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2.1.1. Prioriteit: 4. Zeeuws-Vlaanderen 

 
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 
 
De energie- en grondstoffentransitie leidt juist in de industriële maar perifere en dunbevolkte regio Zeeuws-Vlaanderen en 
Vlissingen-Oost (hierna: ZV-VO) tot een groot risico op banenverlies, en daarmee op een negatieve spiraal van wegtrekkende 
inwoners en bedrijven. Om het verlies van banen op te vangen, zet de regio volop in op diversificatie en verduurzaming van de 
economie, om zo toekomstbestendige banen te creëren. Deze inzet richt zich op het bouwen van een waterstofeconomie, 
afvang, opslag, hergebruik van CO2 als verdienmodel, duurzame elektriciteit ten behoeve van elektrificatie en warmte- 
uitwisseling. Om nieuwe banen te creëren, én deze te vullen, zijn investeringen in technologie, systemen en infrastructuur, in 
nieuwe kennis en innovatie en om- en bijscholing, baanbegeleiding, en sociale inclusie noodzakelijk. Dat is niet alleen vanuit 
economisch perspectief noodzakelijk, maar raakt juist in ZV-VO ook de leefbaarheid van het gebied. Banen en inkomens zijn 
immers noodzakelijk om voorzieningen in stand te houden. 
 

Sporen en activiteiten ZV-VO 

1. Investeringen in onderzoek, innovatie en digitalisering, binnen de thema’s groene waterstof en biobased en circulaire chemie. 
Deze actielijn correspondeert met spoor 1 van de nationale JTF-programmastructuur (“Vernieuwing en versterking van de regionale 
economie”). Hierbinnen ondersteunt het JTF in ZV-VO de volgende activiteiten en typen acties: 
 
A - Productieve investeringen in kmo’s die leiden tot economische diversificatie, modernisering en reconversie. 
Hieronder vallen onderzoek/innovatie activiteiten, netwerkactiviteiten, bedrijfsontwikkeling, en internationalisering van kmo’s. 
Voorbeelden van concrete acties:  

• Elektrificatie van productieprocessen in de groene chemie, door pilots, proefinstallaties en proeffabrieken. 

• De inzet van gerecyclede en biobased grondstoffen eveneens in de vorm van experimenten en (eerste) opschalingen 
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daarvan. 

• Het benutten van groene waterstof voor chemische productieprocessen. 

• Digitalisering: in de transitie naar een circulaire en biobased chemie veranderen de waardeketens compleet: van 
lineair, centraal aangestuurde waardeketens, naar circulaire en decentrale modellen. 

• Integrale acties die én op innovatie én op arbeidsmarkt inzetten. 
 
C - Investeringen in onderzoek en innovatie, onder meer door universiteiten en openbare onderzoeksorganisaties (…) 
Het betreft steun voor innovatieclusters. Een voorbeeld van concrete actie is:  

• Triple helix onderzoeksprojecten gericht op het bereiken van hogere TRL-niveaus voor innovaties ter vergroening van de 
chemie. Concrete acties zijn o.a. de ontwikkeling van een ‘virtuele plant’ voor efficiëntie en systeemintegratie van groene 
electrolysers”, een electrolysertool voor realtime afstemming van waterstofproductie en groene energiesystemen en 
projecten gericht op systeemintegratie en energieopslagsystemen.  

 
In deze prioriteit wordt een deel van de middelen (mede) ingezet voor systemen en infrastructuur voor de arbeidsmarkt. Het 
betreft acties die én op innovatie én op de arbeidsmarkt inzetten. Het gaat om scholing en training van werkenden voor 
vaardigheden die nodig zijn in het kader van de innovatie- en energietransitie. 
 
2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur. Deze actielijn correspondeert met spoor 2 van de 
nationale JTF- programmastructuur (“Investeringen in het gebruik van technologie, alsook in systemen en infrastructuur”). 
Hierbinnen ondersteunt het JTF in ZV-VO de volgende activiteiten en typen acties: 
 
D – Investeringen in het gebruik van technologie, alsook in systemen en infrastructuur voor betaalbare schone energie (…). 
Het betreft o.a. slimme energiesystemen en de ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen. Voorbeelden van concrete 
acties zijn: 

o Aanleg van een regionaal netwerk voor groene waterstof en verbindingen met andere regio’s ten faveure van 
ZV-VO, als belangrijke schakel in de vergroening van de chemie in ZV-VO. Inzet op H2-infrastructuur binnen 
het JTF en het RRF zijn complementair aan elkaar. 

