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Management summary

De Nationale Politie gaat grootschalig experimenteren met bodycams. AIle eenheden konden aanvra-
gen indienen voor proeftuinen. Dat leidde tot 32 aanvragen voor proeftuinen. Die zijn allemaal geac-

cepteerd.

Dit document bevat een advies aan het Landelijk Project Bodycams en de Stuurgroep Bodycams van de
Nationale Politie voor de evaluatie van de proeftuinen. Daartoe zijn aIle 32 aanvragen samengevat op
een A4 per proeftuin. Die staan in een apart document en deel I bevat een samenvatting van de sa-
menvattingen.

Vervolgens wordt in Deel II het voorstel gedaan aIle proeftuinen te groeperen in vier clusters. Die inde-
ling wordt bepaald door het mechanisme dat men in de proeftuin wil activeren: vooraf (8 proeftuinen),
tijdens (6 proeftuinen) of achteraf (14 proeftuinen). In 5 proeftuinen wordt geen mechanisme geacti-
veerd: daar wil men technische of organisatorische zaken uitzoeken. De proeftuinen in dit vierde clus-
ter zijn 'meta-proeftuinen' genoemd.

In Deel III staat een voorstel voor het onderzoek. AIgemene uitgangspunten zijn objectiviteit, be-
trouwbaarheid, reproduceerbaarheid en onafhankelijkheid. Daarnaast gaat het om externe en interne
validiteit en er wordt uitgelegd welke eisen daaruit voortvloeien voor de onderzoeksopzet. Er moet op
minstens twee, waarschijnlijk zelfs drie, momenten worden gemeten en er moet een experimentele
groep worden afgezet tegen een controlegroep. AIs dat niet gebeurt, zijn er geen causale conclusies
over de effecten van bodycams mogelijk. Vervolgens wordt een voorstel gedaan voor de onderzoeksin-
strumenten en -methoden per cluster. In bijlage 2 worden die ook nog eens schematisch weergegeven.

Aan het eind van elk hoofdstuk worden concrete vragen gesteld aan de Stuurgroep Bodycams. Deze
staan in aparte kaders zodat ze eenvoudig te herkennen zijn.
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Inleiding

De Nationale Politie gaat in 2017 en 2018 grootschalig experimenteren met bodycams in proeftuinen.
AIle experimenten, ze worden proeftuinen genoemd, worden gecoordineerd door het Landelijk Project
Bodycams, onderdeel van het Programma Sensing. Het Landelijk Project Bodycams werkt intensief
samen met dossierhouders bodycam in aIle eenheden en staat onder leiding van de Stuurgroep Body-
cams.

Tot eind februari 2017 konden aIle eenheden aanvragen voor proeftuinen met bodycams indienen.
Deze zijn aIlemaal gepresenteerd tijdens het overleg van de dossierhouders op 23 februari 2017. Beide
trajecten samen leverden in totaal32 aanvragen voor proeftuinen met bodycams op. Na beoordeling
heeft het Landelijk Project Bodycams in overleg met de Stuurgroep Bodycams besloten dat aIle aan-
vragen voor proeftuinen worden geaccepteerd. Dit is bekendgemaakt tijdens het overleg van de dos-
sierhouders op 21 maart 2017.

Het Landelijk Project Bodycams heeft Sander Flight gevraagd aIle 32 aanvragen voor proeftuinen te
bestuderen en samen te vatten. Het totaal (zo'n 150 pagina's) is teruggebracht tot een A4-tje per aan-
vraag. Die samenvattingen zitten in een apart document. Dit rapport bevat de volgende onderdelen:

Voor het overzicht zijn de samenvattingen van aIle aanvragen samengevat in deel I;
In deel II staat een advies over clustering van de proeftuinen. Dat maakt de experimenten in-
teressanter, de onderzoeksresultaten betrouwbaarder en het onderzoek eenvoudiger. Het heeft
verder als voordeel dat er maximaal van elkaar kan worden geleerd;
Vervolgens staat in deel III hoe de evaluatie van de proeftuinen eruit kan zien als wordt vol-
daan aan wetenschappelijke eisen, maar ook aan een praktisch haalbare opzet en een accepta-
bele belasting voor de betrokken politiemensen.



Deel I - Aanvragen samengevat

AIleaanvragen zijn samengevat in een A4-tje per proeftuin. Daarop staat informatie over de aanvraag
zelf(auteur, datum, e.d.), de proeftuin (kosten, aantal bodycams) en de evaluatie (doel, nevendoelen
en onderzoek). Het document met alle A4-tjes is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Hieronder staat in
enkele tabellen een overzicht van de proeftuinen: het aantal proeftuinen per eenheid, het aantal body-
cams, de kosten, de teams en diensten waarin men met bodycams wi! gaan werken en het hoofddoel.

Aantal proeftuinen

Tabelt.t Aantal proeftuinen per eenheid

Midden Nederland 8

Limburg 4

Noord Nederland 4
OostNederland 4
Den Haag 2

Landelijke Eenheid 2

Noord Holland 2

Oost Brabant 2

Zeeland-West Brabant 2

Amsterdam 1

Rotterdam 1

Totaal 32

Aalltal bodyeams

Twaalf proeftuinen hebben nog geen concreet aantal bodycams in het plan genoemd. De andere twin-
tig proeftuinen hebben dat weI gedaan: zij gaan in totaal 307 bodycams gebruiken. Dat zijn er gemid-
deld 15per proeftuin. Dit gemiddelde kan worden geextrapoleerd naar de proeftuinen die nog geen
concreet aantal bodycams noemden en dan komje op 480 bodycams (15bodycams X 32 proeftuinen).

Maar Amsterdam vraagt 120 bodycams aan en schroeft daarmee het gemiddelde erg op. Dus
kunnen we beter uitgaan van het gemiddelde exclusief Amsterdam. Dat zijn 187bodycams in 19proef-
tuinen = 10bodycams per proeftuin gemiddeld. Als de 12proeftuinen zonder concreet aantal in de
aanvraag elk 10 bodycams aanvragen, komen we tot onderstaande schatting:

307 (20 proeftuinen) + 120 (12 proeftuinen) = 427bodycams
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Financien € X 32 proeftuinen = ca. €

Kosten

In drie aanvragen werd een indicatie van de kosten gegeven.

