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Rotterdam, december 2011 

 

TOS leverancier binnenvaartpersoneel Evides Waterbedrijf 
 

Per 1 januari 2012 is TOS (Transport & Offshore Services) gedurende een 
periode van drie jaar de leverancier voor binnenvaart inhuurpersoneel aan boord 
van de waterboten van Evides Waterbedrijf. Begin december is hiervoor een 

samenwerkingscontract ondertekend. 
 

Sinds 2003 is TOS tevens actief in het uitzenden en detacheren van varend 
personeel in diverse sectoren van de binnenvaart. “Dit driejarige contract is echt 
een mooie aanvulling op ons werk van de afgelopen jaren”, aldus Siebelina 
Ooms. Ooms is binnen TOS aangesteld tot Consultant Maritime en 
verantwoordelijk voor de werving & selectie van o.a. binnenvaartpersoneel. 

Ooms komt uit een binnenvaartfamilie en heeft derhalve een uitgebreid netwerk 
waaruit zij kan putten.  
 

Evides Waterbedrijf levert jaarlijks maar liefst 220 miljoen kubieke meter water 
aan ruim tweeënhalf miljoen huishoudelijke en industriële klanten in de regio 

Rijnmond en Zeeland. Evides levert naast drinkwater, ook diverse 
waterkwaliteiten aan de industrie en zuivert afvalwater. 

De afdeling Scheepvaart van Evides levert drinkwater aan de scheepvaart in het 
Rotterdams havengebied. Dit gebeurt met drie waterboten die op werkdagen van 
07.30 tot 16.00 uur volgens een vast schema door de havens varen. 

  
TOS levert wereldwijd technisch en nautisch personeel in de gehele maritieme 

sector en verzorgt turnkey ship deliveries. “We zijn internationaal gericht en 
werken net als onze klanten wereldwijd. Het binnenhalen van deze opdracht 
versterkt onze positie in de binnenvaart aanzienlijk. Daarnaast ligt het volledig in 

het verlengde van onze huidige dienstverlening in de Rotterdamse haven, zoals 
bijvoorbeeld de havensleepdiensten”. Ook voor de werving van Nederlandse 
binnenvaarders zal het een positief effect hebben. We zijn erg blij met deze 
uitbreiding van diensten van onze divisie Maritime!”, aldus Marleen Stuurman, 
Executive Manager Operations.   
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Transport & Offshore Services bv 

TOS (Transport & Offshore Services) is opgericht in 1992 en in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een internationale dienstverlener op personeelsgebied met haar 

hoofdkantoor in Rotterdam, branche offices  in Vlissingen, Tsjechië, Polen en Oekraïne en 

samenwerkingsverbanden op de Filippijnen, Maleisië en Indonesië. Een jong enthousiast 

team biedt klanten wereldwijd ‘crewing solutions’ in alle sectoren van de maritieme 

wereld. Variërend van offshore, koopvaardij, zeesleepvaart, bagger, natte aannemerij tot 

binnenvaart. TOS is specialist in turnkey Ship Deliveries en de Werving & Selectie van 

nautisch en technisch personeel voor walfuncties. TOS heeft zich ontwikkeld tot een 

allround dienstverlener, die volgens een hoge standaard nautisch en technisch personeel 

werft en selecteert. Het bedrijf is gecertificeerd voor ISM, NEN 4400-1, VCU en ISO 

9001:2008. TOS heeft op dit moment een staf van 47 mensen en er zijn doorlopend 600 

medewerkers aan het werk.  

 