• Investeringen in lokale elektrificatie. Er wordt geen aanleg van 380 kV-leidingen gesteund voor aanlanding wind op zee. Wel 
passen binnen het JTF: 
1. Innovatieve oplossingen die lokaal netcongestie (als transitie-gevolg) tegengaan en elektrificatie mogelijk maken (bv. 

innovatieve energieopslag, lokale uitwisseling, flexibiliteitsopties)                                                                     
2. Lokale 150 kV aansluitingen naar specifieke bedrijven(clusters) in ZV-VO.   
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• Uitwisseling van warmte via warmtenetten, voor zover hierbij sprake is van warmte uit hernieuwbare bronnen. 
 
In deze prioriteit wordt een deel van de middelen (mede) ingezet voor systemen en infrastructuur voor de arbeidsmarkt. Het betreft 
investeringen in de scholing en training voor het op de juiste manier gebruiken van nieuwe infrastructuur. 
 
3. Een wendbare en weerbare beroepsbevolking; aantrekken van talent voor de chemie en bredere techniek, 
toekomstbestendige arbeidsmarkt door leven lang ontwikkelen. 
 
Hierbinnen ondersteunt het JTF in ZV-VO de volgende activiteiten en typen acties: 
 
K - Bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden. 
Voorbeelden van concrete acties: 

• Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit; 

• Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden van werknemers en werkzoekenden, om zo te kunnen voldoen aan de 
veranderende eisen die de klimaattransitie stelt; 

• Ondersteuning voor de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen, bijvoorbeeld 
door versnelde en flexibel aan te passen opleidingen voor beroepen waar veel krapte is, om- en bijscholingstrajecten 
gericht op chemie- en procesoperators (zoals Bio Based Europe Training Center) of een extra impuls voor Leven Lang 
Ontwikkelen voor technische beroepen gericht op het onbenut arbeidspotentieel; 

• Maatregelen om toenemende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de klimaattransitie tegen te gaan, onder meer 

door inzet op het aantrekken en faciliteren van werknemers en talent van buiten ZV-VO. Gezien de status van ZV-VO als 

grensregio gebeurt dit in nationaal én grensoverschrijdend/internationaal verband. 

• Het creëren van samenwerkingsverbanden om arbeidsmarktuitdagingen in collectief verband op te lossen, bijvoorbeeld 
door de Techniekcoalitie.  

 
L - Begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken van een baan. Niet-werkenden activeren en met een passend 
arbeidsaanbod en mensen van buitenaf verleiden om naar ZV-VO te komen. 
Voorbeelden van concrete acties: 

• Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt; 

• Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 
 
O- Andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie.  
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Voorbeelden van concrete acties:  

• Maatregelen voor de modernisering en versterking van de onderwijs- en arbeidsmarktinstellingen en -diensten om de 
vaardigheidsbehoeften te beoordelen, eraan tegemoet te komen, en voor tijdige en op maat gesneden hulp te 
zorgen. Daarbij is er o.a. ruimte voor het doorontwikkelen van instellingen zoals het Centrum van Toptechniek, Huis 
voor Techniek, Delta Kenniscentrum en Delta Academy Zeeland. 

• Aanpassen van opleidingen t.b.v. een leven lang leren voor werkenden/werkzoekenden (veranderende behoefte aan 
skills). Daarbij is ook ruimte voor het optimaliseren van opleidingsmogelijkheden (ook bij/met bedrijven), het vergroten 
van de instroom in richtingen die relevant zijn voor de transitie en het maximaliseren van uitstroom uit opleiding naar 
banen in het gebied. 

• Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen met onderwijs- en kennisinstellingen o.a. gericht op beroepen voor de 
koolstofarme economie. Daarbij kan voortgebouwd worden op de Energie- en Grondstoffen Alliantie en kunnen de kansen en 
aantrekkingskracht van techniek op een structurele manier onder de aandacht gebracht worden in het onderwijs. 

