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1. Inleiding
Het is bijna twintig jaar gel eden dat de Nederlandse politie kleine draagbare camera's ging gebruiken
en sindsdien is het aantal bodycams gestaag gegroeid. Er zijn niet aileen steeds meer van dit soort
draagbare camera's; ze worden ook voor meer en meer verschillende doelen gebruikt. Oat geldt voor de
Nederlandse politie, maar ook voor de politie in andere landen. Ais we de nieuwsberichten uit binnen- en
buitenland mogen geloven is de bodycam een groot succes. Bodycams zorgen voor minder klachten
tegen de politie, minder geweld door de politie en minder geweld tegen de politie. Bodycams maken het
politiewerk transparanter, vergroten het vertrouwen van burgers in de politie en verstevigen de legitimiteit
van de politie. Bijzonder aan de bodycam is dat zowel veel "crimefighters" als vee I "privacyridders" er
voorstander van zijn.
Het corrigerende en controlerende effect werkt immers twee kanten op: de burger wordt gefilmd, maar de
politie zelf ook. Dit alles heeft geleid tot een ongekend snelle opmars van de bodycam bij de politie in
binnen- en buitenland. Er zijn goed ingevoerde deskundigen die voorspellen dat binnen tien jaar
bijna elke agent een bodycam zal dragen.
De algemene tendens over de inzet van bodycams is dus dat dit een krachtig hulpmiddel kan zijn in de
politiepraktijk. Uit recent onderzoek (Sander Flight) blijkt echter dat dit lang niet in aile situaties zo is.
Daarom vindt de politie het belangrijk om goed te onderzoeken wat de inzet van bodycams daadwerkelijk
toevoegt aan het politiewerk en wat daar dan structureel voor geregeld moet worden.

2. Aanleiding
Politiemensen op straat worden in toenemende mate geconfronteerd met burgers die alles wat de politie
doet filmen en op sociale media zetten. Vaak gaat het dan om fragmenten van een aanhouding of inzet
waardoor er een verkeerd (vaak negatief) beeld wordt gegeven van het politieoptreden. Collega's voelen
de behoefte om een tegengeluid te laten horen/zien en het juiste verhaal te vertellen. Beelden van
bodycams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ook is er een trend zichtbaar van toenemend geweld
tegen politiemensen en zijn er regelmatig discussies over etnisch profileren door de politie. De korpschef
heeft een duidelijke boodschap: blijf met je handen van mijn mensen af. Omdat het algemene gevoel is
dat de bodycam kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid bij de collega's, de-escalerend werkt en kan
bijdragen (d.m.v. de beelden) aan waarheidsvinding en bewijsvoering, wil de korpschef dit jaar (2017)
laten onderzoeken of dit inderdaad zo is.
AI jaren vinden er binnen de politie diverse experimenten met bodycams plaats. Dit gebeurt vaak op
teamniveau of individueel en stond tot op heden niet onder een landelijke aansturing. De vorming van de
nationale politie wordt ook hier zichtbaar nu we, onder leiding van een landelijke projectgroep, starten met
onderzoeksprogramma's in de vorm van zogenaamde proeftuinen. Het doel van deze proeftuinen is
onderzoeken onder welke voorwaarden en met welke werkafspraken bodycams het best kunnen worden
ingezet om bij te dragen aan:
Waarheidsvinding
Bewijsvoering
Klachtenafhandeling
Het veiligheidsgevoel bij burgers en politiemensen
Geweldgebruik tegen en door de politie.
Daarbij moet uiteraard rekening gehouden worden met juridische kaders en de technische
(on)mogelijkheden (denk aan opslag van aile data). De Centrale Ondernemingsraad is nauw betrokken bij
deze ontwikkeling.
Doel van het onderzoeksproject:
Eind 2017 moet het resultaat van deze proefperiode bestaan uit een concreet advies aan de korpsleiding
over de reguliere inzet van bodycams bij de politie.
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3.

Scope

De invoering van bodycams bij de politie kent twee fasen: de pilot (2017) en de implementatie (vanaf
2018). Dit communicatieplan beperkt zich tot de pilotfase, en kan later aangepast worden aan de
implementatiefase.

