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REORGANISATIE HEEREMA FABRICATION GROUP 

 
Vanwege de slechte marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie, toenemende 

concurrentie, de combinatie van prijsdruk en ongunstige contractvoorwaarden op de 

windenergiemarkt en de sombere vooruitzichten voor de nabije toekomst heeft Heerema 

Fabrication Group (HFG) het voornemen het bedrijf te reorganiseren. 

  

De voorgenomen reorganisatie is gericht op aanpassing van de organisatie aan het sterk 

teruglopende werkvolume en op het vergroten van de efficiency en concurrentiekracht van 

HFG om het bedrijf beter op de toekomst voor te bereiden. Als gevolg van de 

herstructurering zullen naar verwachting gefaseerd 450 van de 770 arbeidsplaatsen komen 

te vervallen. Hierbij zijn gedwongen ontslagen helaas onvermijdelijk. Het banenverlies treft 

naast het hoofdkantoor in Zwijndrecht (NL), de yards van HFG in Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en Polen.  

 

De directie heeft de medewerkers inmiddels geïnformeerd en een adviesaanvraag bij de 

ondernemingsraad van HFG Nederland ingediend. HFG zal zich inzetten om medewerkers 

die hun baan verliezen zo goed mogelijk te begeleiden en is in overleg getreden met de 

vakbonden over een sociaal plan. "Wij realiseren ons terdege dat de voorgenomen 

reorganisatie zeer ingrijpend is voor veel van onze collega’s die zo'n belangrijke bijdrage 

hebben geleverd aan ons bedrijf", aldus CEO Koos-Jan van Brouwershaven van HFG. "We 

zullen ons tot het uiterste inspannen om hen in deze moeilijke tijd te ondersteunen. 

Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat de maatregelen noodzakelijk zijn om HFG solide te 

houden en de continuïteit te waarborgen.” 

 

De voorgenomen plannen stellen HFG in staat om de activiteiten op haar locaties in 

Vlissingen, Zwijndrecht, Hartlepool (Verenigd Koninkrijk) en Opole (Polen) voort te zetten. 

Deze yards hebben elk hun eigen specialisme in het ontwerpen en fabriceren van complexe 

staalconstructies voor de wereldwijde offshore olie- en gasmarkt en windenergiemarkt. De 

reorganisatie heeft geen gevolgen voor het Heerema Innovation Center. De strategie van 

HFG blijft onverminderd gericht op innovatie en het leveren van maximale toegevoegde 

waarde aan de klant. “De verwachting is dat door de groeiende behoefte aan energie 

op langere termijn het aantal projecten in de markt weer zal stijgen. Tot die tijd doen we er 

alles aan zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden", aldus Koos-Jan van 

Brouwershaven.  

 

Noot voor de redactie 

Bedrijfsprofiel Heerema Fabrication Group  

Heerema Fabrication Group (HFG), gevestigd in Zwijndrecht, is een vooraanstaande engineering- en 

fabricagecontractor voor complexe staalconstructies voor de wereldwijde offshore olie- & gas- en 

energie-industrie. HFG beschikt over drie fabricagelocaties; twee in Nederland (Zwijndrecht en 

Vlissingen) en één in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool). Daarnaast heeft HFG een workshop-

faciliteit in Polen (Opole) en in-house engineering, gespecialiseerd in het ontwerp van offshore 

constructies. HFG is onderdeel van de Heerema Group en heeft momenteel 770 medewerkers in 

dienst.  
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