Tabelt.2 Kostenproeftuinen
Amsterdam

Financien Den Haag

Noord Holland

Totaal

Financien De andere 29 aanvragen bevatten geen kostenindicatie. Gemiddeld zijn de kosten van de drie proeftui-
nen die weI een begroting hebben opgenomen € .Als dit gemiddelde zou gelden voor aile 32
aanvragen, komen we tot deze schatting van het totale aangevraagde bedrag:

Deze berekening wordt anders (hoger oflager) als de drie proeftuinen Diet representatief zijn voor de
andere 29 proeftuinen. Aangezien Amsterdam en Den Haag relatief grate proeftuinen aanvragen, is
een lager bedrag waarschijnlijk, maar hoeveellager is Diet te zeggen zonder kostenbegrotingen uit
meer eenheden.

Teams

Tabelt.3 Welketeams gaan met bodycamswerken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Basisteams 9
Horecateams • 9

Bikers 6

Wtjkagent 6

Hondengeleiders 5
Motorrijders 4
Openbare orde team 3
Beredenen, miters 2

Bewaken en Beveiligen 2

Geografische afdeling I.E 2

ME (-oommandanten) 2

Verkeersbandhaving 2

Recherche 2

DROS 1

Flexteam 1

OPCO 1

Openbaar VeIVoerteam 1

Team hoofdwegen 1

Waterwegen 1

• Deze teams hebben verschillende nameD: Veilig Uitgaan, horeca-coOrdinatoren, umeam, Horeca Interventie
Team. horeca. Team Veiligbeid op Straat.
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Er zijn 19 soorten teams die men met bodycams wi} uitrusten. Basisteams en horecateams worden het
meest genoemd: elk 9 keer. Daarna volgen bikers, wijkagenten, hondengeleiders, motorrijders en
openbare orde teams die door drie of meer proeftuinen werden genoemd. De andere teams werden
door 1of 2 proeftuinen genoemd.

Diensten

Tabell.4 In welke diensten gaat men de bodycams gebruiken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Horecadiensten 12

Evenementen, voetbal 9

Solosurveillance 8

Noodhulp 6

Openbare Orde 2

Verkeerscontroles 2

Toezicht wegen (I.E) 2

Toezicht spoor (I.E) 2

Bezoeken AZ£'s 1

Diplomatic Dynamic Surveillance 1

GGP-diensten 1

ME, grootschalig optreden 1

Nachtdienst 1

Projectmatig 1

Toezicht water (I.E) 1

Toezicht in de wijk 1

Er zijn 16 soorten diensten waar men bodycams wi} gebruiken. Horecadiensten staan bovenaan met 12

aanvragen; evenementen en solo-surveillance worden ook vaak genoemd: in 9 resp. 8 aanvragen.

Hoofddoel

Tabell·5 Wat is het hoofddoel?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Vei1igheidpolitie/GTP A

Veiligheidsgevoel politie

Aaosturing politie

Betere informatiepositie

Backoffice verbeteren

Minder geweld door politie

Kwaliteitsverbetering politiewerk

Administratief werk verlichten

Instructie collega's

K1achtonderzoek verbeteren

Merken ~ vergelijken

Minder openbare orde incidenten

9

5

4

3
2

2

2

1

1

1

1

1
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Minder sepots

Objectiefbeeld na geweld politie

Ontsluiten livestream
Personen identificeren

Preventie overlast

Strafrechtelijke handha.ving openbare orde

Antwoord op "\ioggers

1

1

1

1

1

1

Veiligheid van de politie (GTPA) is het meest genoemde doel in de aanvragen: dit werd 9 van de 32
keer genoemd, dus in een kwart van de gevallen. Daarnaast werden nog 18 andere doelen genoemd: 12

daarvan zijn uniek omdat ze maar door een proeftuin werden gekozen. Maar er zijn ook doelen die in
meerdere aanvragen werden genoemd, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de informatiepositie (3X),
verbeteren van de aansturing van de politie (.Ve) of een groter veiligheidsgevoel (Sx).

8



Deelll - Clusteren

Zoals gezegd zijn aIle aanvragen geaccepteerd en gaat elke proeftuin dus door. De proeftuinen zijn
allemaal uniek met veel variatie qua doelen, diensten en dienders. Dat is op zich goed nieuws, want het
vergroot de kans dat er na de evaluatie echt betekenisvolle uitspraken mogelijk zijn over waar, wan-
neer, voor wie en op welke wijze bodycams een toegevoegde waarde hebben.

Maar er komen aIleen goede 'harde' conclusies als er goed onderzoek wordt gedaan. Daarover gaat de
rest van dit document: het is een advies aan het Landelijk Project Bodycams, de Stuurgroep Bodycams
en - indirect - aan aIle dossierhouders bodycam in de eenheden.

Allereerst is het voorstel de proeftuinen te clusteren in vier groepen proeftuinen die veel op elkaar
lijken. Dat heeft een aantal voordelen:
1) Er kan veel van elkaar worden geleerd door over de eenheidsgrenzen te kijken;
2) Onderzoeksinstrumenten, zoals vragenlijsten, hoeven maar een keer te worden ontwikkeld;
3) Uitkomsten worden betrouwbaarder door op meerdere plekken onderzoek te doen.

Voorstel voor 4 clusters

Het voorstel is om de proeftuinen te clusteren op het mechanisme dat men wil activeren: vooraf, tij-
dens of achteraf. Die mechanismen zijn beschreven in het literatuuronderzoek naar bodycams dat
begin 2017 is gepubliceerd.! De dossierhouders bodycam konden zelf aangeven welk mechanisme vol-
gens hen het belangrijkste is in elke proeftuin. Dat hebben de meesten ook gedaan, maar in 10 proef-
tuinen koos men meer dan een mechanisme. Daar is een keuze geforceerd. In 4 proeftuinen koos de
dossierhouder geen enkel mechanisme en daar is uit de aanvraag afgeleid wat het belangrijkste me-
chanisme is. In bijlage 1staan de keuzes van de dossierhouders en de eventuele aanpassing of toevoe-
ging.

Drie keuzes moeten hier worden toegelicht:
Amsterdam: in deze proeftuin wordt gemikt op drie mechanismen: vooraf EN tijdens EN ach-
teraf. Omdat het gaat om 120 bodycams (een derde van aIle aangevraagde bodycams) is het
redelijk elk van de drie mechanismen te onderzoeken.
Oost Nederland 1: op basis van de ingediende aanvraag kan geen keuze worden gemaakt voor
een bepaald mechanisme. De aanvraag gaat over vijfbasisteams waarin men allerlei verschil-
len de doelstellingen wil bereiken. Eigenlijk gaat het dus over 5 proeftuinen en dat is te inge-
wikkeld: als je niet weet waar je op mikt, schiet je ook nooit raak. Hierover zal overleg moeten
worden gevoerd met de aanvragers.
Vijf proeftuinen mikken niet op een effect, maar hebben een technisch, juridisch of organisa-
torisch doeL Die zijn niet bij een van de drie mechanismen ingedeeld, maar onder een apart
cluster 'meta-proeftuinen' geschaard.

