
Wat is SKIW? 

“SKIW, de stichting 
Kennisuitwisseling Industriële 

Watertechnologie, wil een 
bijdrage leveren aan het 

toegankelijk maken van de 
beschikbare kennis om zo het 
vestigingsklimaat voor en de 

concurrentiepositie van de 
industrie te stimuleren.”

SKIW heeft geen winstoogmerk. 
Door middel van  kennisuitwisseling 
wil de stichting een bijdrage 
leveren aan innovaties op het 
gebied van waterbehandeling in de 
Nederlandse industrie. Daarnaast 
wil het de opinievorming over 
relevante technologie, wetgeving 
en milieuaspecten bevorderen. Door 
middel van deze ontsluiting van 
beschikbare deskundigheid wil SKIW 
een positieve invloed hebben op het 
vestigingsklimaat voor en concurrentie-
positie van de industrie.  

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) heeft als doel 
de kennis van watertechnologie in industriële processen en bij andere zakelijke 
gebruikers te behouden dan wel te vergroten en deze kennis  
breed toegankelijk te laten zijn.

Wat doet SKIW?
•	 kennisuitwisseling 

en opinievorming 
op het gebied van 
watertechnologie 
bevorderen en deze 
kennis beschikbaar 
stellen

•	 het bieden van 
een klankbord 
voor regelgevende 
overheden en eind- 
gebruikers

•	 Ervaren en jonge 
professionals in 
contact brengen
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Contact

Stichting Kennisuitwisseling 
Industriële Watertechnologie

Binckhorstlaan 36 - M417
2516 BE  Den Haag

070 - 355 17 67

secretariaat@skiw.nl

www.skiw.nl

Achtergrond 
SKIW is in 2006 ontstaan uit het 
“Koelwaterproject industrie”, dat 
werd opgericht door de werkgroep 
Waterbehandeling. Dit samenwerkings-
project tussen de gebruikers en leve-
ranciers van koelwaterconditionerings-
middelen was reeds in 1990 van start 
gegaan en bleek een uitstekend 
discussieplatform voor leveranciers en 
gebruikers, dat waard was om in stand 
te worden gehouden. 
Na 15 jaar in samenwerking met het 

Nederlandse 
Corrosie Centrum 
gewerkt te 
hebben aan de 
ontwikkeling van
een groot aantal 
gewaardeerde 

KNW
Op 1 januari 2011 is SKIW een 
samenwerking aangegaan met 
Koninklijk Nederlands Waternetwerk 
(KNW), met als doel kennisuitwisseling 
tussen industriële en communale 
waterbehandeling te bevorderen. 
KNW verzorgt sinds die tijd ook het 
secretariaat van SKIW. 

activiteiten, zoals de regelmatige 
‘Onder-Weg- Naar-Huis- Bijeenkomsten’, 
het tweejaarlijkse Nationale 
Watersymposium, en inhoudelijke 
bijdragen rond legionellapreventie, BAT 
Cooling en de beoordelingssystematiek 
warmtelozingen, is de werkgroep 
verder gegaan als zelfstandige stichting, 
genaamd SKIW.
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