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Projectrnandaat
Het Projectmandaat vonnt in Prince2 het referentiekader voor het project en is aanleiding om het proces
·Opstart Project" in te gaan. Het projectmandaat vormt de basis van het projectvoorstel. Oit document beschrijft
kort het idee, initiatief of verzoek voor het project. wie de opdrachtgever is, achtergrond, doelstellilg, scope en
uitsluitingen. Oaarbij zijn de B1T1-regels in acht genomen. Het is een globale beschrijving van het idee, in deze
fase hoeft nag niet alles helemaal uitgewerkt te zijn. Het projectmandaat bevat altijd autorisatie voor gebruik van
resources en tijd om aan ·Opstart Project" te beginnen.
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2. Distributie
Dit document is gedistribueerd naar:

Naam Functie Datum Versie
Projectteam LPB 19 april 2017 0.1.
Stuurgroep LPB 25 april 2017 0.9.

3. Toelichting project

Onderstaande vragenlijst graag kort en bondig beantw'oorden.

1. Wat is de aanleiding (business probleem)?
Het is bijna twintig jaar geleden 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 poIitie. Bodycams maken het poIitiewerk 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 veer "privacyridders" er voorstander van zijn.

Het corrigerende en controlerende effect werkt immers tw'ee kanten op: de burger wordt gefilmd, maar de politie
zeit ook. Dit alles heeft geleid tot een ongekend snelle opmars van de bodycam bij de poIitie in binnen- en
buitenland. Er zijn goed ingevoerde deskundigen die voorspellen dat binnen tien jaar bijna elke agent een
bodycam zal dragen.

Probleemstelling:
De algemene tendens over de inzet van bodycams is dus dat dit een krachtig hulpmiddel kan zijn in de
politiepraktijk. Uit recent onderzoek 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 en wat daar dan
structureel aan juridisch, procesmatige en technische kaders voor geregeld moet worden.

2. Wat is het doel en het beoogd resultaat?
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, onder leiding van een landelijke projectgroep, wordt gestart met
onderzoeksprogramma's in de vorm van zogenaamde proeftuinen I experimenten.

Het doel van deze proeftuinen is om te onderzoeken onder welke voorwaarden en met welke werkafspraken
bodycams het best kunnen worden ingezet om bij te dragen aan verbetering van de effectiviteit van het
politiewerk zijnde:

Het voorkomen van geweldgebruik tegen en door de politie;
Het vergroten van het veiligheidsgevoel bij burgers en politiemensen;
Het vergemakkelijken van de klachtenafhandeling.
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Neven-'benefit's *):
Het gebruiken van beelden bij waarheidsvinding;
Gebruik van ervaringen voor wetenschappelijk onderzoek;
Verruimen van de mogelijkheden voor bewijsvoering.

*) Mits in de proeftuinen een positief of negatief effect van Bodycams op bijvoorbeeld bewijsvoering wordt
gesignaleerd, dan wordt dit in het eindrapport vermeld als 'eveneens geconstateerd en het projectteam
adviseert hierover als voIgt ... :' in het adviesrapport ..

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. Is het inzet van de apparaten effectief, voor welk werk van de
politieagent zijn de effectief en hoe ga je er dan mee om? Uiterfijk 15 januari 2018 dient het advies te zijn
aangeleverd aan de opdrachtgever.

3. Wat is de scope en zijn er uitsluitingen te benoemen?
Het advies heeft betrekking op het meten van de effectiviteit op grand van inzet, gebruik van bodycams in het
operationele Politiewerk dat onder artikel 3 van de Politiewet wordt uitgevoerd. Onderzocht worden de
onderzoeksgebieden: hondenbrigade, verkeershandhaving, eenmanssurveillance en horecageweld.

Het inzetkader inclusief reikwijdte voor onderzoek vormt het uitgangspunt voor het project en voor de
proeftuinen.