1 S. Flight (2017), De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk, Politie & Wetenschap.
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Bodycams in 17 wijkteams en 4 afdelingen
De-escaleren. veiliger gevoel politie
Maastricht: Noodhulp en openbare orde
Groter veiligheidsgevoeL minder GTPA door zichtbaar dragen bodycam
Venray /Gennep: openbare orde en solo
Preventie door zichtbare aanwezigheid bodycam
VenlofBeesel: veilig uitgaan en solo
Minder geweld door voorkomen escaiatie
Utrecht Noord
Positief effect op gedrag burgers. politie groter bewustzijn eigen optreden
west Utrecht solosurveillance Iandelijk gebied (vervolg op dashcams)
De-escalerend professioneel optreden politie tijdens solosurveillance
Horeca en doeigroepers Zuidwest Drentbe
Preventie door bodycam
Hondengeleiders minder geweld
De-escalerende functie van bodycams

Amsterdam

Mechallisme 1:Vooraf(8 proeftuillell)

Limburg 2

Limburg 3

Limburg 4

Midden Nederland 2

Midden Nederland 6

Noord Nederland 4

Oost Nederland 2

Mechallisme 2: Tijdells (6 proeftuillell)

Amsterdam Bodycams in 17 wijkteams en 4 afdelingen
Onderzoeken verschil weI/geen Itve streaming gevoel van veiligheld

Noord Holland 1 Alkmaar: live streaming uit wijle. voetbal en evenementen
Live meekijken als coDega in nood verkeert

Noord Nederland 1 Bikers solo: minder geweId
Uve aansturen op basis van beelden

Noord Nederland 2 Hondengeleiders solo: minder geweld
Vergroten veiligheid solo door live meekijken

Noord Nederland 3 Heerenveen: voetbal
Aansturing vanaf een commandopost

Oost Brabant 2 Stratumseind Eindhoven tegengaan geweld
Preventie door bodycam

Mechallisme 3: Achteraf (14 proeftuillell)

Amsterdam Bodycams in 17 wijkteams en 4 afdelingen
Disdplineren betrokkenen

Den Haag 2 Bewaken en Bevelligen: beter beeld van verdachten
Goed signalement en persoonskenmerken vastleggen

Landelijke Eenheid 1 Noordwest: bekeuringssituaties de-escaleren
Bewijs. k1achten afhandeIen

Landelijke Eenheid 2 Zuidwest: bekeuringssituaties de-escaleren
Terugkijken na inddent. gezichtsherkenning achteraf

Limburg 1 Heerlen: VeUig Uitgaan
Leren van inddenten en van elkaar door evaluatie

Midden Nederland 1 Gooi & Vecht: basisteams en districtsrecherche
Minder sepots na solo surveillance. bewijs venamelen. leren

Midden Nederland 3 A1mere Stad Haven: identiftcatie personen
Identiftceren van 'de ons bekenden' door automat1sche Identiftcat1e

Midden Nederland 4

Midden Nederland 5

Midden Nederland 8

Noord Holland 2

Oost Nederland ..•

Hondensurveillanceteam: minder geweld
Objectiefbeeld na geweldgebruik door hondengeleider of hond
Verkeershandhavtngteam Midden Nederland: bekeuringen
Klachtondenoek verbeteren door feitelijke situatie weer te geven
Amersfoort: confrontatie drankmlsbruik
Beelden Iaten zien aan jongeren en hun ouders na aIcoholmisbruik
Professionele diaIoog: Hoorn. Purmerend. Haarlem
Beelden bodycams Iaten bekiiken en leren van handelen
Confrontatie drankmlsbruik Zwolle
Beelden Iaten zien aan jongeren en hun ouders na aIcohoimisbruik
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Intern
beraad

Zeeland West Brabant 1 Informatiepositie ondermijning verbeteren
Repressief optreden

Zeeland west Brabant 2 Confrootatie dranlmUsbruik TIlburg. Breda. Bergen op Zoom
Beelden Jaten zlen aan Jongeren en hun ouders na alcoholmJsbruik

Cluster 4: Meta (5 proeftuinen)
Den Haag 1 Datadistributle (bodycam) beeJden backoffice: geen DW's en USB's meer

Midden Nederland 7

Oost Brabant 1

Oost Nederland 3

Rotterdam

Utrecht Centrum Horeca: 4 merken bodycams vergelijken

BackofIlce Wpg landeliJke richtHJn: EIndhoven. Den Bosch. Helmond

Vlerdaagse NIJmegen: live bodycams koppelen aan videoplatform

Centrum horeca en noodhulp: regie op bodycams. instructies opsteDen

Vragen aan stuurgroep
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Deel III - Onderzoek

Dit deel van het rapport bevat een advies voor het onderzoek dat nodig is om uiteindelijk conclusies te
kunnen trekken over de meerwaarde van bodycams. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten
beschreven om aan wetenschappelijke eisen te kunnen voldoen. Daarna wordt per cluster ingegaan op
de onderzoeksmethoden die nodig zijn.

Uitgangspunten

1. Objectief, betrouwbaar, reproduceerbaar en onathankelijk

Goed onderzoek is objectief, betrouwbaar en reproduceerbaar. Dat leidt tot een aantal eisen aan de
onderzoeksopzet en die worden hieronder besproken. Daarnaast is onafhankelijkheid belangrijk. Een
evaluatie moet worden gedaan door mensen die zelf niet in de proeftuin werkzaam zijn en geen belang
hebben bij een bepaalde uitkomst. We willen vermijden dat 'Wij van WC-eend van harte WC-eend
aanbevelen'. Dat kan door externe wetenschappelijke onderzoekers in te schakelen, maar het zouden
ook politiemensen kunnen zijn. Als ze maar niet direct betrokken zijn bij de proeftuin. De afgelopen
tien jaar zijn er maar heel weinig evaluaties uitgevoerd naar bodycams en verreweg de meeste waren
interne onderzoeken door de betrokkenen zelf. Men deed na afloop zelf een paar interviews en schreef
daar een verslag van. Dat soort rapporten zijn niet bruikbaar voor andere eenheden omdat ze vaak
over details gaan en niet over de hoofdzaak. Verder worden die onderzoeken vrijwel nooit gepubliceerd
waardoor anderen er niet van kunnen profiteren.

Dat moet deze keer echt anders: het doel van de experimenten is patronen te ontdekken en oplossin-
gen te ontwikkelen die schaalbaar en overdraagbaar zijn. Dat betekent dat de evaluaties aan hogere
eisen moeten voldoen. Ook moeten ze gepubliceerd worden in een vorm waardoor anderen ervan kun-
nen leren. Het doel is dat dezelfde beginnersfouten niet elke keer worden herhaald.

