
 

 

 
Meld u aan voor de Industriedag Logistiek Centrum Woensdrecht: Unieke kans om uw 
innovatieve idee te pitchen aan de luchtmacht! 
 
Beste leden van de NAG & NIDV, 
 
Namens het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), NAG en NIDV nodigen wij u graag uit 
om mee te dingen naar de mogelijkheid om uw innovatieve oplossing te  presenteren aan het 
Logistiek Centrum Woensdrecht. 
 
Wat doet het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW)? 
Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) is de regisseur van beschikbaarheid van militaire 
luchtvaart- en missie ondersteunende systemen. Met betrokken vakmensen en een unieke 
combinatie van kennis en middelen levert het LCW technische en logistieke diensten. Samen 
met (inter)nationale partners garandeert het LCW de afgesproken prestaties tegen zo laag 
mogelijke kosten door flexibele inzet van mensen en middelen. Het LCW verbetert 
voortdurend haar prestaties door te investeren in innovatie, mensen en middelen. 
 
Doelstelling 
Nederlandse bedrijven zich laten presenteren aan het LCW en innovatieve/nieuwe ideeën 
voor de instandhouding dan wel duurzaamheidsoplossingen naar voren te brengen die 
meerwaarde voor de Luchtmacht creëren bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, flexibiliteit of reductie uitstoot. 
 
Mogelijke onderwerpen 
Logistiek, Ground Support Equipment (GSE), MRO, energie, opleidingen; Co2 en NOX 
reductie; 
 
Doelgroep 
MKB en start-ups. We nodigen met name partijen uit die met nieuwe/toepasbare oplossingen 
komen. We nodigen ook bedrijven die (nog) geen lid zijn van NAG & NIDV uit om met 
vernieuwende ideeën te komen. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Via deze link vindt u het aanmeldformulier en kunt u tot 10 februari a.s. uw innovatieve idee 
aanmelden. NAG & NIDV zullen een eerste selectie maken van de inzendingen. Daarna 
beslist het LCW welke bedrijven uitgenodigd zullen worden om te pitchen (max. 6 tot 8). Als 
uw idee wordt uitgekozen, krijgt u de uitnodiging om dat op 24 maart 2022 (in middag) op de 
Industriedag van LCW te doen. Een integrale adviescommissie adviseert vervolgens hoe het 
bedrijf zich verder op de kaart kan zetten.. 
 
Nog vragen? 
Voor inhoudelijke vragen hebt kunt u zich richten tot: 
NAG: Frank Jansen, frank.jansen@nag.aero 
NIDV: Peter Huis in ’t Veld, p.huisintveld@nidv.eu 
 
Voor overige vragen kunt u zich tot: Wilma Pronk wilma.pronk@nag.aero richten. 
 
We zijn erg benieuwd naar uw ideeën! 
 
Hoogachtend, 
Frank Jansen,    Peter Huis in ’t Veld    
NAG     NIDV     
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