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Heerema Marine Contractors (HMC) beëindigt haar activiteiten op het gebied van  de installatie van 

offshore pijpleidingen. Deze volgende stap in de strategische transitie van het bedrijf volgt na een recente, 
verdere heroriëntatie en commerciële evaluatie van HMC’s positie in de sterk concurrerende markt voor 

pijpenleggen die blijft kampen met een aanzienlijke overcapaciteit. 

 
Als gevolg van deze strategische beslissing zullen naar verwachting ongeveer 350 arbeidsplaatsen binnen 

het bedrijf vervallen. Daarbij zijn gedwongen ontslagen helaas onvermijdelijk. Heerema Marine 

Contractors zal als eerste stap een adviesaanvraag voor het voorgenomen plan indienen bij de 

Ondernemingsraad . 
 

De aankondiging van vandaag omvat een verdere herstructurering van de onderneming die, tegen de 

achtergrond van de verslechterende marktomstandigheden en lage investeringen in de olie- en gasindustrie, 
in oktober vorig jaar werd ingezet. Heerema Marine Contractors zal zich na het stopzetten van het leggen 

van pijpleidingen op zee volledig concentreren op haar kernactiviteiten Heavy Lift, Decommissioning en 

Renewables.  
 

Heerema Marine Contractors beëindigt zijn activiteiten op het gebied van de installatie van offshore 

pijpleidingen met onmiddellijke ingang maar zal alle verplichtingen voor lopende projecten nakomen. Het 

bedrijf zal zijn Deep Water Construction Vessel Aegir ombouwen tot een snel varend Heavy Lift schip.  
 

De nieuwe structuur van Heerema Marine Contractors zal worden gevormd rond de business units 

Transport en Installatie van offshore modules, Decommissioning van offshore platforms en de Renewables 
sector. Het bedrijf zal als onderdeel van de aanscherping van de strategie haar managementstructuur 

versimpelen en stroomlijnen. Tijdens de transitieperiode zal Chairman Pieter Heerema, in afwachting van 

de benoeming van een permanente CEO, tevens de de facto rol van Chief Executive bekleden. 
 

In een reactie op de aankondiging erkent Pieter Heerema de grote impact van de verdere transitie op het 

bedrijf: “Gedicteerd door de moeilijke marktomstandigheden zullen we in een ander soort organisatie 

moeten veranderen. Ik betreur het ten zeerste dat we afscheid moeten nemen van gewaardeerde en 
vakkundige collega’s die met zoveel inzet hebben bijgedragen aan het bouwen van onze sterke reputatie in 

de offshore (pijpleidingen) markt. Tegelijkertijd zullen we verder moeten met het transformeren tot een 

slagvaardige Marine Offshore contractor die in staat is te profiteren van de kansen die de offshore markt 
nog altijd biedt.” 
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