2. Validiteit

Effecten van bodycams zijn moeilijk aan te tonen. Sommigen denken zelfs dat het onmogelijk is pre-
ventieve effecten te bewijzen: toon maar eens aan dat iets niet is gebeurd. Maar dat is nietjuist: je kunt
preventieve effecten weI degelijk bewijzen. Als je maar de juiste onderzoeksopzet hanteert. Uit het
literatuuronderzoek blijkt dat dergelijk onderzoek heel zeldzaam is - ook in het buitenland. We reld-
wijd voldeden slechts 9 evaluaties aan de eisen. In Nederland is zelfs nog nooit onderzoek gedaan naar
bodycams dat aan die eisen voldeed. Daar moet verandering in komen: dit onderzoek moet harde con-
clusies mogelijk maken. Dan wordt de volgende vraag: wat is goed onderzoek? Daar staat in het litera-
tuuronderzoek een uitgebreide toelichting op. Hier voIgt een korte samenvatting gebaseerd op interne
en externe validiteit.



Interne validiteit
Interne validiteit is de mate waarin het redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd. De re-
sultaten van het onderzoek moeten gel dig zijn voor de onderzochte groep: de relatie tussen variabelen
is causaal van aard en kan niet aan zogenaamde onderzoeksartefacten worden toegeschreven. Daar
heb je een onderzoek voor nodig met een voor-na vergelijking en een vergelijking tussen een experi-
mentele groep en een controlegroep.

Het voorstel is om interne validiteit te borgen door de Maryland Scientific Methods Scale
(MSMS) te hanteren: een internationaal geaccepteerde maatstaf voor de validiteit van effectevalua-
ties.2 Deze schaal deelt evaluaties in vijf categorieen in - elk met een eigen niveau van wetenschappe-
lijke validiteit. De eerste categorie heeft de laagste validiteit en de laatste categorie de hoogste validi-
teit:

Niveau 1= Correia tie
Niveau 2 = Niveau 1plus voor- en nameting

Niveau 3 = Niveau 2 plus vergelijkingsconditie
Niveau 4 = Niveau 3 plus controle voor overige bei"nvloedende factoren
Niveau 5 = Niveau 4 plus random toewijzing bodycams

Niveau 3 is minimaal vereist voor valide causale uitspraken over de effecten van bodycams op de eind-
doelen, dus daar wordt hieronder voor gekozen. Heel simpel gezegd is het nodig een voor-na meting te
doen en een wel-niet vergelijking te maken.

Meetmomenten
Er moet volgens de MSMS-schaal onderzoek worden gedaan op minimaal twee momenten: voor en na.
Voorafgaand aan de inzet van de bodycams moet de uitgangssituatie worden gepeild en daarna moet
de verandering worden gemeten. In het ideale geval gebeurt dit in twee metingen die in exact dezelfde
periode van hetjaar worden gehouden om seizoenseffecten uit te sluiten (in de winter voelen mens en
zich minder veilig dan in de zomer). Ook wilje dat de 'schokeffecten' dieje vlak na invoering van een
nieuw instrument vaak ziet geen doorslaggevende rol spelen. Je wilt weten wat de bodycam oplevert
na enige gewenning. Ook daarom is het goed als er flink wat tijd tussen de metingen zit. Dat betekent
dus een a-meting vlak voordat de bodycams in gebruik worden genomen en een effectmeting (de 1-

meting) precies een jaar later.
Maar ongetwijfeld vindt de politie een jaar te lang en wil men ook tussentijds al een indicatie

van de effecten. Daarom is het voorstel enkele maanden na invoering van de bodycams een tussenme-
ting te doen. Daardoor komt het totaal op drie meetmomenten:

o-meting: vlak voor introductie van de bodycams
I-meting: na drie of vier maanden
2-meting: na een jaar

Wel/niet
Er moet onderzoek worden gedaan onder politiemensen die werken met bodycams en onder een con-
trolegroep die geen bodycams gebruikt. Dit is noodzakelijk om andere verstorende factoren die gelijk-
tijdig optreden uit te kunnen filteren. Een voorbeeld maakt duidelijk waarom dit essentieel is. Stel dat
er een terroristische aanslag wordt gepleegd tussen het moment van de a-meting en de I-meting. Daar
zuIlen (politie)mensen zich ongetwijfeld onveiliger door gaan voelen. Dus voelen de respondenten zich

2 D. Farrington et al. (2002), 'The Maryland scientific methods scale'. In: L. Sherman (ed.), Evidence-based crime
prevention, London: Routledge.
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tijdens de I-meting onveiliger dan tijdens de o-meting. Maar komt dit door de aanslag of door de bo-
dycams? Hoe kanje dat uit elkaar trekken? Door de uitkomsten in de experimentele groep te vergelij-
ken met de controlegroep. Het verschil is het effect van de bodycam.

Nota bene: Bovenstaande tekst gaat over het evalueren van effecten van bodycams op gedrag van
potitiemensen en burgers. Er worden in de proeftuinen ook dingen uitgetest die niet mikken op een
effect op langere termijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om het testen van verschillende soorten body-
cams. Daar kanje binnen een periode van drie maanden en op basis van kwalitatief onderzoek een
prima onderbouwd oordeel over velten. Dat geldt ook voor andere doelen, zoals welticht het uitpro-
beren van de samenwerking tussen potitie en OM bij het verstrekken van opgenomen beelden. Dat is
geen langdurig proces, maar incident-specifiek. Dat soort doelen kunnen zonder voor-na meting en
zonder wel-niet vergelijking worden onderzocht. Daar heb je geen effect-evaluatie voor nodig, maar
een proces-evaluatie. En dus kunnen die doelen ook op kortere termijn worden geevalueerd. Waar de
uitgebreide onderzoeksopzet wei voor nodig is, is het bepalen van effecten op potitie en burger die
zich pas in de loop van een experiment kunnen openbaren en die ook moeten beklijven voordat er een
conclusie over kan worden getrokken. Hieronder wordt per cluster aangegeven welke proeftuinen
die 'zware' opzet vereisen en waar we met de 'lichte' variant onderzoek uit de voeten kunnen.

Externe validiteit
De externe vatiditeit geeft aan of de resultaten van een bepaald onderzoek te generaliseren zijn. Gel-
den de gevonden resultaten oak va or anderen dan de experimentele groep? Dus moetje uitzoeken of
de experimentele groep kenmerken had die uniek waren. En of er bepaalde randvoorwaarden aanwe-
zig waren die cruciaal waren voor het succes. De externe validiteit wordt grater als je goed beschrijft in
welke context het experiment heeft plaatsgevonden.

