
 

2.1.1. Prioriteit: 5. West-Noord-Brabant 

2.1.1.1. Specifieke doelstelling: JSO8.1. Regio’s en mensen in staat stellen om te gaan met de sociale, 
werkgelegenheids-, economische en milieueffecten van de transitie naar de streefcijfers voor energie en klimaat voor 2030 
van de Unie en een klimaatneutrale economie van de Unie uiterlijk in 2050, op basis van de Overeenkomst van Parijs (JTF). 

2.1.1.1.1. Steunverlening van de fondsen 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), i), iii), iv), v), vi) en vii), van de GB-verordening 

Gerelateerde soorten acties - Artikel 22, lid 3, punt d), i), van de GB-verordening, en artikel 6 van de ESF+-verordening 

 

Het JTF in West-Noord-Brabant zet specifiek in op drie sporen, in lijn met de drie landelijke JTF-sporen: 
 

1. Vernieuwing en versterking van de regionale economie, met in West-Noord-Brabant focus op 
elektrificatie van processen, proces- en productinnovatie in de chemie (circulair, biobased) en 
energieconversie en opslag. 

2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur; de ‘hardware’ voor een toekomstbestendige economie. 
3. Een wendbare en weerbare beroepsbevolking, om zo veranderingen in de aard van het werk en de groeiende 

mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als gevolg van de transitie op te vangen. 
 

Spoor 1: Vernieuwing en versterking van de regionale economie.  

Activiteiten: 
 

• A: productieve investeringen (..) 

• B: investeringen in de oprichting van nieuwe bedrijven (..)  

• C: investeringen in onderzoek en innovatie (..) 

• H: investeringen in digitalisering (..) 

 

Voorbeelden van typen acties: 
 



 

• Onderzoek en innovatie gericht op circulaire en biobased chemie, met nadruk op product- en procesinnovaties 
in het stadium van demonstraties en proefinstallaties. Concrete acties kunnen zich richten op: 

o Circulaire chemie, met o.a. het doorontwikkelen van het Pyrolysecluster (PyroChemPark) en opschaling van 

pyrolysetechniek, bedoeld om plastic afval met pyrolyse(technologie) om te zetten in circulaire grondstoffen voor de 

groene chemie (ter voorkoming van gebruik van nieuwe fossiele grondstoffen en t.b.v. het sluiten van de 

materialenkringloop). 

o Biobased grondstoffen: acties gericht op de eiwittransitie en biobased waardeketens in de chemie (bv. stikstof 
als grondstof voor fermentatie, benutting reststromen en agrarische producten waaronder suikerbieten en 
aardappelen, productie van ethyleen uit bio-ethanol, inzet van schimmels voor biomassa als grondstof). 

o Proces- en productinnovatie op het vlak van elektrificatie van processen (ter vervanging van fossiele 
brandstoffen), duurzame energie, restwarmte van niet-fossiele bronnen en CCU (Carbon Capture 
Usage: innovatieve vormen van combineren, zuiveren, en toepassen van afgevangen CO2 als 
industriële grondstof). 

Dit gebeurt o.a. in netwerken van kmo’s, kennis- en onderwijsinstellingen, via technologieoverdracht en samenwerking 
tussen ondernemingen, onderzoekscentra en instellingen, en versterking van innovatieclusters, rondom de hierboven 
genoemde thema’s. 

• Investeringen in kmo’s en in nieuwe bedrijvigheid, met als doel economische diversificatie en baancreatie in 
de circulair en biobased chemie, door het ondersteunen van spin-offs, spin-outs en startups binnen de circulaire en 
biobased chemie en door ondersteuning bij de ontwikkeling van vaardigheden binnen kmo’s. 

• Digitale innovatie benodigd voor de transitie naar groene chemie (van lineaire naar circulaire, complexere 
waardeketens), met als doel tot toekomstbestendige banen in de groene chemie te komen, met focus op het 
kmo. 

