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Over de auteur 

Saskia Corine van Veen heeft een achtergrond als fysiotherapeut, maar na een aantal jaar 

werken en met stage-ervaringen in een CBR-programma in Ethiopië nog op haar netvlies, 

koos ze voor verdere verdieping. Ze volgde haar masters in health sciences met de 

differentiatie international public health. Na haar studie werkte ze met veel plezier in 

onderwijs en verschillende onderzoeksprojecten op het Athena Instituut. Toen het 

thematisch leerprogramma voorbij kwam, waarin al haar interesses op het gebied van 

disability en development, het faciliteren van leerprocessen en de interesse in de wereld 

van de NGO's samenkwamen was de keuze voor een promotietraject snel gemaakt. Met 

veel passie heeft ze zich gestort op dit programma om het zowel maatschappelijk als 

wetenschappelijk te laten slagen. Dit proefschrift toont het resultaat hiervan. Tijdens het 

traject heeft ze zich ontwikkeld als onderzoeker in het faciliteren van leer- en 

veranderprocessen, gebruikmakend van een verscheidenheid aan kwalitatieve methoden. 

Hierin gaat haar interesse uit naar het begrijpen, analyseren en samenbrengen van 

verschillende visies in een dialoog om complexe problemen het hoofd te bieden in 

samenwerking met de betrokken actoren. Hiernaast heeft Saskia zich inhoudelijk 

ontwikkeld op het gebied van disability en ontwikkelings-samenwerking. 