Om dit te meten heb je weinig aan kwantitatief onderzoek: je wilt een beschrijving van het pro-
ject, de gemaakte keuzes en een onderbouwde inschatting ofhet project schaalbaar en overdraagbaar
is of niet. Dus moet je interviews houden, observeren, meelopen en meekijken en dergelijke. Daar doe
ik hieronder een voorstel voor.

3. Opvattingen van politie over bodycams

Het voorstel is am een overkoepelend onderzoeksinstrument in te zetten in aIle proeftuinen: een en-
quete onder politiemensen waarin hun opvattingen over bodycams worden gepeild. Dat moet - gezien
de eisen die volgen uit de MSMS hierboven - in elk geval twee keer gebeuren: voordat de bodycam in
gebruik wordt genom en en eenjaar later (voor-na). Oak moeten gebruikers van bodycams met niet-
gebruikers worden vergeleken (wel-niet). Zo'n enquete is het beste instrument am op een gestandaar-
diseerde wijze te peilen hoe de ervaringen met bodycams zijn: wat gaat goed en wat moet er beter?
Door oak enkele vragen over de persoon die de vragenlijst invult te steIlen, kunnen de antwoorden
(geanonimiseerd) worden opgesplitst: naar eenheid, rang, functie, maar oak naar leeftijdscategorie,
sekse en dergelijke. Oak moeten er vragen worden gesteld over de ervaringen met de verschillende
merken bodycams en de verschillende soorten back-offices, zodat kan worden achterhaald of de resul-
taten wellicht verschillend zijn voor die variabelen.

Het zou verstandig zijn daarbij optimaal gebruik te maken van ervaringen van andere politie-
korpsen in het buitenland. Zo is er een uitstekend voorbeeld van een vragenlijst ontwikkeld en getest
in de Verenigde Staten. Deze vragenlijst is de afgelopen jaren ontwikkeld door toonaangevende onder-
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zoekers en is een 500rt standaard aan het worden.3 In de vragenlijst komen de belangrijkste vragen
over bodycams aan bod.4 Het gebruiken van deze vragenlijst is niet aileen een goed idee omdat deze al
getest is en goed blijk.t te werken. Hij biedt ook de mogelijkheid de uitkomsten in Nederland te verge-
lijken met andere politiekorpsen. Het voorstel is aan te sluiten bij de halfjaarlijkse belevingsmonitor
IV: ofwel door vragen toe te voegen aan een meting die toch al wordt gehouden ofwel door gebruik te
maken van de beschikbare technologie en een 'verse' steekproef.

4. Opvattingen van burgers over bodycams

Het verdient aanbeveling ook een enquete onder een aselecte steekproef van burgers te houden om
hen te vragen naar hun ideeen over bodycams en hun eventuele ervaringen met bodycams (dat zullen
er niet veel zijn, maar toch). In New York heeft de politie dat ook gedaan en de verschillen tussen de
opvattingen van politiemensen en burgers waren groot en interessant.5

De vragenlijst voor burgers kan korter zijn dan die voor de politie, omdat veel vragen niet rele-
vant zijn voor burgers. De afdeling communicatie heeft naar eigen zeggen budget voor onderzoek on-
der burgers. Als dat inderdaad het geval is en er is rnimte voor samenwerking door vragen toe te voe-
gen, moet daar natuurlijk bij worden aangesloten.

Vragen aan stuurgroep

Cluster 1: Mechanisme vooraf

Vanafhier gaat het over de onderzoeksopzet die nodig is voor elk van de vier clusters. In dit eerste
cluster met als mechanisme 'vooraf, zitten 8 proeftuinen in 5 regionale eenheden: Amsterdam, Lim-
burg (2, 3 en 4), Midden Nederland (2 en 6), Noord Nederland 4 en Oost Nederland 2.

Belangrijke doelen in deze proeftuinen zijn het voorkomen van geweld tegen politieambtena-
ren en het vergroten van het veiligheidsgevoel van de politie. Dat moet worden bereikt doordat de bo-
dycam preventief werkt op ongewenst gedrag van burgers: mensen moeten zich netter gedragen omdat
ze weten dat ze worden gefilmd.

In elk van deze 8 proeftuinen moeten dezelfde onderzoeksmethoden en -instrumenten wor-
den gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid op landelijk niveau uitkomsten te vergelijken waardoor even-

3 De vragenlijst staat in dit artikel: J. Gaub, D. Choate, N. Todak, C. Katz &M. White (2016), 'Officer Perceptions
of Body-Worn Cameras Before and After Deployment: A Study of Three Departments'. In: Police Quarterly, 2016,

Vol. 19(3) 275-302.
Een andere onderzoeker besloot zijn vragenlijst aan te passen om aan te sluiten bij deze 'standaard'. Zie: B. Newell
(2016), 'Collateral VISibility:A Socia- Legal Study of Police Body Camera Adoption, Privacy, and Public Disclosure
in Washington State', in: Indiana Law Journal (forthcoming).
4 De onderwerpen zijn: a) completing incident reports, b) use of evidence in court, c) citizen reaction, d) police
officer behavior, e) familiarity, comfort and ease of use f) general perceptions, g) overall perceptions. Zie Gaub et
al.2016.
5 De politie in New York deed onderzoek onder 5.500 politiemensen en 25.000 inwoners van New York. De re--
sultaten zijn recent openbaar gemaakt. Het rapport over de politie staat bier:
http://marroninstitute.nyu.edu/uploads/ contentjNYPD _Officer _BWC_Questionnaire _Report.pdf. Het rapport
over de inwoners staat bier: https:/ /policingproject.orgjwp-content/uploads/ 2017/ 03/Report -ta-the--NYPD-
Summarizing-Public-Feedback-on-BWC-Policy.pdf.
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tuele regionale verschillen aan het licht komen. Ook biedt het de kans analyses te doen op een redelijk
grote steekproef waardoor de betrouwbaarheid groter wordt.

Methoden

Omdat preventieve effecten moeilijk aan te tonen zijn, moeten voor dit cluster aIle onderzoeksmetho-
den uit de kast worden getrokken. In de bijlage staat een overzicht van aIle onderzoeksmethoden per
cluster.