4.

Kritische

succesfactoren

De invoering van bodycams door de politie ligt erg gevoelig en tegelijk willen collega's liever gisteren dan
vandaag aan de slag met een bodycam. Voor een effectieve inzet met draagvlak bij aile belangrijke
partijen is het essentieel om duidelijkheid te hebben over:
1. Juridische kaders (wat mag wel/niet en wanneer?)
2. Technische (on)mogelijkheden (opslag, type camera, meekijken enz.)
3. Draagvlak (wat is het sentiment intern en extern)
4. Doelen
5. 8eleidsuitgangspunten/handelingskader

5.

Stakeholders

~orpsleiding
Portefeuillehouder Cybercrime &
pigitalisering

naam

Opdrachtgever

't~~rt!~~j
~rogrammaleider Sensing

naam

nformeren wanneer bodycams in de media komen LV.m. mogelijke
mediavragen.

'f4(r~~';,
.
Directie communicatie

Het project Bodycams valt onder het programma Sensing
Woordvoering over bodycams in zijn algemeenheid, inclusief de
proeftuinen, gebeurt door de directie communicatie.

Afclelingen communicatie in de
eenheden (specifiek de
mediadesken)

Media zullen ook de eenheden benaderen met vragen over de inzet
van bodycams. De cornmunicatiecollega's moeten dus goed op de
hoogte zijn van de afspraken wie er over wat cornmuniceert.

Teamchefs

Zij hebben een lijnverantwoordelijkheid en moeten dus goed op de
hoogte zijn van aile ontwikkelingen.

Operationeel Experts

Dit zijn de coIlega's die zich bezighouden met de daadwerkelijke
uitvoering van het werk en daarin een beTnvloedende en sturende
01 hebben naar de operationele coIlega's.

Dossierhouders bodycams in de
eenheden

Zij zijn het aanspreekpunt voor bodycams in hun eenheid en mede
verantwoordelijk voor de daar Iopende proeftuinen.

Wijkagenten

Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Zij kunnen
benaderd worden met vragen of tips en moeten dus goed op de
hoogte zijn en weten hoe te handelen.

Operationele medewerkers

Deze collega's gebruiken de bodycam. Zij moeten dus goed op de
hoogte zijn van het inzetkader en de mogelijke rechtspositionele
gevolgen.

Overige medewerkers

nformeren over de ontwikkelingen (procesinformatie).

Bodycams

I

I

I

I

!
I
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Openbaar Ministerie

Is eindverantwoordelijk voor opsporingsonderzoeken. Wordt in elk
(voor)traject meegenomen.

Politiek/lokale driehoeken

Het is belangrijk dat politiek en bestuur weten dat de inzet van
bodycams door de politie altijd gebeurt met hun instemming. En
idat zij hun vertrouwen uitspreken voor de inzet van bodycams
idoor de politie. Daarom moeten deze doelgroepen goed
ge"lnformeerd worden.
In deze fase van het project doen we de volgende oproep aan de
burgers:
Ivertrouw erop dat de politie de bodycam op een goede,
professionele manier inzet en dat we op een correcte manier
Iomgaan met de beelden. Heb begrip voor het feit dat we 2017

Burgers

gebruiken om de inzet van bodycams goed te testen.
Diverse (Iandelijke) media

Izowel proactief als op aanvraag.

Control Alt Delete

Dit zijn organisaties/netwerken die een mening hebben over het
!gebruik van bodycams door de politie. Het is belangrijk om ze
mee te nemen in de ontwikkelingen en het gesprek met ze aan te
!9aan.

~mnesty International

6.