• Investeringen ter bevordering van de circulaire economie, onder meer door onderzoeks- en 
innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de circulaire 
economie (binnen de onder spoor 1 geschetste thematische focus). 

• Vanuit spoor 1 worden ook integrale acties ondersteund die én op innovatie én op arbeidsmarkt inzetten (o.a. 
ondersteunen van aanpassingen door werknemers, ondernemers en ondernemingen en het ontwikkeling van 
vaardigheden voor slimme specialisatie, de industrietransitie, ondernemerschap en het aanpassingsvermogen van 
ondernemingen). 
 



 

Spoor 2: Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur.  

Activiteiten: 
 

• D: investeringen in het gebruik van technologie, alsook in systemen en infrastructuur (..) 

Voorbeelden van typen acties: 

 

• Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur gericht op: 

o Elektrificatie van processen in de (chemische) industrie, ten behoeve van de verduurzaming van het 
industriecluster als geheel (bv. energie- logistieke hub, opwaardering van het plaatselijke elektriciteitsnet) en 
van elektrificatie van MKB (midden en kleinbedrijf) in de chemie. Er wordt geen aanleg van 380 kV-leidingen 
gesteund. Wel vallen binnen het JTF: 
1. Innovatieve oplossingen die lokaal netcongestie tegengaan om zo elektrificatie mogelijk te maken en 

gevolgen van de transitie (nl. netcongestie) op te vangen (bv. door innovatieve opslag van energie, 
lokale uitwisseling).                                                                                           

2. Lokale 150 kV aansluitingen naar specifieke bedrijven(clusters).                   

o Lokale CO2-infrastructuur om tot nieuwe economische toepassingen te komen voor (afgevangen) CO2 als 
grondstof en voor transport naar eindgebruikers (o.a. tuinders). 

o Groene waterstofinfrastructuur, met de Amer Energie Hub als beoogde locatie voor groene waterstof. 
Het gaat om installaties voor de productie, transport en opslag van groene waterstof t.b.v. een 
openbare groene waterstofinfrastructuur voor de industrie. Inzet op H2-infrastructuur binnen het JTF en 
het RRF zijn complementair aan elkaar; waarbij in Noord-Brabant de nadruk ligt op lokale 
aansluitingen, netwerken en innovatieve toepassingen. 

o We voorzien ook ruimte voor (haalbaarheids)onderzoek en proceswerkzaamheden om investeringen in 
technologie, systemen in infrastructuur te initiëren. 

o Overige systemen en technologie voor een duurzame energievoorziening in de groene chemie, waaronder 
transport en opslag van duurzame (niet-fossiele) restwarmte. 

o Tot slot worden vanuit spoor 2 ook arbeidsmarktprojecten gefinancierd, via de onder spoor 1 geschetste lijnen. 
 

Het programma gaat daarbij specifiek op zoek naar acties met een ‘hefboomwerking’, die een impuls kunnen geven aan de 
vermarkting van duurzame technologieën. 



 

Spoor 3: Een wendbare en weerbare beroepsbevolking.  

Activiteiten: 
 

• K - bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden 

• O - andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie (…) 

 
Acties, steeds met professionals (werkend en werkzoekend) en jongeren als doelgroepen: 

• Onder K acties om het transitie-effect van veranderingen in de aard van werk op te vangen: 

o Acties op het gebied van een leven lang ontwikkelen, door het opleiden van jongeren in de techniek, 
bijscholing van zittende werknemers, voorkomen van uitstroom uit techniek (via bijscholingsprogramma’s. 

o Acties gericht op de ontwikkeling van benodigde (digitale) kennis en vaardigheden van werknemers 
benodigd voor werken in de ‘groene chemie’. 

o Acties die de transitiepaden van werk-naar-werk ondersteunen door om- en bijscholing. 

o Acties die bijdragen aan bredere bekendheid van werken in de groene chemie ten behoeve van het opleiden en om- 

en bijscholen van  nieuwe arbeidskrachten in de chemie. 

