
VU Research Portal

Guardianship in Action

Reynald, D.M.

2009

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Reynald, D. M. (2009). Guardianship in Action: A Theoretical & Empirical Elaboration of the Routine Activity
Concept. [PhD-Thesis – Research external, graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam]. NSCR.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/38db04c6-91cd-41d5-9951-507b7a2d2c8e


Samenvatting 

 

Dit proefschrift beschrijft een nieuw, betrouwbaar observatie-instrument waarmee 

guardianship in action (GIA; actief toezichthouderschap) rondom woningen kan worden 

gemeten. Het instrument meet (1) zichtbaarheid van de guardian (de toezichthouder), (2) 

oplettendheid van de guardian, en (3) ingrijpen door de guardian. Het proefschrift bouwt 

voort op eerder theoretisch en empirisch onderzoek, waarbij de nadruk ligt op de  

actiedimensies van guardianship. Het proefschrift biedt een geïntegreerd theoretisch 

raamwerk om de intensiteit van actief guardianship te voorspellen zoals zich dat op 

microschaal in de openbare ruimte manifesteert. Er wordt hierbij aangesloten bij 

verklaringen ontleend aan de routine-activiteitentheorie, de ‘defensible space’ theorie, het 

model van informele controle, de patroontheorie van criminaliteit, het plaats-delict-

selectiemodel, en modellen voor sociale cohesie en sociale doeltreffendheid. Teneinde 

zicht te krijgen op onderliggende processen die succesvol GIA mogelijk maken in 

verschillende woonbuurten, zijn verscheidene onderzoeksmethoden aangewend: 

veldobservaties, kwalitatieve interviews met guardians, en surveys onder huishoudens, 

een en ander gecombineerd met politiegegevens over geregistreerde criminaliteit en 

socio-economische data.  

 

Uit de analyse komt naar voren dat GIA terdege wordt beïnvloed door een aantal 

omgevingsfactoren. Vooral fysieke en ruimtelijke contextfactoren spelen een belangrijke 

rol bij het faciliteren dan wel verhinderen van guardianship. Daarnaast blijkt GIA ook 

mede bepaald te worden door individuele eigenschappen van de guardians zelf. Het 

proefschrift identificeert drie wezenlijke dimensies van kundig guardianship op 

microschaal: 1) de bereidheid om de omgeving in de gaten te houden, 2) de vaardigheid 

om potentiële overtreders in het vizier te krijgen, 3) de bereidheid om zo nodig op te 

treden. Aangetoond wordt dat juist GIA, zoals geoperationaliseerd met de nieuwe maat, 

beter in staat is om de mate van preventie van vermogensmisdrijven op het niveau van 

een straatsegment te voorspellen dan diverse andere sociale, fysieke, ruimtelijke en 

demografische factoren. 

 