Enquete politie
Als er een enquete onder politiemensen in aIle proeftuinen wordt gehouden (zie het voorstel hiertoe in
de voorgaande paragraaf), is het natuurlijk perfect als daar een paar extra vragen aan worden toege-
voegd voor de proeftuinen in elk cluster. Dat zijn voor dit specifieke cluster dus vragen waarmee het
mogelijke preventieve effect van bodycams kan worden gemeten. Die vragen gaan over slachtoffer-
schap van geweld, onveiligheidsgevoelens, maar ook over de vraag of aan burgers bekend is gemaakt
dat er een bodycam aanwezig was. Hoe die vragenlijst er precies uit moet zien, is van later zorg. Waar
het om gaat is dat er hier de keuze wordt gemaakt voor het inzetten van dit meetinstrument.

Registraties en logfiles server
Een belangrijk uitgangspunt bij onderzoek binnen de politie is dat de administratieve belasting voor
politiemensen zo klein mogelijk moet zijn. Het gebruiken van informatie uit registratiesystemen die de
politie toch al bijhoudt verdient dan ook sterk de voorkeur boven verse informatie uit gesprekken of
enquetes. Het bedrijfsprocessensysteem voor incidenten en mutaties is in theorie zeer bruikbaar om
slachtofferschap van geweld te meten, maar iedereen weet dat aIleen de ernstige incidenten worden
geregistreerd. En er wordt ook niet consequent het label bodycam gekoppeld aan mutaties waar de
bodycam een rol speelde. De groep dossierhouders heeft al suggesties gedaan voor het herkenbaar
labelen van mutaties zodat achteraf automatisch aIle bodycam-gerelateerde zaken kunnen worden
gefilterd. Sommige dossierhouders waren heel positief over de discipline van hun coIlega's, anderen
wat minder. Daar moet dus wellicht eerst een steekproef worden genomen. Desondanks is het vanzelf-
sprekend om - al is het maar indicatief - ook te kijken naar de inhoud van dit soort registratiesys-
temen. Dat maakt dan ook onderdeel uit van de onderzoeksopzet in dit eerste cluster.

Daarnaast is er ook behoefte aan 'harde' informatie over het gebruik van de bodycams en daar
kunnen software en hardware veel nuttige informatie opleveren. De logfiles van de servers waar de
bodycams mee communiceren kan daar bijvoorbeeld prima voor worden gebruikt. In Amsterdam bij-
voorbeeld heeft de technische afdeling een back-office die dit mogelijk maakt. Daarin wordt veel in-
formatie auto rna tisch gelogd op het moment dat een bodycam wordt meegenomen en als deze weer
wordt ingeleverd: identificatie van de gebruiker (en dus leeftijd, functie, rang), datum, tijd, aantal ge-
maakte opnames. Met weinig moeite kan ook het type dienst worden achterhaald op basis van die ge-
gevens. Deze logfiles maken het ook mogelijk te zien in welke weken, op welke dagen en tijdens welke
uren de bodycams het me est zijn gebruikt. Hoe ontwikkelde het gebruik zich in de loop der maanden?
Wellicht kunnen zelfs technische prestaties worden afgelezen uit dit soort files, zoals levensduur van
de batterij, software en hardware storingen en defecten. Ook als politiemensen opnames raadplegen
wordt dat gelogd (naam van de betreffende coIlega, datum, tijd, of er een kopie is gemaakt, e.d.). Kort-
om: heel veel interessante informatie kan uit dit soort logfiles worden gehaald. Dit geldt ongetwijfeld
ook voor de andere eenheden die al een stevige hoeveelheid bodycams hebben gebruikt, zoals Rotter-
dam en Den Haag en wellicht nog anderen. Ook sommige leveranciers, zoals in elk geval Zepcam en
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Axon, kunnen dit soort informatie uit hun logfiles halen. Dat is dus een goudmijn voor onderzoekers
omdat het heel veel relevante informatie oplevert, terwijl het de politie geen tijd kost het bij te houden.

Diepte-interviews
Naast de kwantitatieve informatie nit enquetes, registratiesystemen en logfiles, is er ook behoefte aan
kwalitatieve informatie. Sterker nog: dat levert vaak de beste informatie op over hoe de bodycam
werkt. Daar worden diepte-interviews voor gehouden. Deze gesprekken zijn van cruciaal belang voor
de exteme validiteit: de generaliseerbaarheid van de proeftuin naar andere eenheden. Hier gaat het
dus om het stellen van vragen om te ontdekken of er unieke zaken speelden in de proeftuin of de rand-
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om dezelfde effecten te kunnen bereiken. Het biedt het
verhaal achter de cijfers. Het is ook wenselijk een aantal interviews te houden met burgers om ze te
vragen naar hun ervaringen met bodycams. Om dit soort gesprekken te structureren worden altijd
topic-lijsten opgesteld. In dit geval moeten die per proeftuin of zelfs per respondent (techneut, gebrui-
ker, leidinggevende, burger) worden opgesteld. Hier is dus heel veel maatwerk nodig.

Observaties
Een van de meest interessante onderzoeksmetboden is observeren. Meekijken, meelopen, meedenken
en daar achteraf op een systematische wijze op reflecteren. Dit kunnen onderzoekers doen, maar het is
natuurlijk ook een goed idee als dossierhouders dit bij hun collega's in de andere proeftuinen zouden
doen. Ze kunnen daarbij worden geholpen door vragenlijsten of overzichten van te bespreken punten.

Vraag aan stuurgroep

Cluster 2: Mechanisme tijdens

Het gaat in dit cluster om 6 proeftuinen in 4 regionale eenheden: Amsterdam, Noord Holland 1, Noord
Nederland (1, 2 en 3) en Oost Brabant 2.

Het idee achter dit mechanisme is dat er incidenten zullen blijven gebeuren ondanks de body-
cams, maar dat deze incidenten minder zullen escaleren. Incidenten worden namelijk in de kiem ge-
smoord door slim op- en afschalen van politie-inzet of door coaching 'via het oortje'. Het doel is dus
een betere operational awareness en het optimaliseren van de inzet van de politie. Een belangrijk
ander doel is het vergroten van het veiligheidsgevoel van collega's die solo werken.

Belangrijke zaken om te ontdekken in deze proeftuinen zijn de procedures en afspraken die
nodig zijn om het iiI-if! meekijken optimaal te organiseren. Wie moet er meekijken, wie mag de inzet
aansturen en wat levert live meekijken precies op?

Er zijn in dit cluster. twee soorten proeftuinen. Enerzijds zijn er proeftuinen die de bodycams alleen
tijdens een klein aantal bijzondere gebeurtenissen willen inzetten. Dit wordt bier incidentele inzet
genoemd en het geldt voor de proeftuinen Noord-Nederland 1en Noord-Nederland 3. Anderzijds zijn
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er 4 proeftuinen die de live bodycams structureel willen inzetten: Amsterdam, Noord-Holland 1,

Noord-Nederland 2 en Oost Brabant 2. De onderzoeksopzet verschilt voor beide soorten.

