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Samenvatting
Duurzame ontwikkeling is de focus van de Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals, SDGS), die in september 2015 door de Algemene Vergadering van de
VN werden afgesproken. De rol van kennis wordt erkend als belangrijk voor ontwikkeling,
maar de rol van kennis in processen van duurzame ontwikkeling vraagt meer aandacht. Deze
proefschrift identificeert en onderzoekt drie nieuwe, veelbelovende vormen van
kennisproductie en uitwisseling voor duurzame ontwikkeling, te weten (1) het
wetenschapsgebied van transdisciplinair onderzoek, (2) kennismanagement voor
ontwikkelingsamenwerking, en (3) het concept van sociaal kapitaal Na de exploratie van de
relevantie van deze nieuwe benaderingen, een longitudinaal actie onderzoek onderzoekt de rol
van sociaal kapitaal en lokale kennis onder vrouwen in omstandigheden van purdah
(vrouwelijke afzondering) op het platteland van Bangladesh. Mechanismen en strategieën om
sociaal kapitaal en lokale kennis te versterken werden ontwikkeld met de lokale bevolking en
een lokale non-gouvernementele organisatie. Het proefschrift concludeert dat deze nieuwe
vormen van kennisproductie en uitwisseling kunnen bijdragen aan duurzame
ontwikkelingssamenwerking. Echter, dit proces vereist lange termijn commitment van externe
stakeholders en vormt een complex proces van sociale verandering.