• Onder O acties die de transitie-effecten van toenemende krapte én van veranderingen in de aard van werk opvangen: 

o Het ontwikkelen en toevoegen van opleidingsaanbod en -instituten om zo te voldoen aan de veranderende 
eisen die de transitie naar groene chemie stelt. Denk aan het opzetten van een biobased transitielectoraat, 
investeringen in opleidingsfaciliteiten en innovatie-infrastructuur, een hybride leeromgeving of andere 
aanpassingen aan onderwijsinstituten. Daarbij wordt op actieniveau de link gelegd met de activiteiten voor 
om- en bijscholing.  

Activiteiten L (begeleiding van werkzoekenden) en M (actieve inclusie) zijn niet geselecteerd, aangezien inzet op dit vlak al 
vanuit regulier arbeidsmarktbeleid wordt gepleegd. 

De soorten acties voldoen aan het ‘Do No Significant Harm’ principe. Voor het merendeel van de acties is er, dankzij de 
aard van de acties geen sprake van een milieu-impact. Voor die acties die vergunningsplichtig zijn, moeten 
(milieu)vergunningen worden verleend als voorwaarde voor steun vanuit het JTF. Bovendien worden alleen acties 
ondersteund, wanneer de netto milieu-opbrengst (CO2, schadelijke stoffen) per saldo positief uitpakt. Het is aan 
subsidieaanvrager dit aan te tonen. 

 
 



 

De belangrijkste doelgroepen – artikel 22, lid 3, punt d), iii), van de GB-verordening 

Het JTF gaat uit van een ‘ecosysteemaanpak’ (zie TJTP H.2) met deelname van: 

• Bedrijfsleven: Het mkb (of kmo), inclusief start- en scale-ups is de primaire doelgroep in het JTF West-Noord-
Brabant. De focus ligt op de chemiesector, maar samenwerking met aanpalende sectoren is mogelijk (zie TJTP). 

• Kennis- en onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo) en samenwerkingsverbanden/koepels. 

• Overheden: gemeenten (op arbeidsmarkt), arbeidsmarktregio’s, UWV, havenbedrijven. 

• Overige arbeidsmarktpartijen: vakbonden, werkgeversorganisaties, regionale mobiliteitsteams (RMTs). 

• Arbeidsmarktdoelgroepen: werkenden in de chemie en industrie, werkzoekenden, zij-instromers, scholieren en studenten. 

Deelnemers kunnen alleen instromen in het JTF als er sprake is van een relatie met de transitie. Voor de betrokken inwoners, 

waaronder werkzoekenden, werkenden en zij die binding hebben met de bijbehorende arbeidsmarkt (wonende buiten de 

regio). 

 
 

Acties ter waarborging van gelijkheid, inclusie en non-discriminatie - artikel 22, lid 3, punt d), iv), van de GB-
verordening, en artikel 6 van de ESF+- verordening 

Bij de uitvoering van dit Programma JTF 2021-2027 worden de horizontale beginselen nageleefd, zoals bedoeld in artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de beginselen subsidiariteit 
en evenredigheid als bedoeld in artikel 5 van het VEU. Hierbij wordt rekening gehouden met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. 

In de projectenselectie wordt geborgd dat de projecten in dit programma de horizontale beginselen naleven. Projecten 
moeten daarnaast voldoen aan de verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 
en toegankelijkheid garanderen in overeenstemming met artikel 9 en met de wetgeving van de Unie tot harmonisering van 
toegankelijkheidseisen voor producten en diensten. 

Voor relevante  investeringen met een fysieke component dan wel ontwerp zal het New European Bauhaus-initiatief, dat de 
principes esthetisch, duurzaam en inclusief combineert, worden gerespecteerd. 

