SIQ:s Industrinätverk
SIQ:s Industrinätverk vänder sig till medelstora och stora industriföretag med höga
ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Nätverket riktar sig till chefer och ledare som driver
den strategiska kvalitetsutvecklingen i företaget. Genom Industrinätverket erbjuds ett
kompetent forum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på frågeställningar och
utmaningar som deltagarna själva står inför. Industrinätverket är en del av
medlemskapet i SIQ:s Intressentförening.
I egenskap av nationellt icke vinstdrivande institut är SIQ:s roll att skapa, samla och sprida
kunskap om kvalitetsutveckling i det svenska samhället. Drivkraften är att bidra till
konkurrenskraft och välfärd. De medelstora och stora industriföretagen spelar en nyckelroll i
vårt samhälle avseende såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter och är därför
en viktig målgrupp för SIQ. I hård konkurrens på en global marknad utmanas nuläget varje
dag och effektiv kvalitetsutveckling är en nödvändighet för framgång. SIQ har därför etablerat
en strukturerad samverkan mellan Industriföretag med intresse för att tillsammans driva
frågor kring kvalitetsutveckling med syfte att;
•
•
•
•
•
•

Erbjuda ett forum som skapar värde för industriföretag med betydande verksamhet i
Sverige
Höja kvalitetskompetensen med fokus på gemensamma utmaningar
Möjliggöra utbyte med de bästa – Benchmarking
Bygga starkt nätverk inom kvalitet – relationer
Synliggöra kvalitetsutveckling – lyfta fram goda exempel ”Best practice”, skapa
föredömen
Vara ”navet” för kvalitetskompetens inom svensk industri

De företag som medverkar påverkar gemensamt innehållet och upplägget. Gemensamma
utmaningar och framtidsfrågor är grunden för nätverkets riktning och fokus. SIQ:s roll är att
skapa förutsättningar genom att initiera, leda och följa upp möten och erfarenhetsutbyten.
SIQ:s roll är också att föra in ny kunskap genom sin egen organisation men också genom sitt
omfattande och starka externa nätverk samt inte minst inom forskning.
I SIQ:s medlemskap ingår även seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen där
branschöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte möjliggörs. Samtliga medarbetare
inom en medlemsorganisation har möjlighet att delta. Medlemskapet innehåller också utrymme
för riktat stöd till en verksamhets kvalitetsutveckling, t ex via mätningar och uppföljning med
SIQ Management Index och Kvalitetskulturindex.
Välkommen att kontakta SIQ för mer information och för en intresseanmälan!