Op grond van experimenten beantwoordt het adviesrapport de volgende vragen:
• Op welke gebieden binnen het operationele Politiewerk is inzet en gebruik van

Bodycams onder artikel3 van de Politiewet heclen van toegevoegde waarde?
Met "waarde" worden kwesties bedoeld als:

1. Wat het effect is van het aanzetten van een bodycam tijdens een incident: escaleert of de-escaleert de
situatie dan?

2. Werkt het als de meldkamer de bodycam op afstand aan kan zetten?
3. In hoeverre zijn sfeerbeelden belangrijk voor de rechter om tot een besluit te komen?
4. Wanneer zijn de beelden inderdaad noodzakelijk voor het poIitiewerk, en wanneer kunnen ze gerust

vemietigd worden?
5. Oak technische aspecten zullen onderzocht mochten worden: wat is de kwaliteit van de beelden, waar

wordt het opgeslagen, hoe regelen we het beheer, hoeveel opslag vergt dat, et cetera.
6. Politiemedewerkers zullen zo ervaren wat het betekent om met Bodycams te werken, wanneer zij wei

iets hebben aan deze apparaten en wanneer niet?
• En op welke gebieden van generfei?
• Een verantwoording van de totstandkoming van deze bevindingen?;
• Aan welke randvoorwaarden dienen er juridisch (inzetkader/protocollair, handelingskader,

werkinstructies, het aspect van privacy, WPG en WBP ontwikkelingen), ethisch,
organisatorischlHRMlfacilitair en (beveiligings-, ICT- en beheer-) technisch te worden voldaan om
Bodycams te kunnen inzetten?;

• Een visie op de implementatie?;
• In navolging op de vorige bullet: wat betekent implementatie en onderfiggende dienstverfening aan

baten versus eenmalige en structurele kosten voor de komende 5 jaar op?;
• Wat is de visie op de toekomst op het gebied van Bodycam gebruik?

Belangrijkste uitsluitingen:
• Alles wat buiten de scope van het inzetkader valt.
• Het besluit om Bodycams in te zetten is een verantwoordelijkheid van de lokale driehoek binnen de

eenheid. Dat geldt eveneens voor de communicatie over inzet in de operatie. Het project assisteert bij
de totstandkoming van de communicatie. Van belang is dat beelden worden gemaakt op grand van het
inzetkader.
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4. Wordt dit project uitgevoerd om te voldoen aan wettelijke enlof intemationale verplichtingen voldaan? Zo ja,
welke?

• Respecteren en handhaven van wet en regelgeving waaronder WPG;
• EU verplichtingen: EU aanbestedingsdrempel bij huur of koop.

5. Wordt dit project uitgevoerd om te voldoen aan politieke enlof een ketenverplichtingen? Welke
ketenpartners zijn dit?

• Toezegging KC om te onderzoeken of Bodycams als effectief middel kunnen worden toegevoegd aan de
standaarduitrusting van de politie agent.

6. Wat is de zakelijke rechtvaardiging? Denk aan doelmatiger werken, meer blauw op straat, administratieve
lastenverlichting, etc ..

• Verbetering effectiviteit door verbeterde medewerking door burger bij staande houdingen, door het
voorkomen van wangedrag (u wordt gefilmd dus gedraagt zich u zich graag netjes!!);

• Verlaging van de beheer- en exploitatiekosten door landelijke regie op aanschaf en beheer;
• Centralisatie van de dienstverlening.

7. Wat is de bijdrage van dit idee aan het realiseren van de informatiestrategie van de politie, zoals
consistentie en samenhang informatiehuishouding, informatiecompetentie van de medewerker?

Functionele vraaq:
Het filmen met een bodycam is feitelijk een observatie met behulp van een technisch middel; een vorm van
versterkte waameming. De opnamen worden gemaakt vanuit het perspectief van de drager waarbij de Bodycam
een audiovisuele opname maakt van gebeurtenissen die de drager zeit meemaakt, ziet en/of hoort.
Afhankelijk van het type, kan een bodycam extra functionaliteiten hebben, zoals:

uitkijkschermpje
toevoegen van tijd, datum, gps-caordinaten
inzoomen
audio
noodknop
foto's kunnen maken
verzenden van de opname naar een ander opslagmedium
live streaming waardoor vanuit andere locaties direct meegekeken kan worden (bijv. meldkamer of
toezicht ruimte)
op afstand aan- en uit te zetten.

De bodycam registreert gegevens, in de meeste gevallen zullen die gegevens oak opgeslagen worden. In
aansluiting op het dagelijks taalgebruik, worden de geregistreerde en opgeslagen gegevens hier aangeduid als
bodycam-beelden, camerabeelden, beelden of opnames. Technisch gesproken gaat het echter om video, audio
en meta-data (datum, tijd, GPS etc.). Hiervoor worden bruikbare en (het liefst) bestaande middelen gezocht ter
ondersteuning.

Standaardisatie van de informatievoorziening en onderliggende techniek is hiervoor een belangrijk
uitgangspunt.