 

 

 



 

Indicatie van de beoogde specifieke gebieden, met inbegrip van het geplande gebruik van territoriale instrumenten 
– artikel 22, lid 3, punt d), v), van de GB- verordening 

Voor het JTF is NUTS 3 regio West-Noord-Brabant (NL411) geselecteerd. Deze regio is voor het JTF in 2 gebieden 
onderverdeeld, met een grote onderlinge afhankelijkheid: 

 

• Noordwestflank COROP-gebied als kerngebied: een aaneengesloten gebied bestaande uit de gemeenten 
Geertruidenberg, Drimmelen, Moerdijk, Steenbergen en Bergen op Zoom. Hier ligt het chemisch complex Moerdijk, 
de Amercentrale Geertruidenberg, en de Green Chemistry Campus (Bergen op Zoom). In dit gebied ligt de kern 
van de chemie, en kent de industrie de grootste klimaatopgave. Ook is het sociaaleconomisch belang van de 
industrie hier het grootst en worden de sociaaleconomische effecten van de transitie primair gevoeld. Opgemerkt 
wordt dat het chemisch cluster ook delen van de aangrenzende gemeenten omvat. De administratieve grenzen 
van de hier genoemde gemeenten komen daardoor niet helemaal overeen met de grenzen van de functionele 
regio. 

• Overige gemeenten in COROP-gebied: hoewel de chemie en overige zware industrie in West-Noord-Brabant hier 
niet primair gevestigd is, worden de sociaaleconomische effecten van de transitie hier wel gevoeld. Immers is West-
Noord-Brabant één ‘Daily Urban System’: óók werknemers uit de ‘ruimere cirkel’ werken in de chemie. Ook zitten 
ketens van bedrijven die afhangen van de chemie hier gevestigd; wegvallen van chemiebanen in het kerngebied leidt 
dus óók hier tot baanverlies. Tot slot zijn belangrijke onderwijs- en kennispartners en innovatieve bedrijven hier 
gevestigd; partijen die een cruciale rol spelen in de uitvoering van het JTF. 

 

De acties beschreven in spoor 1 en 2 vinden primair in het kerngebied plaats, terwijl de acties binnen spoor 3 zowel in het 
kerngebied als in de ruimere cirkel. De sociaaleconomische impact van maatregelen landt in het gehele COROP-gebied. 

 

De interregionale, grensoverschrijdende en transnationale acties – artikel 22, lid 3, punt d), vi), van de GB-verordening 

Samenwerkingsverbanden houden zich niet aan lands- of regiogrenzen. Het JTF West-Noord-Brabant geeft daarom binnen 
projecten ruimte aan samenwerking met partijen buiten het aangewezen COROP-gebied, onder de voorwaarde dat de 
impact van projecten binnen het COROP-gebied landt. 

Samenwerking met bedrijven in de overige COROP-regio’s van Noord-Brabant is relevant, onder meer met partijen in aanpalende 
sectoren (o.a. energie, High Tech Systems & Materials, agri, afvalverwerking, logistiek en bouw) die van belang zijn voor de 
transitie naar een groene chemie. 



 

Daarnaast ligt samenwerking voor de hand met de chemische clusters in Antwerpen, Rotterdam, Zuid-Limburg en Noord-
Rijn Westfalen (ARRRA). Moerdijk kampt inhoudelijk met dezelfde uitdagingen als de overige chemieclusters. De meeste 
raakvlakken zijn er met de chemieclusters in Zuid-Nederland. Gezien de geografische nabijheid ligt ook samenwerking met 
partners in JTF-gebied Rijnmond voor de hand, o.a. op arbeidsmarkt. Samenwerking met partijen buiten West-Noord-
Brabant kan zich in beginsel op alle genoemde type acties richten, maar ligt met name voor de hand op innovatieactiviteiten 
(bovenregionale consortia), investeringen in technologie, systemen en infrastructuur voor zover het bovenlokale 
ontwikkelingen betreft, en op arbeidsmarktvlak. Verder vindt er op programmaniveau afstemming plaats over de uitvoering 
tussen de intermediaire instanties in de zes geselecteerde JTF-gebieden (zie hoofdstukken 5 en 6 van het OP). 

