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Overr de auteur 

Simaa Nieborg werd op 13 juni 1947 geboren in Sappemeer. Zij behaalde in 
19677 het diploma Gymnasium A aan het Dr Aletta Jacobs Lyceum aldaar. In 
dee periode 1967 tot 1974 studeerde zij sociale wetenschappen aan de Rijks-
universiteitt in Groningen, met als hoofdvak sociologie van gezin en welzijn en 
alss bijvakken andragologie en criminologie. 
Vann 1974 tot 1993 werkte zij als onderzoeker bij het NIMO in Den Bosch en 
daarnaastt fungeerde zij tijdelijk als docent aan de Part-time opleiding op-
bouwwerkk aan de Haagse Sociale Academie. 
Vanaff 1993 is zij afdelingshoofd van de afdeling Burgers en Organisaties van 
hett Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Zij voert onderzoek uit en begeleidt 
onderzoekk waarin het handelen van groepen burgers in relatie tot beleidsmati-
gee en professionele interventies centraal staat. Het onderzoek betreft naast 
combinerendee ouders, onder meer ook patiënten en consumenten, kinderen 
enn jongeren, mensen met een allochtone achtergrond en mensen met een 
handicap. . 
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