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SAMENVATTING 
(DUTCH SUMMARY) 

De laatste jaren worden burgers in toenemende mate medeverantwoordelijk 
gemaakt voor veiligheid in het publieke domein. Ook in eigen buurt worden 
zij aan de slag gezet middels buurwachten en WhatsApp groepen. Hoewel 
dergelijke initiatieven volop bestudeerd zijn, wordt er weinig aandacht besteed 
aan de interactie tussen de drie mogelijke partijen die elkaar in dit publieke 
domein ongetwijfeld tegen zullen komen: doelwit, dader en guardian. In dit 
proefschrift worden op basis van de routine activiteiten theorie de laatste twee 
nader bekeken

De inleiding van het proefschrift behandelt kort het theoretisch kader en 
enkele recente inzichten uit de literatuur. In dit hoofdstuk worden daarnaast 
leemtes en onduidelijkheden in bestaand onderzoek naar guardianship 
bondig beschreven alsmede enkele beperkingen behorende bij verschillende 
methodes van dataverzameling, om vervolgens te komen tot de centrale 
onderzoeksvraag.

De hoofdvraag luidt: wat is actief guardianship, wie beoefent het en hoe beïnvloedt 
het dadergedrag? 

Het doel van dit proefschrift is drieledig: 

1)  inzicht te krijgen in lacunes rondom de definitie van guardianship in 
wetenschappelijke studies; 

2)  het verkennen van de mogelijke verschillen tussen actieve en inactieve 
guardians ; 

3)  het toepassen van innovatieve methodes om actief guardianship in relatie 
tot dadergedrag te bestuderen

Het tweede hoofdstuk omvat een uitgebreid literatuuronderzoek van empirische 
studies die uiteenlopende definities hebben gebruikt om guardianship te 
meten. Wie kan guardianship uitoefenen en hoe is dit diffuse begrip meetbaar te 
maken? Onderzocht is welke methode en definitie het meest geschikt zijn voor 
toekomstig onderzoek. De resultaten laten zien dat de recente toevoeging van 
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‘actief guardianship’ gebaseerd op observaties het meest adequaat en robuust 
is: deze definitie blijft het dichtste bij de oorspronkelijke theorie, neemt ook 
actieve dimensies van guardianship mee en is aantoonbaar te repliceren in 
verschillende omstandigheden.

Voortbouwend op bovenstaande gaat hoofdstuk 3 verder in op actief 
guardianship met een kwantitatieve studie naar actieve en inactieve guardians. 
Door middel van een enquête is een representatieve steekproef van de 
Nederlandse populatie (4,800 respondenten) bevraagd naar hun ervaringen 
met guardianship bij overlast en criminaliteit in de eigen buurt. De twee 
onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord zijn: wat zijn de 
individuele verschillende tussen guardians die wel of niet ingrijpen? En, welke 
individuele kenmerken verklaren het ingrijpen door actieve guardians? De 
resultaten laten zien dat een aantal kenmerken voorspellend zijn voor het 
ingrijpen door guardians: leeftijd, urbanisatiegraad, veiligheidstraining en 
extraversie. 

Hoofdstuk 4 en 5 richten zich vervolgens op het verkennen van een 
experimentele methode om guardianship gedrag meetbaar en inzichtelijk 
te maken onder realistische omstandigheden, in plaats van gebaseerd 
op schattingen of zelfrapportage. Het vierde hoofdstuk geeft middels 
een literatuurstudie inzicht in het gebruik van experimenten in de sociale 
wetenschappen en breidt het theoretisch kader verder uit. Een belangrijke 
bevinding is het gebrek aan experimenten waar ook het effect op dadergedrag 
in beschouwing wordt genomen. Hoofdstuk 5 rectificeert deze leemte door 
middel van twee experimenten: het eerste experiment manipuleert het aantal 
aanwezige guardians tijdens een diefstal; het tweede experiment manipuleert 
de mate van activiteit van aanwezige guardians tijdens een diefstal. De 
resultaten laten zien dat zogenaamde ‘dieven’ trager zijn in beide condities, en 
angstiger om gepakt te worden door een guardian die oplettend is.

Opmerkelijk genoeg zijn de mate van succes en het aantal afgebroken 
pogingen niet hoger in condities waar dit wel werd verwacht: 80 procent van 
de subjecten kon uiteindelijk het item stelen. Veel van hen bedachten ook een 
strategie of goed doordachte smoezen voor het geval zij werden aangesproken. 
Tenslotte telde een groot deel van de participanten meer guardians dan 
werkelijk aanwezig waren, terwijl in het experiment waar meerdere guardians 
zijn gebruikt juist onder gerapporteerd werd. Dit kan logischerwijze betekenen 
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dat een oplettende guardian, vanuit het daderperspectief, meer indruk maakt 
dan veel onoplettende guardians. 

Dit proefschrift heeft een bijdrage geleverd aan verdere theorievorming 
betreffende guardianship door het toepassen van experimenteel onderzoek; 
door inzicht te geven in de individuele kenmerken van actieve en inactieve 
daders; en door een daderperspectief te koppelen aan het theoretische kader. 
Tot slot zijn er in dit proefschrift ook nieuwe mogelijkheden voor toekomstig 
onderzoek naar guardianship geïdentificeerd. 