Communicatiestrategie

De invoering van bodycams bij de politie ligt gevoelig en er moet met heel veel zaken rekening worden
gehouden. Denk aan privacywetgeving, technische (on)mogelijkheden, juridische kaders enz. Collega's
zijn zich lang niet altijd bewust van al deze aspecten en snappen niet altijd waarom het zo lang moet
duren voordat zij er een van de baas krijgen. Het gevolg is dat collega's zelf camera's aanschaffen en dat
er al gestart wordt met proeftuinen terwijl daar nog geen besluitvorming over is geweest.
In de communicatie is het daarom belangrijk om de collega's mee te nemen in het proces, uit te leggen
waarom er bepaalde stappen moeten worden gezet en wat de risico's zijn als dat niet gebeurd. Bij
voorkeur doen we dat aan de hand van casu"lstiek.
De communicatiestrategie bestaat uit vier hoofdpunten:
1. Wij communiceren open, eerlijk en proactief over de pilot bodycams en hoe het onderdeel
uitmaakt van een groter onderzoeksproject;
2. Relatiemanagement wordt versterkt ingezet om lokaal gezag en andere relevante stakeholders
zoals organisaties als Control Alt Delete en Amnesty International goed mee te nemen;
3. Interne communicatie wordt opgestart om medewerkers te informeren;
4. Interne communicatie gaat voor externe communicatie. Het werkt enorm demotiverend als
collega's informatie moeten lezen in de media.
In de communicatiestrategie zijn verder de volgende uitgangspunten van belang:
•
In de communicatie (zowel intern als extern) ligt de nadruk op de dialoog. Het gaat om een
verandering in het werk en het is daarbij essentieel om open te staan voor feedback, vragen te
stellen, betekenis te geven en met elkaar te leren;
•
Niet aileen bij aanvang maar juist ook tijdens en na afloop van de pilot wordt open en eerlijk over
de inzet van de bodycam gecommuniceerd;
•
Berichtgeving over de inzet van de bodycam verloopt via de normaal geldende afspraken;
• Vragen over een incident worden als altijd lokaal afgehandeld. Vragen over de pilot als geheel
worden door de Directie Communicatie beantwoord;
• Theo van de Plas is landelijk boegbeeld voor de politie, lokaal kan dat ingevuld worden met eigen
teamchef of collega.
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7. Communicatiedoelen
Intern
De collega's zijn op de hoogte van het project bodycams en weten wat het inhoudt. Ze snappen de
noodzaak van een zorgvuldig onderzoek (pilot) voordat er beleidskaders kunnen worden geschreven en
ze begrijpen dat het gebruik van een bodycam invloed kan hebben op hun rechtspositionele situatie. Ze
werken (waar mogelijk) actief mee aan de onderzoeken en houden zich aan de afspraken rondom
bodycams voor deze pilotperiode.
Extern
Burgers en andere externe stakeholders zijn op de hoogte van het feit dat de politie onderzoek doet naar
de inzet van bodycams. Zij begrijpen dat er zorgvuldig onderzoek nodig is en dat dit tijd vraagt.

8. Kernboodschap
Deze boodschap wordt meestal niet zo letterlijk gebruikt, maar moet weI doorklinken in al/e
communicatie-uitingen.
De politie is er altijd voor een veiliger Nederland. Om het politiewerk beter en veiliger te maken maakt zij
onder andere gebruik van technologische ontwikkelingen. De afgelopen jaren heeft de politie
geexperimenteerd met bodycams. Dit gebeurde op lokaal niveau en stond niet onder landelijke
aansturing. Door deze experimenten weten we ongeveer wat de bodycam in de praktijk kan betekenen.
In navolging van deze experimenten wordt er nu landelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het
gebruik van de bodycams in zogeheten proeftuinen. De eerdere proeven en ervaringen met de bodycams
worden daar uiteraard ook in betrokken. De proeftuinen worden landelijk aangestuurd. Het onderzoek
richt zich op het gebruik v~~r, tijdens en na een inzet. De onderzoeksdoelen richten zich op de juridische
aspecten, de techniek en het gebruik.
De maatschappij moet er op kunnen vertrouwen dat de politie professioneel (met inachtneming van weten regelgeving) omgaat met de beelden van de bodycams. En als beelden opgenomen worden in een
strafproces wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt. Om dit goed te b~rgen zorgt de politie dat de
medewerkers goed zijn ge"informeerd en ge"instrueerd.