Technische oplossing:
Mocht omwille van ondersteuning van de functionele vraag worden besloten om 80dycams toe te voegen aan
de operationele uitrusting:

1. Het beheer en technische voorzieningen dient georganiseerd te worden evenals een landelijk
inkoopproces. Een EU aanbestedingstraject dient gezien het overschrijdend van de aankoopdrempel
opgestart te worden op basis van een programma van eisen.

2. Daamaast dient gebruik te worden gemaakt van landelijke voorzieningen ten behoeve van opslag,
streaming, ontsluiting en vemietiging van beelden. Denk bij voorbeeld aan aansluiting op het Multi
Media Platform van de Dienst ICT.
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8. Wat is de meerwaarde van het op te leveren projectproduct voor de eindgebruiker en de samenleving?
Denk aan heterdaadkracht en burgerparticipatie.

Bodycams worden geregeld ingezet bij bekeuringsituaties, horecadiensten, (solo-) surveillance in het
geweldsspectrum, risicowedstrijden en evenementen zoals de Nijmeegse vierdaagse. Veel politiemedewerkers
ervaren het als een positieve bijdrage aan de politieprocessen, met name om escalaties te voorkomen, bij te
dragen aan waarheidsvinding, leveren van toegevoegd bewijs, en het vergroten van hun veiligheidsgevoel.

Hoewel wetenschappelijk gevalideerd onderzoek naar de meerwaarde van bodycams nog ontbreekt, lijkt het
plausibel dat bodycams inderdaad zowel vooraf, tijdens als na afloop van incidenten, een duidelijke
meerwaarde kunnen hebben.

Vragen die in de proeftuinen aan de orde komen zijn naast degene die reeds zijn genoemd in dit mandaat bij
punt 3, scope.

9. Is aanbesteding een onderdeel van dit project en welke strategie worclt daarbij gevolgd?
Neen. Het project doet als onderdeel van een visie op de implementatiestrategie wei een uitspraak over de
aanbestedingsstrategie.

10. Wat is het draagvlak bij aile betrokken partijen, inclusief de eindgebruikers, en is er getoetst op
organisatorische, bestuurlijke en technische haalbaarheid? Welke kritiek en tegengeluiden zijn er?

Een Stakeholder analyse maakt onderdeel uit van de totstandkoming van de PID. Geluiden van de eenheden
zijn momenteel dat ze 'niet kunnen wachten met het gebruik van bodycams'. Geluiden die we horen dienders,
zijn de 1 wei een Bodycam willen de ander niet Het gaat er dus om dat in de proeftuinen wordt uitgezocht
wanneer en dus bij welke situatie deze worden ingezet.

Voorafgaande aan gebruik:
Wanneer worden ze aangezet of staat ie altijd aan?
Wie besluit dit?
Etc..

Tijdens:
Wie ziet de beelden?
Wat wordt ermee gedaan?
Worclt de burger die gefilmd worclt geTnformeerd?
Moet de burger de beelden kunnen zien?
Wie is eigenaar van de beelden?
Etc..

Naderhand:
Zijn beelden uberhaupt bruikbaar of moet je naast de beelden wei kennis hebben van de context?
Wat is de bewaartermijn?
Wanneer worden beelden vemietigd?
Wie besluit dit?
Etc...

Hierover dient het project in samen werking met de proeftuinen een protocol lair cq aangepast inzetkader op te
leveren.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een handelings- en inzetkader waarbinnen de politieagent mag acteren en
waarin staat wat zijn of haar bevoegdheden zijn.
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4. Specificatie van de eerstvolgende fase

Licht hieronder toe. Indien er meerdere opdrachten zijn dan tabel herhalen.

In de eerstvolgende fase wordt opgeleverd:
Het Project Initiation Document (PIDJ.

4.1. Governance van de uitvoerinq
Het project wordt gestuurd door de stuurgroep Landelijk Project Bodycams in opdracht van de
Oirecteur Cybercrime en Oigitalisering, de heer Theo van der Plas. De stuurgroep stuurt op basis van
de mijlpaalproducten en planning die in de PIO worden beschreven.

Het eindrapport wordt in 4 sporen opgebouwd (kaderstelling, experimenteren, ICTIIM en onderzoek) en
wordt gec06rdineerd middels een reeds ingerichte samenwer1<ingtussen een IV en een 0
Projectleider. Er vindt voor wat betreft onderzoek (spoor 4) samenwer1<ingplaats met de Programma
board Sensing. Oe Programma Board Sensing is verantwoordelijk voor co6rdinatie van het onderzoek.
Het project draagt bij aan de resultaten die benodigd zijn voor dit onderzoek.

