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De roos in de categorie professionals
Voor de categorie professionals heeft de jury de Roos toegekend aan

Wim Kanis
teamleider politie Oost-Nederland/IJsselland/Zwolle
Wim Kanis heeft zich als teamleider van het politiekorps Oost-Nederland/IJsselland/Zwolle
jarenlang hard gemaakt voor betere opvang, aandacht en zorg van wat we nu bestempelen
als personen met verward gedrag. Lang voordat de landelijke discussie hierover de
voorpagina’s en de politiek wist te bereiken, wist hij lokaal en regionaal aandacht te vragen
voor een betere aanpak en benadering van deze mensen. Te vaak wordt, volgens hem, de
politie ingezet bij meldingen over personen met verward gedrag, ook als er geen sprake is van
een veiligheidsrisico en/of bedreigende situatie. Bij dergelijke cases zou niet de politie, maar
juist de zorgaanbieder betrokken moeten worden. De inzet van politie is voor betrokkenen dan
vaak onnodig belastend. De politie is ook niet toegerust om zorg te verlenen, juist daarom is
een goede samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen van belang. Maar daarnaast
vindt Wim ook dat de politie de hulpverlening en patiënten kan helpen bij bedreiging of
grensoverschrijdend agressief gedrag.
Een betere aansluiting en samen optrekken tussen de zorg- en veiligheidsketen is iets waar
Wim Kanis zich dan ook al jaren voor heeft ingezet. Door de ketenpartners (o.a. gemeenten,
GGZ en overige zorgaanbieders) steeds op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan te
blijven dringen op een betere aanpak heeft hij sterk bijgedragen aan een sluitende aanpak
voor deze groep kwetsbare mensen in Zwolle en regio IJsselland. Maar ook is hij
medeoprichter van een onderlinge procedure om in te grijpen bij heftige agressie incidenten in
de instelling.
Zijn inzet als kartrekker op deze terreinen is bijzonder te noemen. Ook buiten kantooruren is
hij bereikbaar om samen aan een oplossing te werken als zich een calamiteit voordoet. Zijn
inzet wordt in het veld bijzonder gewaardeerd. Hij is een toegewijd professional en heeft
enorm veel voor de regio gedaan. Na 40 dienstjaren kan hij nu gaan genieten van een
welverdiend pensioen.
De jury vindt de koppeling zorg en veiligheid zeer positief en actueel. Hij verdient het om de
Roos te winnen.
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