Ook biedt het programma de mogelijkheid grensoverschrijdend of transnationaal samen te werken, in het bijzonder waar dit 
nodig is om partners uit andere lidstaten te betrekken om de beoogde effecten te realiseren. Op dit moment zijn er geen 
concrete acties hiertoe voorzien, maar de mogelijkheid is er nadrukkelijk wel. Er zijn kansen voor synergiën met 
verschillende andere Europese programma's, waaronder Interreg en EFRO. We zetten in op maximale synergie, in 
afstemming met andere programma's (zie H. 2 TJTP). 

 

Het geplande gebruik van financieringsinstrumenten – artikel 22, lid 3, punt d), vii), van de GB-verordening 
 

De regio kiest ervoor het JTF in de vorm van subsidie uit te keren. Immers: 

• Inzet van biobased grondstoffen of recyclaat en processen op basis van hernieuwbare energie is weliswaar technisch 
mogelijk, maar is kostentechnisch nog ver verwijderd van klassieke fossiele chemie.  

• Er is innovatie en uiteindelijk forse schaalvergroting van die groene chemie nodig (en verhoging van de kostprijs van 
‘fossiele’ chemie) om uiteindelijk concurrerend te kunnen worden. 

• Het punt waarbij je met de inzet van financiële instrumenten (leningen, garanties, kapitaaldeelname, e.d.) tot een 
concurrerend prijsniveau kunt komen, ligt nog een flink aantal jaren (flink langer dan de acceptabele terugverdientijd 
binnen de chemie) verder. 

• Ook zijn er voldoende financiële instrumenten in de regio beschikbaar voor bedrijven, o.a. Braventure, Brabant Startup 
Fonds, cofinanciering van de BOM voor start- en scale-ups, ondersteuning in de Financieringstafel West-Brabant Zeeland, 
en InvestNL. 

 

 
  



 

2.1.1.1.2. Indicatoren 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), ii), GB-verordening, en artikel 8 van de EFRO- en CF-verordening  

Tabel 2: Outputindicatoren 

 
Prioriteit 

Specifieke 
doelstelling 

 
Fonds 

 
Regiocategorie 

 
ID 

 
Indicator 

 
Meeteenheid 

Mijlpaal 
(2024) 

Streefcijfer 
(2029) 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO01 Ondersteunde ondernemingen (waarvan: micro-, klein, middelgroot, groot) ondernemingen 24 169 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO02 Ondernemingen ondersteund door subsidies ondernemingen 3 59 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO04 Ondernemingen met niet-financiële steun ondernemingen 22 110 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO05 Ondersteunde startende ondernemingen ondernemingen 0 4 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO10 Ondernemingen die samenwerken met onderzoeksorganisaties ondernemingen 3 59 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO23 Slimme energiesystemen beheersystemen 0 3 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO67 Klaslokaalcapaciteit voor nieuwe of gemoderniseerde 
onderwijsvoorzieningen 

vierkante 
meter 

71 1.424 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO101 Kmo's/mkb's die investeren in vaardigheden voor slimme specialisatie, 
industriële transitie en ondernemerschap 

ondernemingen 2 37 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO105 Oplossingen voor elektriciteitsopslag MW capaciteit 1 14 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECO11 Totaal aantal deelnemers personen 331 3.310 

 
 
 
 
 



 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), ii), van de GB-verordening 

Tabel 3: Resultaatindicatoren 
 

 
Prioriteit 

Specifieke 
doelstelling 

 
Fonds 

 
Regiocategorie 

 
ID 

 
Indicator 

 
Meeteenheid 

Uitgangs- of 
referentiewaarde 

 
Referentiejaar 

Streefcijfer 
(2029) 