 
Daarbij wordt onder O op actieniveau de link gelegd met de activiteiten voor om- en bijscholing onder K en L. 

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

Doelgroepen ZV-VO: 

• Bedrijfsleven: 

o Innovatief MKB incl. start- en scale-ups. Participatie van het grootbedrijf is voorzien, maar onder strikte 
voorwaarden (zie TJTP H2). 

o Vlaamse partners in de North Sea Port samenwerking en met bedrijven, mits de impact neerslaat in ZV-VO. 

o Andere chemiepartners in Overig Zeeland. 

o Bedrijven in andere chemieclusters rondom gedeelde opgaven. 

o Strategische partners voor CCSU, waaronder havens van Antwerpen, Gent, Rotterdam. 

o Bedrijven uit andere sectoren, waaronder energie/offshore. 

• (Semi)-overheden, o.a Provincie Zeeland en North Sea Port. 

• Kennis- en onderwijsinstellingen mbo, hbo, wo en samenwerkingsverbanden. 

• Arbeidsmarktpartijen: vakbonden, werkgeversorganisaties, arbeidsmarktregio’s. 

• Individuen: jongeren, werkzoekenden, kwetsbare werkenden, en overige werkenden met een relatie met de klimaattransitie 
en binding met de regionale arbeidsmarkt. 
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Het JTF gaat uit van een ecosysteemaanpak (zie TJTP), met focus op de chemie.  
 
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. 
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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 
 

 
 
 
  

Het Zeeuwse JTF-gebied bestaat uit het COROP-gebied Zeeuws-Vlaanderen (NL341), plus de gemeenten Vlissingen en Borsele, die de 
havens met industriegebieden omsluiten. Dit gebied wordt aangeduid als Zeeuws-Vlaanderen Vlissingen-Oost (ZV-VO). 

Dit gebied omvat het Nederlandse deel aan weerszijden van de Westerschelde van het grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse haven- 
industrieel netwerk North Sea Port District. Dit gebied bestaat uit één geheel van industriële en logistieke activiteiten in de havens van Gent, de 
Kanaalzone Gent-Terneuzen, en de havens van Vlissingen-Oost en Borsele.  
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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. Ook ontwikkelingen in de transitie naar een groene chemie, zoals 
de waterstofinfrastructuur, elektrificatie, CO2-afvang, transport en benutting, en een warmtenet, overstijgen de grenzen van het JTF-gebied 
ZV-VO. Er wordt daarom met het JTF maximaal gezocht naar de ruimte om met partijen buiten de aangewezen JTF-gebieden samen te 
werken, waarbij de randvoorwaarde wel is dat de effecten van JTF-ondersteunde activiteiten altijd direct in ZV-VO landt.  

 

Hierbij zijn in ieder geval partners in de rest van Zuid-Nederland van belang, in Vlaanderen (binnen het North Sea Port District, en in de 
Haven van Antwerpen), in Duitsland (chemie in Nordrhein Westfalen) en in West-Nederland (Rotterdam/Rijnmond). Specifiek voor de 
Kanaalzone geldt dat het North Sea Port District feitelijk één functionerend Vlaams-Nederlands ecosysteem is. Daarbij is deze regionale 
context ook van belang voor de arbeidsmarkt, dit thema vraagt om samenwerking over regiogrenzen.  

 

Verder zal er afstemming plaatsvinden over de uitvoering binnen het JTF en samenwerking gezocht worden op relevante dossiers met 
andere industrieclusters, die eveneens zijn geselecteerd als JTF regio’s. Er zijn kansen voor synergiën met verschillende andere Europese 
programma's, waaronder Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg North Sea Region (NSR), Interreg North West Europe (NWE) en EFRO 
OP Zuid. We zetten in op maximale synergie, in afstemming met andere programma's (zie H. 2 TJTP). 
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Het geplande gebruik van financieringsinstrumenten – artikel 22, lid 3, punt d), vii), van de GB-verordening 
 
 

 
 
 
 

ZV-VO zet het JTF in als subsidie, immers: 

• Verdienmodellen in de duurzame industrie (groene waterstoftoepassingen, circulaire verdienmodellen) zijn weliswaar technisch mogelijk, 
maar zijn kostentechnisch nog ver verwijderd van klassieke fossiele productievormen in de industrie.  

