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VOOR ONMIDDELIJKE VERSPREIDING 
 

 
SIMON O’CONNELL NIEUWE CEO SNV 

 

DEN HAAG, NEDERLAND, 30 oktober 2020 - De Raad van Toezicht van SNV Nederlandse 

Ontwikkelingsorganisatie maakt met genoegen de benoeming bekend van Simon 

O’Connell als Chief Executive Officer van SNV, per 1 december 2020. 

“In deze tijd van grote wereldwijde uitdagingen zijn we blij dat een ervaren en alom 

gerespecteerde professional in internationale ontwikkeling de organisatie gaat leiden,” 

aldus Koos Richelle, voorzitter van de Raad van Toezicht van SNV. 

 

 

 

Gedurende zijn meer dan twintig jarige carrière in internationale ontwikkeling heeft Simon 

O'Connell een enorme staat van dienst opgebouwd met het efficiënt opzetten en aansturen van 

wereldwijd opererende teams. Dit met een duidelijke passie en toewijding voor het maken van een 

blijvend verschil in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. 

“Tien jaar geleden werkte ik in een partnership met SNV in Ethiopië. Sindsdien ben ik onder de 

indruk van de doelgerichte, technische expertise van de organisatie en haar streven naar 

positieve, duurzame impact,” zegt Simon. 

In de laatste 12 jaar heeft Simon voor de internationale NGO Mercy Corps gewerkt, meest 

recentelijk als Executive Director Mercy Corps Europe. Onder zijn leiding nam het aantal 

activiteiten en resultaten aanzienlijk toe, en had hij een sturende rol in het opzetten van een groot 
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aantal nieuwe samenwerkingsrelaties met maatschappelijke organisaties, de private sector en 

overheden overal ter wereld. Simon’s aanpak is sterk beïnvloed door de ervaringen die hij in het 

begin van zijn loopbaan heeft opgedaan tijdens zijn werk in afgelegen delen van Afrika en zijn 

postdoctorale studies in sociale, rurale en internationale ontwikkeling aan het Imperial College in 

Londen. Hij heeft succesvol leidinggegeven aan nationale, regionale en globale teams en aan 

grootschalige humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s met betrekking tot problemen en situaties 

die tot de moeilijkste van de wereld behoren.  

“Simon’s deskundigheid in het leiden van activiteiten die weerbaarheid vergroten en bijdragen aan 

systeemveranderingen, in combinatie met zijn sterke geloof in lokale kennis en kunde en zijn 

passie voor innovatie en partnerships om doeltreffender te kunnen opereren, sluiten uitstekend 

aan bij de waarden en aanpak van SNV,” aldus Koos Richelle.  

Simon heeft een uitgebreid en zeer divers netwerk in de internationale publieke sector, 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en is een gerespecteerde “thought leader”, die 

manieren weet te vinden om organisaties uit verschillende sectoren effectiever te laten 

samenwerken. 

Als de pandemie voorbij is, zal de wereld behoefte hebben aan ontwikkelingsorganisaties zoals 

SNV om tot nieuwe manieren van samenwerking te komen en programma’s te implementeren die 

op grote schaal resultaten bereiken. Met de jarenlange aanwezigheid van SNV in ruim 25 landen in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika, onze reputatie van vertrouwen, onze goede financiële gezondheid 

en onze focus op systeem-brede veranderingen, zijn wij daar bij uitstek geschikt voor.  

“2020 is het eerste jaar in meer dan twee decennia waarin de armoede wereldwijd sterk is 

toegenomen en waarin de vooruitgang in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

wordt bedreigd. Het is nu belangrijker dan ooit dat we wereldwijde knowhow aan de lokale context 

aanpassen. Ik ben enthousiast dat ik de meer dan 1300 teamleden van SNV over de hele wereld 

mag ondersteunen, motiveren en leiden om de uitdagingen op te pakken in de sectoren waar SNV 

actief in is: landbouw, energie en water, sanitatie en hygiëne,” zegt Simon.  

Simon O’Connell volgt Meike van Ginneken op. Zij verliet SNV op 1 oktober om de functie van CEO 

te verruilen voor die van Associate Vice-President bij het Internationaal Fonds voor 

Landbouwontwikkeling (IFAD) in Rome. 

### 

 

About SNV 

 

SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie bestaat al meer dan 50 jaar en voert projecten uit in 

Azië, Afrika, en Latijns-Amerika. Met een jaarlijkse omzet van €140 miljoen is SNV één van de 

grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. SNV is actief in drie sectoren: landbouw, energie 

en water, sanitatie & hygiëne (WASH), en probeert een blijvend verschil te maken voor mensen 

die leven in armoede door het verbeteren van hun inkomen en toegang tot basisvoorzieningen. 

In 2019 heeft SNV bijgedragen aan het verbeteren van leefomstandigheden van 6,3 miljoen 

mensen. Er werken wereldwijd meer dan 1300 mensen bij SNV waarvan het merendeel 

medewerkers uit één van de 25 landen waar SNV actief is. SNV werkt in partnerschap met vele 

donoren waaronder de Nederlandse overheid, de Europese Unie, de Wereldbank, en overheden 

van andere Europese landen. 

 

Voor verdere informatie, contact opnemen met: 

 

Chared Verschuur, Teamleider Marketingcommunicatie, SNV 

cverschuur@snv.org  
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