 
Gegevensbron 

 
Opmerkingen 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR01 Banen gecreëerd in 
ondersteunde 
entiteiten 

jaarlijkse 
VTE’s 

0,00 2021 30 eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR02 Particuliere investeringen voor 
gelijke delen als overheidssteun 
(waarvan:  
subsidies, 
financieringsinstrumenten) 

euro 0,00 2021 €30.283.818                      eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR03 Kleine en middelgrote 
ondernemingen die 
product- of procesinnovatie  
introduceren 

ondernemingen 0,00 2021 51 eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR29 Geraamde uitstoot van 
broeikasgassen 

Ton CO2 10.570 2021 7.399 eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR71 Jaarlijks aantal gebruikers van 
nieuwe of gemoderniseerde 
onderwijsvoorzieningen 

gebruikers/jaar 0,00 2021 11.389 eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR97 Ondersteunde leerplaatsen in 
kmo's 

personen 0,00 2021 183 eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR98 Personeel dat een opleiding in 
vaardigheden voltooit 

deelnemers 0,00 2021 2.396 eigen data 
 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECR03 Deelnemers die na deelname 
een kwalificatie halen 

personen 0,00 2021 2.317 eigen data 
 

 
  



 

2.1.1.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), viii), 
van de GB-verordening 

Tabel 4: Dimensie 1 — Interventiegebied 
 

 
Prioriteit 

Specifieke 
doelstelling 

 
Fonds 

 
Regiocategorie 

 
Code 

Bedrag (in 
EUR) 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 010. Onderzoek en innovatie in kmo's, waaronder netwerkactiviteiten  € 2.239.131  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 011. Onderzoek en innovatie in grote ondernemingen, waaronder netwerkactiviteiten  € 600.000  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 012. Onderzoek en innovatie in openbare onderzoekscentra, instellingen voor hoger onderwijs en kenniscentra, 
waaronder netwerkactiviteiten  

 € 2.500.000  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 013. Digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen   € 3.000.000  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 023. Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, de industrietransitie, ondernemerschap en het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 

 € 4.428.266  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 025. Incubatie, ondersteuning voor spin-offs, spin-outs en startups  € 2.000.000  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 026. Steun voor innovatieclusters  € 2.226.087  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 027. Innovatieprocessen in KMO’s   € 413.044  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 028. Technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra en instellingen voor hoger 
onderwijs 

 € 3.916.087  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 029. Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten gericht op de koolstofarme economie, bestendigheid tegen en adaptatie aan 
klimaatverandering 

 € 1.000.000  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 030. Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de 
circulaire economie 

 € 4.075.087  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 053. Slimme energiesystemen (met inbegrip van slimme netwerken en ICT-systemen) en de daarmee verbonden opslag  € 3.807.606  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 075. Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's  € 7.369.780  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 124. Infrastructuur voor beroepsonderwijs en - opleiding en volwassenenonderwijs  € 4.152.174  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 136. Specifieke ondersteuning van werkgelegenheid bij jongeren en sociaaleconomische integratie van jongeren  € 1.533.774  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 141. Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit  € 500.000  

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 145. Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden  € 1.000.000  

    146. Ondersteuning voor de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen  € 11.543.481  

5 JSO8.1 Totaal 
  

€ 56.304.516 



 

Tabel 5: Dimensie 2 — financieringsvorm 
 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 01. Subsidie 56.304.516,00 

5 JSO8.1 Totaal 
  

56.304.516,00 

 
JS08.1JTF33. Geen territoriale toespitsing56.304.516,00 

 
Tabel 7: Dimensie 6 – secundaire thema’s ESF+ 

 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

 
Tabel 8: Dimensie 7 - ESF+*, EFRO, CF en JTF gendergelijkheidsdimensie 

 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

5 JSO8.1 JTF Meer ontw. 03. Genderneutraal 56.304.516,00 

5 JSO8.1 Totaal 
  

56.304.516,00 

* In principe draagt 40 % van het ESF+ bij aan gendertracking. 100 % is van toepassing wanneer de lidstaat ervoor kiest gebruik 
te maken van artikel 6 van de ESF+-verordening 