Incidenteellive meekijken
Noord-Nederland 1wi} uitzoeken of live beelden van bodycams die worden gedragen door bikers tij-
dens SGBO's bruikbaar zijn voor crowd control, crowd management en afhandeling van incidenten.
Het live aansturen van de bikers op basis van de beelden is bet doeL Noord-Nederland 3wi} bikers,
beredenen en ME bij voetbalwedstrijden van Heerenveen vanuit de commandopost aansturen.

Deze twee proeftuinen kunnen worden onderzocht door tijdens de SGBO's respectievelijk de
voetbalwedstrijden een onderzoeker te laten observeren tijdens de operatie. Achteraf moeten er dan
diepte-interviews over de ervaringen met de bodycamdragers en met bun commandanten, ondersteu-
ners en techneuten worden gebouden om te zien of de doelen zijn bereikt en onder welke voorwaarden
live bodycams meerwaarde bebben. Een volledig kwalitatief onderzoek op maat, dus.

Structureellive meekijken
Amsterdam wi} uitzoeken of politiemensen met een bodycam die live wordt bekeken zich veiliger voe-
len dan politiemensen met een bodycam waarbij niet live wordt meegekeken. In Amsterdam zijn ruim
20 bodycams met live verbinding en 100 zonder live verbinding beschikbaar voor aDe medewerkers
van basisteams. Er zullen daar dus enkele bonderden politiemensen met beide typen bodycams op
straat werken en dus beeft bet zin kwantitatief onderzoek te doen in een enquete. Er worden toch al
enquetes gebouden, dns daar kunnen een paar extra vragen in worden opgenomen over de waardering
van de live verbindingen.

In de proeftuinen Noord-Holland 1, Noord-Nederland 2 en Oost Brabant 2 wi} men ook struc-
tureellive meekijken met bodycams. Het gaat bier echter om kleine aantaDen bodycams: 6 in Allonaar,
3 voor de bondengeleiders in Noord-Nederland en 5 in Eindhoven. Het uitbreiden van de vragenlijst
voor de enquete onder politiemensen, net als in Amsterdam, is bier dus niet logisch.

Andere kwantitatieve bronnen (registratiesystemen en logfiles server) zijn niet bruikbaar, om-
dat bet bij live meekijken gaat om live reageren. Oat leidt niet structureel tot mutaties in interne sys-
temen of tot bruikbare elektronische overzichten.

Bij dit cluster zijn bet kwalitatieve onderzoeksmethoden, interviews en observaties, die bij
uitstek geschikt zijn om antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Door diepte-interviews met dra-
gers van bodycams en met degenen die live konden meekijken, kan worden ontdekt wat men beeft
geleerd. Ook observaties in de eenheden tijdens bet live werken met de bodycams zal, mits dit op een
systematische wijze gebeurt en mits de informatie systematisch wordt verwerkt en geanalyseerd, zul-
len zeer bruikbare informatie opleveren.

Vraag aan stuurgroep
Intern
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Cluster 3: Mechanisme achteraf

In dit derde cluster gaat het om 14 proeftuinen in 8 eenheden: Amsterdam, Den Haag 2, Landelijke
Eenheid (1 en 2), limburg 1,Midden Nederland (1, 3, 4, 5 en 8), Noord Holland 2, Oost Nederland 4
en Zeeland west Brabant (1 en 2).

Het idee in dit cluster is dat er achteraf gebruik wordt gemaakt van beelden die met bodycams
zijn opgenomen. Een veelgenoemd doel is het gebruik van beelden voor opsporing en vervolging. Maar
ook collegiaalleren, klachten afhandelen ofhet confronteren van dronken tieners (en hun ouders) met
alcoholmisbruik vaDen onder dit mechanisme.

Belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van beelden zijn de opslag, beveiliging, gebruik
en transport van beeldfragmenten. Daarnaast moet er natuurlijk organisatorisch veel worden geregeld,
bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de recherche gebruik kan maken van opgenomen beelden. Het-
zelfde geldt voor het aanleveren van beelden aan partners in het vervolg van de strafrechtketen: daar
moeten technische en organisatorische afspraken worden gemaakt die ook moeten worden beproefd.

De doelen van de 14 proeftuinen in dit cluster zijn:

Amsterdam

Den Haag 2

Landelijke Eenheid 1

Lande1ijkeEenheid 2

Limburgl

Midden Nederland 1

Midden Nederland 3

Midden Nederland 4

Midden Nederland 5

Midden Nederland 8

Noord Holland 2

Oost Nederland 4

Disciplineren burgers die agressief zijn

Goed signa1ement en persoonsken:merbn vastleggen

Bewijs, klaclrten afbandelen

Terugki:jken na incident, gezicht:sherken achteraf

Leren van incidenten en van eIbar door evaluatie

Minder sepots na solo surveillance, bewijs verzamelen.leren

Identificeren van 'de ODSbekenden' door antomatiscbe identificatie

Objectiefbeeld na geweldgebruik door hondeogeleider ofhond

Kladltondermek verlJeteren door feitelijke situatie weer te gewn

Beelden laten nen BaDjongeren en hun ouders na alcoholmishruik

Beelden bodyauns Jaten bekijken en leren van handelen

Beelden laten nen BaDjongeren en hun ouders na alcoholmisbruik

Zeeland west Brabant 1 Repressief optreden

Zeeland west Brabant 2 Beelden laten nen aanjongeren en hun ouders na alooholmisbruik

Geen van deze proeftuinen mild op een breed maatschappelijk effect. Men kiest ofwel voor een intern
doel, zoals bijvoorbeeld leren van incidenten, of voor een extern doel bij een specifieke burger, zoals de
confrontatie van jongeren met hun eigen alcoholmisbruik. Dit kan op termijn ook maatschappelijke
effecten hebben (dat is zelfs de wens), maar dat is Diet het leidende principe in de proeftuinen in dit

cluster.
Daarom is het voorstel in dit cluster geen kwantitatieve enquetes te houden voor het meten

van effecten.7 Het voorstel is bier om te kiezen voor kwalitatief onderzoek dus diepte-interviews en
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observaties. Deze worden voor de kwantitatieve uitspraken aangevuld met informatie uit registraties
en logfiles.

