
Versnel jouw plannen voor een 
groene toekomst in West-Noord-Brabant
60 miljoen opstartgeld beschikbaar voor energietransitie
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Wil jij jouw organisatie of 
bedrijf verder ontwikkelen? 
Groeien? En direct de juiste 
stappen zetten die nodig zijn 
om de energietransitie op 
gang te helpen? De subsidie 
van het Just Transition Fund 
helpt je hierbij. Maak dus een 
kickstart en versnel jouw 
plannen voor een groene 
toekomst in West-Noord-
Brabant! 

Just Transition Fund (JTF)
Vanaf begin 2023 kunnen 

bedrijven, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke partners in de regio 

West-Noord-Brabant een beroep doen 

op het Just Transition Fund (JTF). In 

totaal komt er ±60 miljoen subsidie 

beschikbaar voor bedrijven die werken 

of bijdragen aan het versnellen van de 

energietransitie, het vernieuwen van de 

economie en het veerkrachtig maken 

van de arbeidsmarkt. 

De JTF-regeling financiert maximaal 

50% van de kosten, de overige 50% is 

een investering van de organisaties 

zelf. Goed om te weten is dat 72% 

van het budget vóór eind 2023 moet 

zijn toegewezen aan projecten. 

Bovendien moet het vóór eind 2026 zijn 

uitgegeven.

 

Hulp nodig bij de 

administratieve 

afhandeling? 

Schakel een 

subsidiebureau in.

 

Idee voor
een duurzaam

project

Dien jouw 
aanvraag in bij 

Stimulus

 
Aan de slag 
met jouw
project!

Vorm een
 projectteam

(coalitie)
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Spoor 1 Innovatie
Investeringen in het kerngebied

Spoor 2 Infrastructuur
Investeringen in het kerngebied

Spoor 3 Arbeidsmarkt
Investeringen voor de hele 
regio West-Noord-Brabant
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“Steeds meer grondstoffen worden ‘plant-

based’ geproduceerd. Wist je bijvoorbeeld 

dat de plantaardige Brabantse suikerbiet 

steeds vaker dient als basisstof voor 

medicijnen? Om deze zogenoemde 

eiwittransitie op gang te helpen zijn 

diverse West-Noord-Brabantse bedrijven 

volop aan het innoveren. JTF helpt 

ze deze innovaties te versnellen.”

Halffabricaten Chemicaliën

Herbruikbare CO2 Eindproducten

Restwarmte Biobased residuen Transport herbruikbare CO2
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“Om de klimaatdoelstellingen te behalen 

is het van belang dat veel huishoudens 

in West-Noord-Brabant overgaan van 

een Cv-ketel naar een warmtepomp. Om 

deze warmtepomp te kunnen installeren 

zijn nieuwe opleidingsvaardigheden 

nodig bij installatiemonteurs. Diverse 

installatiebedrijven in West-Noord-

Brabant slaan - samen met een 

onderwijsinstelling - de handen in één 

om deze (om)scholing te realiseren.”  

Ontwikkeling omscholingsprogramma

Onderwijsinnovatie Mensgericht arbeidsmodel

Levenlang ontwikkelen

In
fr

as
ct

ru
ct

u
u

r “Een bedrijventerrein in West-Noord-

Brabant is op zoek naar een manier om 

samen slimmer én duurzamer energie te 

verbruiken. Ze ontwikkelen samen een 

plan en komen erachter dat dit vraagt om 

een structurele aanpassing in de fysieke, 

digitale en logistieke infrastructuur in 

de regio. Ze vragen een noodzakelijke 

omgevingsvergunning aan.”

Elektriciteit distributie

Aardwarmte Transport residuen

Biogas distributie



Vragen?

Uitvoering Van Beleid (UVB), onderdeel van 
het ministerie van SZW, is verantwoordelijk 
voor het volledige subsidieprogramma. 
Stimulus Programmamanagement neemt als 
intermediaire instantie de uitvoering van het 
JTF-programma in Zuid-Nederland voor haar 
rekening. 

Wil je sparren om erachter te komen of jouw 
idee geschikt is voor JTF? Neem contact op 
met de hiervoor aangestelde kwartiermakers:

Cees Willem Koorneef

+31 (0)6 23 69 37 74

Martijn Sickenga

+31 (0)6 55 12 85 81

Waarop wordt jouw aanvraag 
beoordeeld?

1. De mate waarin je plan bijdraagt aan 

energietransitie

Hoeveel CO2-reductie verwacht je te behalen met het 

project?

 

2. De mate waarin je plan sociaaleconomisch 

integraal is

Met welke partijen wordt er (regionaal) 

samengewerkt? En waarom? 

3. De kwaliteit van je projectplan 

In hoeverre is het plan al specifiek gemaakt? En wat is 

de kwaliteit van de businesscase?

4. De mate waarin het bijdraagt aan duurzame 

ontwikkeling en sociale impact 

Welke impact heeft je plan op de arbeidsmarkt? 

En hoe draag je bij aan thema’s als leven lang 

ontwikkelen?

Meer informatie? 
Lees verder


