
 

 

NIEUWE BENOEMINGEN IN BOARD VAN HEEREMA MARINE CONTRACTORS 
 
Leiden, 25 mei 2018 
 

Koos-Jan van Brouwershaven wordt per 1 juni 2018 benoemd als Chief Executive Officer van Heerema 
Marine Contractors. Met ingang van dezelfde datum zal Wijnand Tutuarima toetreden als Chief Financial 
Officer van het bedrijf. Heerema Marine Contractors versterkt daarmee de one-tier Board die momenteel 
bestaat uit Pieter Heerema (chairman), Nico Pronk en Saskia Rijtema. 
 
Koos-Jan van Brouwershaven is afkomstig van zusterbedrijf Heerema Fabrication Group (HFG) waar hij sinds 
2013 de positie van Chief Executive Officer bekleedt. Hij zal ook aanblijven als CEO van HFG.  
 
De heer Van Brouwershaven is zijn carrière in 1986 gestart als trainee bij Heerema Offshore Services waarna 
hij in dienst trad als Field Engineer bij Genius Offshore Services voor een project in de Rode Zee in Egypte. 
Na het bekleden van verschillende managementposities in de offshore industrie vertrok hij vervolgens naar 
het mijnbouwbedrijf Harsco Metals & Minerals. In 2005 werd de heer Van Brouwershaven benoemd tot 
managing director van de Zuid-Afrikaanse tak van het bedrijf waar hij verantwoordelijk was voor 13 
vestigingen. In 2013 werd Koos-Jan van Brouwershaven benoemd tot CEO van Heerema Fabrication Group. 
De heer Van Brouwershaven heeft een bachelor opleiding in Civil Engineering afgrond aan het Institute of 
Technology in Haarlem en heeft een Master of Business Administration van de Kingston University. 
 
Wijnand Tutuarima is sinds 2013 werkzaam bij Heerema Marine Contractors. Voor zijn benoeming tot CFO 
van HMC was hij Senior Vice President en lid van het managementteam van het bedrijf. 
 
De heer Tutuarima startte zijn carrière in 1995 bij de Global Shipping Group van MeesPierson waar hij 
commercieel verantwoordelijk was voor de klantportfolio in Centraal Europa en later Azië. In die 
hoedanigheid werkte hij in respectievelijk Rotterdam en Singapore. In 2005 maakte Wijnand Tutuarima de 
overstap naar Fortis Commercial Banking waar hij zich toelegde op de ontwikkeling van een internationaal 
netwerk dat leidde tot het opzetten van 5 nieuwe vestigingen in Scandinavië en Azië. Daarna was hij nauw 
betrokken bij de integratie van de commercial banking activiteiten van Fortis en ABN Amro. Na de fusie 
werd hij COO van de internationale private banking activiteiten van het fusiebedrijf. De heer Tutuarima 
heeft een masteropleiding Maritime Engineering gevolgd aan de TU in Delft en beschikt over een Master of 
Business Administration van de Nyenrode Business University. 
 
Pieter Heerema, chairman van de Board van Heerema Marine Contractors toont zich verheugd over het 
aantreden van Koos-Jan van Brouwershaven en Wijnand Tutuarima: “Ik ben ervan overtuigd dat zij, samen 
met onze mensen in de business units Heavy Lift, Decommissioning en Renewables, een belangrijke bijdrage 
zullen gaan leveren om ons bedrijf door de huidige, ingrijpende veranderingen in de industrie te leiden. 
Koos-Jan is een bestuurder met een hoge mate van ondernemersgeest en heeft uitgebreide kennis van de 
offshore olie- en gasindustrie. Zijn benoeming zal nieuwe inzichten en impulsen leveren aan ons team, 
aspecten die van groot belang zijn bij het verder verwezenlijken van groeimogelijkheden voor HMC. 
Wijnand’s grote expertise op het gebied van finance, banking en change management zal van onschatbare 
waarde zijn voor het verder ontwikkelen van onze onderneming en het realiseren van onze strategische 
doelstellingen.” 
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