Gebruik beelden achteraf in de andere clusters

In de proeftuinen in de drie andere clusters leanhet natuurlijk ook gebeuren dat er beelden worden
opgenomen die achterafbruikbaar blijken voor opsporing, vervolging of voor het afhandelen van een
klacht, bijvoorbeeld Het hoofddoel in die proeftuinen is anders (preventie, live meekijken of meta),
maar het zou natuurlijk zonde zijn om die ervaringen te laten liggen. E1kekeer dat beelden achteraf
worden gebruikt moeten in dit onderzoek worden meegenomen. We weten namelijk dat het gebruik
van opgenomen beelden heel zeldzaam is. Hiervoor moet een goede methode worden ontwikkeld. Een
idee is om bijvoorbeeld maandelijks aan de dossierhouders in aIle proeftuinen te vragen aIle voorbeel-
den van 'gebruik achteraf te bundelen en aan te leveren. Een andere optie die werd voorgesteld is het
(wekelijks?) laten invullen van een formulier door (een steekproef van?) politiemensen die met body-
cams werken.

Vraag aan stuurgroep
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Cluster 4: Meta

Dit vierde en laatste cluster gaat over 5 proeftuinen in 5 eenheden: Den Haag 1, Midden Nederland 7,
Oost Brabant 1, Oost Nederland 3 en Rotterdam.

In elk van deze 5 proeftuinen is het doel een intern resultaat op technisch of organisatorisch
vlak: oefenen met datadistributie, vergelijken van verschillende merken bodycams, backoffice Wpg,
live bodycams koppelen aan videoplatform en instructies voor collega's opstellen. Het gaat dus niet, of
hooguit zeer indirect, om het bereiken van een maatschappelijk effect. Als we het heel simpel zeggen:
er valt bier niets te tellen of te turven. Er is dus geen rol voor kwantitatieve instrumenten: de enquetes,
registraties oflogfiles gaan 005 weinig interessants vertellen over de geleerde lessen.

Dat maakt de proeftuinen niet minder waardevol dan de andere. Integendeel wellicht: dit zou-
den weI ee05 de meest leerzame proeftuinen kunnen blijken, juist omdat ze expliciet gaan over de
vraag hoe de bodycam werkt en wat er aan randvoorwaarden nodig is om de apparaten optimaal te
laten functioneren. Onderzoek is dus net zo belangrijk als bij de andere clusters.

Maar wat voor onderzoek? Een effect-evaluatie heeft geen zin, omdat er geen effect wordt be-
oogd. Hier is een proces-evaluatie nodig op basis van kwalitatieve methoden. Er moet een onderzoeker
aan deze proeftuinen worden gekoppeld die meeloopt, meekijkt, aantekeningen maakt en interviews
houdt met betrokkenen. Achterafkan dan het proces worden beschreven en beoordeeld: een overzicht
van wat er precies is ontwikkeld, welke besluiten er door wie zijn genomen, wat daar de gevolgen van
waren (positief en negatief), welke hobbels er uit de weg zijn geruimd, wat de proeftuin heeft opgele-
verd en - het belangrijkste - wat andere eenheden en de Nationale Politie als geheel bier aIlemaal van
kunnen leren.
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Bijlage 1 - Mechanismen per proeftuin

Proeftuin Mecbantsme volgens Keoze

dossierbouder (vet Indien afwIjkend)

Amsterdam Vooraf - tijdens - achteraf Vooraf - tijdens - acbteraf

Den Haag 1 Acbteraf Meta

Den Haag 2 Acbteraf Acbteraf

Landelijke Eenheid 1 Vooraf - tijdens - achteraf Achteraf

Landelijke Eenheid 2 vooraf - tijdens - achteraf Achteraf

Umburgl Acbteraf Acbteraf

Umburg2 Vooraf Voorat

Umburg3 Acbteraf Vooraf

Umburg4 Vooraf Vooraf

Midden Nederland 1 Acbteraf Acbteraf

Midden Nederland 2 Vooraf en acbteraf Vooraf

Midden Nederland 3 Acbteraf Acbteraf

Midden Nederland 4- Vooraf en acbteraf Achteraf

Midden Nederland 5 Vooraf en acbteraf Achteraf

Midden Nederland 6 ? Vooraf

Midden Nederland 7 Acbteraf Meta

Midden Nederland 8 Achteraf Achteraf

Noord HoUand 1 Tijdens Tijdens

Noord Holland 2 ? Achteraf

Noord Nederland 1 Vooraf - tijdens - achteraf TiJdens

Noord Nederland 2 Tijdens Tijdens

Noord Nederland 3 Tijdens Tijdens

Noord Nederland 4- Voorat; achteraf Vooraf

Oost Brabant 1 Na Meta

Oost Brabant 2 Tijdens Tijdens

Oost Nederland 1 Vooraf - tijdens - achteraf Onduidel1jk

Oost Nederland 2 Vooraf Vooraf

Oost Nederland 3 Tijdens. achteraf Meta

Oost Nederland 4- Achteraf Achteraf

Rotterdam Vooraf Meta

Zeeland West Brabant 1 ? Achteraf

Zeeland West Brabant 2 ? Achteraf

21



Cluster

I-Vooraf

2-Tijdens

3-Achteraf

4-Meta

Registra-
Ues

DieptelD-

terviews

Bijlage 2 -Instrumenten per cluster

In onderstaande tabel staat welke onderzoeksinstrumenten er per cluster worden voorgesteld it)

it Overkoepelend onderzoek
Dit document bevat ook het voorstel een enquete onder burgers te houdeD. Die staat Diet in boven-
staande tabel, omdat die Diet aan een specifiek cluster is gekoppeld.

Ook is het voorstel alle concrete ervaringen in alle proeftuinen met het gebruik van beelden
achterafte monitoren en te gebruiken voor de rapportage over cluster 3 - dus ook in de proeftuinen
waar 'achteraf niet het hoofddoel was. Ook dit staat niet in de tabel, maar geldt dus weIvoor alle clus-
ters .

••••) In dit document wordt het voorstel gedaan een enquete onder politiemensen in alle proeftui-
nen te houden, zowel onder gebruikers van bodycams a1sonder niet-gebruikers. In de tabel hierboven
staat alleen een markering in de kolom "enquete politie"', a1sde vragenlijst moet worden uitgebreid
met specifieke vragen voor een bepaald cluster. In cluster 1moeten er vragen worden toegevoegd om
het preventieve effect van bodycams te meten (dus over slachtofferschap, veiligheidsgevoel, de-
escalatie, e.d). In cluster 2 moeten vragen worden toegevoegd om te peilen hoe bodycam-dragers het
hebben ervaren om te werken met bodycams waar weI of juist Diet live kon worden meegekeken. In de
twee andere clusters hoeven geen specifieke extra vragen te worden toegevoegd - vandaar dat daar een
markering ontbreekt. In algemene termen worden er weI degelijk vragen gesteld over gebruik van
beelden achteraf en technische, juridische en organisatorische aspecten. Zie hiervoor de tekst met het
voorstel voor de standaard enquete onder politiemensen.
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