen, zodat zij hun taak optimaal kunnen uitvoeren. Wij zijn van mening dat
gebruik maken van bodycams hier een mooie bijdrage aan kan leveren .. Het dragen van een
camera kan simpelweg al de-escalerend werken, op het moment dat de betrokken persoon bewust
wordt gemaakt van de aanwezigheid.
Tevens is er tijdens de uitvoering van deze diensten altijd een verhoogde kans op geweld. Zowel
geweld door als tegen de leden van het UITteam. Ook is er een verhoogde kans op strafbare feiten
als belediging en bedreiging. Door de aanwezigheid van bodycams, zal het gemakkelijker worden
het opsporingsonderzoek hierop te draaien.
Het is belangrijk om de handelswijze van de leden van het UITteam met elkaar te evalueren. Door
kritisch te zijn op ons handelen, zullen wij altijd in staat zijn te streven naar verbetering en
optimalisering van onze speerpunten. Door de aanwezigheid van camera's zijn wij beter in staat
deze evaluatie te doen.

1.1

Praktijk
Sinds december 2015, maken wij gebruik van 7 bodycams. Deze bodycams zijn beschikbaar
gesteld de Directie Operatien, met het oog op een professionaliseringsslag die horecateams in
Nederland het afgelopen jaar hebben doorgelopen. Inmiddels is het gebruik van deze bodycams
afgestemd met het Landelijk Project Bodycams. Het doel is opnemen van beelden voor opsporing.
Nevendoel is het voorkomen van agressie en geweld door de-escalatie middels de camera's.

1.2

Redenen voor de proeftuin
We gebruiken op dit moment 7 Go Pro's. Go pro staat bekend om zijn zeer hoge beeldkwaliteit. Dit
helpt ons ons kwalitatief goede beelden te maken. Tevens is het gebruikersgemak van de Go Pro
zeer positief te noemen. Toch zitten er haken en ogen aan het gebruik. Aangezien het hier om een
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losse opslagcapaciteit gaat, is de kans groter dat de beelden kwijt raken, dan wei niet op de juiste
manier worden opgeslagen.
Wij zien in steden en eenheden buiten Utrecht ook andere bodycams in gebruik, die andere
techniek bieden qua gebruiksgemak, kwaliteit en opslag. We stellen voor een proeftuin te
organiseren om verschillende merken naast elkaar te zetten en te vergelijken op:
Gebruiksvriendelijkheid (bedieningsgemak, gewicht, bevestiging, e.d.)
Kwaliteit (beeld, batterij, stevigheid, waterdichtheid, e.d.)
Opslag (veiligheid, toegankelijkheid, mogelijkheid branden DVD's, indienen bij OM, e.d.)
1.3

Gebruikers en inrichting
We blijven de bodycams gebruiken in de diensten met het UIT-team. De inrichting van de proeftuin
is dus hetzelfde als de afgelopen jaren. We willen het bestaande project onder de paraplu van het
landelijke project scharen, om maximaal te kunnen leren van ervaringen elders. En om anderen in
staat te stellen van de ervaringen hier te profiteren.

1.4

Doelen
Het doel van deze proeftuin is het vergroten van de veiligheid van politie en burgers tijdens de
diensten van het UITteam. Maar om dat doel goed te kunnen bereiken, is het van groot belang dat
de bodycams inclusief opslag en gebruik van de beelden heel goed is. We willen de vier merken
bodycams testen die momenteel het belangrijkste zijn in de Nederlandse politie: GoPro, Taser,
Zepcam, Iwitness.
Primair blijft het doel: dus beelden achteraf gebruiken.
Nevendoelen zijn: de-escalatie en leren van ervaringen.

1.5

Inrichting en samenwerking
Tijdens diensten met het UITteam, werken de collega's nauw samen met de Afdeling Team
Technisch Toezicht. Het is dan ook wenselijk gezamenlijk met deze afdeling op te trekken binnen
de proeftuin. Ook zullen we de bodycams inzetten bij evenementen en demonstraties, om zo de
bodycams optimaal in te zetten en te kunnen testen.
De bodycams zullen worden beheerd en uitgereikt op dezelfde wijze als wij nu met de GoPro's
doen. We gaan 1 collega aanstellen als projectleider voor de proeftuin, als beheerder van de
middelen en als controleur van de gemaakte afspraken (o.a. beheer van opnamen). Tevens zullen
er een aantal collega's aangewezen worden als beheerders van de camera's. Zij zijn
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bodycams. Overige collega's kunnen
vervolgens de bodycams uitvragen bij de beheerders. Dit om te voorkomen dat er schade, danwel
achterstallig onderhoud plaatsvind. Tevens kunnen wij op deze manier beter zicht houden of de
juiste procedures worden gevolgd.

1.6

Doorlooptijd
De bodycams van GoPro zijn zoals gezegd al in gebruik. De drie andere leveranciers willen wij zo
snel mogelijk na acceptatie van de aanvraag benaderen om afspraken te maken, aangaande een
test in de praktijk. Omdat het niet gaat om aanschaf, maar om een test in de praktijk zal dit traject
snel kunnen worden doorlopen: we denken twee maanden. Daarna gaan we tien maanden testen
zodat we na een jaar klaar zijn en onze resultaten kunnen opleveren.

1.7

Evaluatie
Onder voorbehoud van eventuele richtlijnen uit de proeftuin, stellen wij voor dat we om de twee
maanden een evaluatiemoment organiseren. Opgedane ervaringen kunnen dan direct
geImplementeerd worden voor verder gebruik. Dit is met name van belang, omdat wij in onze
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proeftuin gebruik willen maken van verschillende bodycams. Op deze manier zijn wij in staat snel te
kunnen schakelen, tussen de voor- en nadelen van de verschillende bodycams.
Na 1 jaar willen wij een eindevaluatie houden, welke zal worden vastgelegd ten behoeve van de
landelijke proeftuin. Wij zullen in de eindevaluatie onder andere aandacht bested en aan:
Ervaring gebruikers mbt het gebruik van de verschillende bodycams.
Wat zijn de verschillende situaties waarbij de bodycams worden ingezet.
In hoeveel zaken hebben zijn beelden daadwerkelijk van meerwaarde geweest.
Welke zaken hebben een juiste weg gevonden naar het OM.
Wat is de omgang van het OM met betrekking tot de beelden.
We sluiten hiervoor graag aan bij de evaluatie vanuit het landelijke project voor het ontwikkelen van
vragenlijsten en rapportageformats. Wij stellen onze ervaringen en uitkomsten derhalve dan ook
graag beschikbaar voor het landelijke project, om zo ook andere teams te kunnen voorzien van de
gewenste informatie en ondersteuning.
Onze deelname aan het landelijke project middels een proeftuin, zal zich kenmerken door een
kritische, maar positieve blik als het gaat om gebruikersgemak, wijze van opslaan en de opvolging
van beelden. Wij zijn van mening dat wij hier een gedegen bijdrage aan zullen kunnen leveren.
Wij hopen dat dit enthousiasme ook door jullie gedragen wordt, waardoor wij snel in staat gesteld
kunnen worden, om van start te gaan met de proeftuin.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Namens aile teamleden van het basisteam Utrecht,

naam

, Operationeel Expert horeca, Utrecht Centrum