Oe PIO bevat een overzicht van de op de te leveren producten. Er wordt een inschatting gemaakt aan
benodigde 0, 1Men IV uren om de producten (4.4. Mijlpaalproducten en planning) te kunnen leveren.
Oit aantal uur en eventuele investeringen in de vorm van exteme inhuur en/of materiaal dienen neg te
worden toegevoegd aan het Portfolio 2017. Oeze actie wordt momenteel uitgevoerd door 1MBE.

4.2. Communicatie
Een zeer belangrijk aspect van het project is Communicatie. Bodycams en het gebruik van beelden
raken de privacy en rechtspositie van de burger. Gevoelig dus! Met name daar het nog een proef is,
dient met de privacy en rechtspositie rekening te worden gehouden binnen de te definieren
communicatiestrategie. Oat geldt oak voor timing, de vorm van communicatie en uiteraard de inhoud.
Hiervoor wordt een communicatieplan- en mediaplanning geschreven.

4.3. Aanpak Project. de 4 sporen:

4.3.1. Spoor 1. Juridisch kader.
a. Evalyatie en aanpassinq inzet kader

Oit spoor heeft tot doel om te waarborgen dat de politie bodycams zorgvuldig en rechtmatig inzet;
dat bodycambeelden rechtmatig verwerkt worden en bijdragen aan de doelen waarvoor ze verzameld
zijn. En dat de privacy en rechten van betrokkenen en politiemedewer1<ers daarbij zo veel mogelijk
worden gerespecteerd.

Gedurende de proeftuinperiode ligt de focus primair op de Gebiedsgebonden politiezorg. Het
inzetkader beschrijft de juridische kaders die in acht genomen moeten worden voor:
1. Politiemedewer1<ersdie een bodycam dragen in het kader van de dagelijkse politietaak, waarbij de

bodycam openlijk wordt gedragen en opnames worden gemaakt binnen het publieke dome in.
2. Politiemedewer1<ersdie betrokken zijn bij de verwer1<ingvan met de bodycam verzamelde

gegevens.
Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een landelijke, uniforme toepassing van bodycams binnen
de Nationale politie.

Gedurende het project wordt hetgeen dat wordt beschreven in het inzet kader, geevalueerd en indien
noodzakelijk wordt het inzet kader door het project aangepast Complexiteit in deze is de
besluitvorming en borging van de aanpassingen. Indien naar aanleiding van de proeven wijzigingen op
het kader noodzakelijk zijn, dan dient er afstemming met vele partijen op het juiste moment, in de juiste
volgorde en met in achtneming van de juiste doortooptijd plaats te vinden.
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De verantwoordelijkheid om zich aan het kader te houden ligt bij de eenheden. Het project adviseert
hierin door uitleg van het kader te geven dan wei te ondersteunen bij het uitdragen hiervan aan de
dienders. Het kader betekent een verandering in denken en handeling voor de eenheden. Het project
begeleidt deze verandering.

b. Communjcatje.
Daamaast zal dit spoor zich bezig houden met advisering aan het Ministerie rondom juridische en
organisatorische kwesties die op zullen poppen tijdens de proeftuin experimenten. Denk aan WOB
verzoeken, communicatie over en voorbereiding van antwoorden en/of besluiten die worden
voorgelegd aan gremia als de Tweede Kamer, de COR, Breed Orienterend Overleg van Hoofden
Operatien (BOO) etc ...

4.3.2. Spoor 2.32 experimenten
In de organisatie is de afgelopen jaren op veel verschillende manieren geexperimenteerd met de
inzet van bodycams. De juridische afspraken, de beheersmatige aspecten, de kennis over de
meest effectieve wijze van inzet, de consequenties voor de medewerker en voor de politietaak en
de afspraken over hoe met de opnames om moeten, gaan zijn niet landelijk en eenduidig voor aile
eenheden geregeld. Tevens zijn de experimenten onderling niet vergelijkbaar. Oat is met dit project wei
de bedoeling!

In de grote lijnen wordt in de vorm van experimenten in samenwerking met de eenheden onderzocht:
• of het middel bocIycam geschikt is om in de operatien van de basispolitietaak;
• hoe het middel het beste, wanneer, waarvoor kan worden gebruikt;
• met welk inzet- en handelingskader in de toekomst dient te worden gewerkt;
• hoe het materiaal beheer, technische beheer, opslag en onderhoud geregeld moet worden;
• wat de kosten zijn die aanschaf, de inzet en het gebruik met zich meebrengt. Hierin dient eveneens
de componenten FM en IV dienstverlening te worden meegenomen.

