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Vrijdag 10 december 2021 

Royal IHC benoemt CEO met ruime ervaring in 

maritieme sector 

Per 1 januari 2022 start Jan Pieter Klaver als CEO van Royal IHC. Hij neemt daarmee het stokje over 

van Gerben Eggink die ruim anderhalf jaar op interim basis die rol vervulde. Met de benoeming van 

Jan Pieter Klaver haalt Royal IHC een ervaren CEO uit de maritieme sector binnen. Samen met Paul 

van der Harten (CFO) en Kees van der Snel (COO) vormt hij de driekoppige Raad van Bestuur.  

 

Na zijn opleiding tot civiel ingenieur aan de Technische Universiteit van Delft, startte Jan Pieter bij 

Heerema. Gedurende zijn loopbaan van ruim 25 jaar bij Heerema vervulde hij diverse 

(management)rollen, zoals manager van de Heerema werf in Vlissingen. Nadat hij een aantal jaren 

CEO was van Heerema Fabrication Group, werd hij in 2009 CEO van Heerema Marine Contractors. In 

2017 maakte hij de overstap naar Kenz Figee, waar hij tot voor kort CEO was.    

 

“Mijn kennis en ervaring in de markt komen goed van pas om de toekomst van Royal IHC verder vorm 

te geven.” aldus Jan Pieter Klaver. “Gerben heeft een sterke basis neergezet waarop ik verder ga 

bouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle medewerkers Royal IHC leidend te laten zijn in het 

duurzamer en efficienter maken van de maritieme industrie. Met alle kwaliteiten die dit prachtige 

bedrijf in huis heeft, heb ik daar het volste vertrouwen in!”  

 

Menno Snel, voorzitter Raad van Commissarissen Royal IHC:  “Met Jan Pieter krijgt Royal IHC een 

stevige en ervaren CEO, die verder kan bouwen aan een gezonde toekomst voor Royal IHC. Wij 

wensen Jan Pieter veel succes met zijn nieuwe rol. Namens de Raad van Commissarissen wil ik 

Gerben hartelijk bedanken voor zijn grote bijdrage en inzet. We zijn hem erkentelijk voor wat hij 

heeft bereikt, en hebben grote waardering voor de manier waarop hij dat heeft gedaan: met veel oog 

en respect voor de mensen bij Royal IHC.”   
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Bedrijfsprofiel - Royal IHC 
 

Royal IHC is vastbesloten om toonaangevend te zijn in het efficiënter en duurzamer maken van de 
maritieme industrie.  
 
Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis, bouwt Royal IHC zijn positie als 
toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit.  Met de juiste 
deskundigheid  aan boord en gedreven door innovatie, bieden we een duidelijk concurrentievoordeel 
aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie.  
 
Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen 
om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te 
maken.  In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te 
vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC medewerkers.  
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Hans Huigen 
Public Affairs Manager/Corporate Woordvoerder 
M + 31 6 41044662 
h.huigen@royalihc.com  
www.royalihc.com  
 

Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.royalihc.com. 
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