9. Communicatiemiddelen
Onderstaand een opsomming van de communicatiemiddelen die worden ingezet voor de interne en
externe communicatie. In een aparte middelen/doelgroepen matrix is te zien welke middelen voor welke
doelgroep worden ingezet. Daarbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk cross mediaal te werken.

r,Nerkoverleg

Dit is de plek om informatie te delen, met elkaar betekenis te geven aan
deze informatie (wat betekent dit voor mijn dagelijks werk?) en waar
~ragen kunnen worden gesteld en beantwoord.

Mail

~ia de mail kan informatie worden gedeeld en kunnen afspraken worden
bevestigd.

Basispresentatie voor
leidinggevenden

Communicatie over bodycams dient bij voorkeur mondeling, in
dialoogsessies, te gebeuren. Ter ondersteuning van de leidinggevende
en om te zorgen dat er een eensluidende boodschap wordt verteld wordt
een basispresentatie gemaakt.
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Intranet

Onderwerppagina met zoveel mogelijk algemene informatie,
nieuwsberichten, FAQ's en linkjes naar relevante onderwerpen, naar
politie.nl en naar Agora en Kompol.

Enquete op intranet

Doel: inzicht krijgen in het frame en het sentiment over bodycams bij de
~ollega's. Sander Flight heeft hier vorig jaar onderzoek naar gedaan. De
~erwachting is dat geen aanvullend onderzoek nodig is.

Nieuwsbrief
leidinggevenden

Middel om de teamchefs te bereiken.

Politie.nl

~Igemene informatie en FAQ's over bodycams (themapagina)

iAgora

Digitaal samenwerkingsplatform. Hier kunnen collega's digitaal met
elkaar in gesprek, kunnen ideeen worden gedeeld en kan gezamenlijk
gewerkt worden aan conceptdocumenten.

Kompol (voorheen PKN)

Dit is de plek voor politiekennis. Hier moeten aile gevalideerde
documenten komen te staan (denk aan werkinstructies, wet- en
regelgeving, beleid enz.)

~4/7

Achtergrondartikel (nader in te vullen)

Blauw

Achtergrondartikel meer gericht op de operationele coliega's (nader in te
vullen)

Politie.nl

Aigemene informatie en FAQ's over bodycams (themapagina)

Sociale media
Facebook, Twitter,
Instagram)

Berichten over de inzet van bodycams plaatsen en delen en via
berichten verwijzen naar de enquete op politie.nl.

Enquete op politie.nl

Doel: inzicht krijgen in het frame en het sentiment over bodycams bij de
burger

Filmpjes voor socia Ie
media

~ia beelden uitleg geven over de inzet van bodycams (wanneer, wat
mag wei en wat mag niet, waar moet rekening mee worden gehouden,
enz ...... )

Publieke debatten

~oveel mogelijk aanwezig zijn tijdens publieke debatten over bodycams.
Doel is informatie ophalen en visie/standpunt politie delen.

Mobile medialab

Mobiele locatie geschikt voor het houden van enquetes

10. Financien
V~~r de filmpjes op sociale media is budget nodig.
V~~r de overige middelen is dat niet nodig. Oat zijn in principe bestaande communicatiemiddelen en hier
zijn geen kosten aan verbonden.
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11. Rollen en verantwoordelijkheden
De projectleiding van het Landelijk Project Bodycams gaat over de communicatie over de pilot en over de
resultaten die het project oplevert.
De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het communicatieplan, de
doelgroepen/middelenmatrix en de mediaplanning. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de productie en
inrichting van de middelen zoals genoemd in het communicatieplan.
Communicatie over de pilot bodycams en de inzet van bodycams in zijn algemeenheid is de
verantwoordelijkheid van de Directie Communicatie in nauwe samenwerking met de
communicatieadviseur die betrokken is bij het Landelijk Project Bodycams.
Communicatie over actuele operationele zaken en over de lokale proeftuinen gebeurt door de betreffende
eenheid via de reguliere lijnen.

12. Bijlagen
•
•

doelgroepen/middelen matrix (voigt later)
media- en communicatieplanning
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