De eenheden worden vertegenwoordigd door dossierhouders die aanspreekpunt zijn voor organisatie
en uitvoering van experimenten. Hierin wordt actief met bocIycams gewerkt, maar wei binnen het
inzetkader (spoor 1) met eenduidige vragenlijsten, zodat de resultaten en de opgedane ervaring
onderling te vergelijken zijn.

De dossierhouders hebben namens de eenheden reeds voor hun experiment( en) voorstellen bij de
Stuurgroep Landelijk Project Bodycams ingediend. De stuurgroep heeft de voorstellen geaccordeerd.
Het bestedingenplan dat aangeeft hoe het GGP budget wordt verdeeld over de op te leveren
producten, is op 18 april 2017 goedgekeurd (zie bijlage "6. Bestedingenplan geaccordeerd").

Deze proeftuinen lopen over het volledige jaar, inclusief de oud en nieuw viering. De evaluaties
vinden al eerder in de vorm van tussenrapportages plaats, zodat een advies over de verdere
implementatie tijdig kan worden opgesteld. De evaluaties raken zowel de werking en het directe effect
van de camera's, de passendheid van de gestelde kaders en het draagvlak bij collega's en burgers.

4.3.3. Spoor 3. Informatievoorziening en leT.
De IV Landelijk Projectleider Bodycams schrijft een Project Initiation Document. Daarin zal vanuit
diverse disciplines capacitaire inzet van de Dienst ICT en van de Dienst 1Mworden gevraagd. Indien
de PID wordt goedgekeurd, dan zal er op basis van de doelstelling en de opdracht een Project Start
Architectuur worden gemaakt. Hiervoor zullen een ICT-architect, een beheer-architect en een bedrijfs-
architect van de DICT nodig zijn. Dit samen met de visie omtrent dienstverlening, exploitatie en
impiementatie vormen de OV ingredienten van het eindrapport.

6 Protectmandaal Landelijk Pro,ect Bodycams versle 0 9 docLPB vs 0 9

"waaKzaam en dienstooar J;

Pagllla 7 van 10 Vel'Sle



6 Pro,ectmandaat Landetilk Project Bodycams versie 0 9 docLPB vs 0 9

"waaKzaam en dienstbaar N

Pagllla 8 van 10 Versle

Datum 25-04-2015
OrgiIniSatieonderdMl Landelijk Project Bodycams

Pagilliil 8/10

p LITlE

Het project gaat proeftuinen uitvoeren om de ervaringen met Bodycams als operationeel middel boven
water te krijgen. IV en ICT technisch dient het volgende te worden uitgevoerd:

a. Technisch dienen er op locatie mogelijkheden aanwezig te zijn om de beelden op te slaan en
om ze te kunnen inzien;

b. Er dient een visie te worden opgeleverd met betrekking tot implementatie en in te richten
dienstverlening door D-IM en D-ICT. Deze visie wordt vergezeld met een Project Start
Architectuur, een Plan van Eisen ten behoeve van aanschaf van Bodycams, een globale
beschrijving van de Dienstvenening en een ondeniggend Kostenmodel.

De kwaliteitsverwachting met betrekking tot de in te richten dienstverlening is dat DIM en DICT
standaardisatie van beeldopslag na streven. Dus bij het beschrijven van de architectuur als basis voor
het ontwerp van de uit eindelijke technische oplossing wordt gekeken bij de technische oplossing kan
worden aangesloten bij bestaande voorzieningen (vb ANPR en Cameratoezicht).

Er is sprake van meerdere PID producten die het LPB gaat opleveren, echter daarbij is de verwachting
dat van 1Mof ICT geen inspanning wordt verwacht. Deze worden wei genoemd in de
ProductBreakdown planning als onderdeel van de PID.

4.3.4. Spoor 4: Onderzoek.
Naast het doen van experimenten wordt in opclracht van Politie & Wetenschap eveneens
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het gebruik van de bodycam
Dit onderzoek wordt 01 2017 voorbereid, en wordt juni 2018 opgeleverd. De resultaten uit het
onderzoek maken geen deel uit van het eind adviesrapport. tenzij het wetenschappelijk onderzoek
gedurende de looptijd van het project bruikbare tussenresultaten levert.