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

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

• Ook zijn er voldoende financiële instrumenten in de regio beschikbaar voor bedrijven, o.a. de fondsen InnoGo! (leningen) en het Zeeuws 
Participatiefonds (kapitaal), beide beheerd door Impuls Zeeland, ondersteuning in de Financieringstafel West-Brabant Zeeland en 
landelijk o.a. InvestNL. 
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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) 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO01 Ondersteunde ondernemingen (waarvan: micro-, klein, middelgroot, groot) ondernemingen 19 123 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO02 Ondernemingen ondersteund door subsidies ondernemingen 2 41 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO04 Ondernemingen met niet-financiële steun ondernemingen 16 82 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO10 Ondernemingen die samenwerken met onderzoeksorganisaties ondernemingen 1 13 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO23 Slimme energiesystemen  Beheerssyst
emen 

0 3 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO67 Klaslokaalcapaciteit voor nieuwe of gemoderniseerde onderwijsvoorzieningen vierkante 
meter 

6 121 

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

ondernemingen 1 29 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO105 Oplossingen voor elektriciteitsopslag MW 
opslagcapaciteit 

1 14 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO121 Ondernemingen die worden ondersteund om een vermindering van de  
broeikasgasemissies van de in bijlage I bij richtlijn 2003/87/EG vermelde 
activiteiten te verwezenlijken 

ondernemingen 0 1 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECO11 Totaal aantal deelnemers personen 413 4.132 
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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 

 
Referentie-

jaar 

Streefcijfer 
(2029) 

 
Gegevensbron 

 
Opmerkingen 

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

jaarlijkse 
VTE’s 

0 2021 62 eigen data  

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

euro 0 2021  € 33.332.274  eigen data  

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

onderneminge
n 

0 2021 9 eigen data  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR29 Geraamde broeikasgasemissies Ton CO2 13.211 2021 9.247 eigen data  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR29a Geraamde broeikasgasemissies van 
de in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG  
vermelde activiteiten in ondersteunde 
ondernemingen 

Ton CO2 22.470 2021 15.729 eigen data  

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

gebruikers/jaar 0 2021 965 eigen data  

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

deelnemers 00,00 2021 2.930 eigen data  

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

personen 0 2021 2.386 eigen data  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECR04 Deelnemers die na deelname aan het 
werk zijn, met inbegrip van werk als  
zelfstandige 

personen 0 2021 203 eigen data  
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2.1.1.1.1. 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) 

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 010. Onderzoek en innovatie in kmo's, waaronder netwerkactiviteiten  € 2.815.226  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 011. Onderzoek en innovatie in grote ondernemingen, waaronder netwerkactiviteiten  € 2.815.226  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 021. Bedrijfsontwikkeling en internationalisering van kmo's   € 844.568  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 022. Steun voor grote ondernemingen via financieringsinstrumenten, met inbegrip van productieve 
investeringen 

 € 3.500.000  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 023. Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie  € 7.882.632  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 026. Steun voor innovatieclusters  € 2.815.226  

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

 € 2.815.226  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 029. Onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen,   € 3.378.271  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. onderzoekscentra en universiteiten gericht op de koolstofarme economie, bestendigheid tegen en adaptatie aan 
klimaatverandering 

 € 3.815.226  

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

 € 5.222.839  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 075. Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's  € 5.760.903  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 076. Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en efficiënt gebruik van hulpbronnen in grote 
ondernemingen 

 € 3.167.129  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 124. Infrastructuur voor beroepsonderwijs en - opleiding en volwassenenonderwijs  € 703.807  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 134.  Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt  € 351.903  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 140. Ondersteuning voor aansluiting met en overgangen op de arbeidsmarkt  € 1.055.710  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 141. Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit  € 1.759.516  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 145. Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden  € 7.601.109  

4 JSO8.1 JTF Meer ontw. 146. Ondersteuning voor de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen  € 2.815.226  

4 JSO8.1      Totaal  € 56.304.516 



 

 
 
Tabel 5: Dimensie 2 — financieringsvorm 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

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

4 JSO8.1 Totaal   56.304.516,00 

Tabel 6: Dimensie 3 — territoriale uitvoeringsmechanismen en territoriale focus 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

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) 

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

4 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. 
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