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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-delictselectiemodel, 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.