Andersom maken de resultaten uit de experimenten wei deel uit van het wetenschappelijk onderzoek.

4.4.00 te leveren miiloaal oroducten en olannino.
Miilpaalproduct Doel Datum
PID versie 0.9. Ter besluitvorming door de stuurgroep dd 1juni2017

8juni.
PID Definitief Goedgekeurd door de Project Control 1 juli 2017

Board van de Dienst 1Men ICT. Dit houdt
dat zeker is gesteld dat de D-IM en D-ICT
mee kunnen werken met het LPB project.
Op dat moment dient ook het IV Portfolio
te zijn uitgebreid met uren ten behoeve
van het LPB.

Ingerichte CoOrdinatoren op de 4 sporen, 15 juni 2017
projectorganisatie projectondersteuning en communicatie
Communicatieplan Definitief en goedgekeurd door de 1 juni 2017

stuurgroep
Gehuurde Bodycams Ter invulling van 420 aanvragen aan 1 juli 2017

BC's
Advies Basis voor standaardisering vragenlijst 15 mei 2017
onderzoeksopzet per rrnechanisme
Standaard vragenlijst Haalbaar- en reproduceerbaarheid van 15juni2017
per mechanisme het onderzoek per mechanisme
Tussenrapportage 1. Eerste resultaten van ervaringen uit de 1 augustus 2017

proeftuinen.
Tussenrapportage 2 Idem maar dan als tweede tranche aan 1 oktober 2017

resultaten.
Voorstel visie op Stel dat KC besluit om door te gaan -> 1 november 2017
implementatie wat betekent implementatie aan
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financie

aanpassingen in het operationele proces
(protocol), aanschaf, eenmalige kosten
(aansluiting op ICT), exploitatiekosten
dienstverlening, planning, opleiding en
instructie, advies vervolgactiviteiten zoals
afstemming met OM en overige
ketenoartners etc ...

Bijgesteld kader Op basis van ervaringen -> stel een 1 januari 2018
nieuw inzetkader voor en haal deze langs
de besluitvonnende gremia inclusief
advies aan de opdrachtgever. Deze keurt
dit kader goed voor advisering aan de
beleidsverantwoordelijken

Roadmap Wat is de toekomst van Bodycams? 1 januari 2018
Micro: qua techniek en product;
Macro: qua omgeving (ethiek, wettelijk.
beheerstechnisch etc.)

Eindrapport Eindrapportage eenheden. 15 januari 2018

Neem ook de ervaringen van de Oud- en
Nieuwviering mee in de eindrapportage.

Neem zoveel mogelijk bestaand en
bekend wetenschappelijk onderzoek mee
in het rapport.

Schrijf de aanbevelingen op in het rapport
en biedt het rapport met eindadvies
namens de stuurgroep aan aan de
verantwoordelijke, de Directeur
Cvbercrime en Diaitaliserina.

Decharge 1 februari 2018
DoorIooDliid:
Het opleveren tot en met beoordeling van de PID door de stuurgroep duurt 20 dagen.
Inclusief review door het projectteam, het multi team (StructuredWalkTrough).

Daama wordt Definitief, goedkeuring door PCB: 50 dagen.
Governance:
Dit project valt onder het volgende deelprogramma I cluster I ketenpartner I dienst: Digitalisering en
cybercrime
Inves

. :
Benodigde investeringen Ilicenties (€) eerstvolgende fase:

r Totaal budget: voor Bestedingenplan zie bijlage.
Totaal verwacht aantal uren: 8000 (0, 1Men IV).

Bij ketenpartners: Hoe is dit project gefinancierd? Exooene financierino.

Profiel
IndicaIie van de L uten
DienstlSedDrI lCT-uren IM-wen EH-tI'en

Projectmanager PPI 1200
Projectondersteuner PPI 0
Architect OndersteuninQ 400 400
Testmanager Ontwikkeling 0
Ontwerper LeverinQ 0
Dienstenmanager 600

6 PrOjectmandaat Landelljk Protect Bodycarns versle 0 9 docLPB vs 0 9
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Functioneel Beheerder 1MFB 0
Informatieanalist / 1MAdvies 400
Business expert
RSLM
Gebruiker 5000

Totaal 2200 800 5000
Bijzonderheden: Vermeld hier eventuele bijzonderheden.
Voor begroting: Zie bijlage '6. Bestedinaenplan geaccordeerd.'




