
 
 
 

 

 

SKIW – hét industriële waternetwerk 

Contact 
SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie 
email: info@skiw.nl 

website: www.skiw.nl 

 

 

 

 

 Heb je iets met water en industrie? 
 Houd je van netwerken? 
 Wil je kennis opdoen of delen? 

 
Sluit je dan aan bij SKIW 

hét industriële waternetwerk 

mailto:info@skiw.nl
http://www.skiw.nl/


 
 

 
SKIW – hét industriële waternetwerk 

Wie of Wat is SKIW? 
Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) stimuleert 

kennisuitwisseling op het gebied van (industriële) watertechnologie en wil deze 

kennis breed toegankelijk laten zijn voor de gehele waterketen.  

Alle onderdelen van de watersector - eindgebruikers, branche vereniging van 

leveranciers, waterschappen, kennisinstituten en adviesbureaus – zijn 

vertegenwoordigd in het bestuur. Dit maakt SKIW tot een uniek en breed 

gedragen platform. 

SKIW organiseert regelmatig symposia en netwerkdagen over actuele thema’s, 

vaak in samenwerking met andere partners in de sector.  

Visie van SKIW 
SKIW heeft geen winstoogmerk. Door kennisuitwisseling draagt de stichting bij 

aan innovaties op het gebied van watertechnologie voor de gehele waterketen. 

Daarnaast bevordert SKIW opinievorming over relevante technologie, wetgeving 

en milieuaspecten. 

 SKIW beschouwt kennisoverdracht als belangrijk speerpunt  

in een tijd waarin steeds minder specialistische watertechnologen in de 

industrie werkzaam zijn en dit veelal wordt opgevangen door het inhuren  

van externe expertise. 

 Ook een verregaande samenwerking van de vele kleine en grotere 

werkgroepen op watergebied wordt door SKIW als belangrijk beschouwd. 

Samenwerking leidt immers tot meer invloed en betrokkenheid. 

 SKIW streeft ernaar om via haar bestuur en samenwerkingen 

zoveel mogelijk duurzame bruggen te slaan tussen kennisinitiatieven 

die voor de waterketen relevant zijn. 

 

 

 

 
 
Wat biedt SKIW? 

 Communicatie partner: de aanwezige specialistische kennis binnen  

SKIW heeft grote toegevoegde waarde, zowel inhoudelijk als qua netwerk. 

 

 Gezamenlijke organisatie van thematische bijeenkomsten:  

SKIW heeft veel ervaring met het organiseren van bijeenkomsten als 

seminars en symposia, en met het inbrengen van technische industriële 

waterexpertise, bij onder andere het reflecteren/ondersteunen op specifiek 

overheidsbeleid, bij het ontwikkelen van tools (zoals water- en energiescans) 

en bij andere actuele thema’s in de sector. 

 

 Mogelijkheden voor samenwerking: 

 Gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten, workshops en symposia 

 Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 

 Vergroten van elkaars netwerk 

 Verbreden van bewustwording, en daardoor vergroten van kansen op 

symbiose tussen bedrijven/waterschappen op het vlak van thema’s als 

materiaalstromen, capaciteitsoverschotten en warmte uitwisseling.  

Sluit je aan bij SKIW 

Zowel bedrijven/organisaties als personen kunnen zich bij SKIW aansluiten.  

Laat ons je mailadres weten en we houden je op de hoogte van onze seminars, 

symposia, bijeenkomsten. 

Informatie en aanmelden 

contact info@skiw.nl en website www.skiw.nl 

mailto:info@skiw.nl
http://www.skiw.nl/

