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Indicatorenfiche JTF 

Voor meer informatie over de indicatoren zie onderstaande toelichting. 

 
JTF ACTIVITEITEN: 

 

SPOOR 1 

a) productieve investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen, daaronder begrepen micro-ondernemingen en startende ondernemingen — die leiden tot 

economische diversificatie, modernisering en reconversie; 

 

b) investeringen in de oprichting van nieuwe bedrijven, onder meer via bedrijfsincubatoren en adviesdiensten, die leiden tot het scheppen van banen; 

 

c) investeringen in onderzoek en innovatie, onder meer door universiteiten en openbare onderzoeksorganisaties, en ter bevordering van de overdracht van geavanceerde 

technologieën; 

 

h) investeringen in digitalisering, digitale innovatie en digitale connectiviteit; 

 

SPOOR 2 

d) investeringen in het gebruik van technologie, alsook in systemen en infrastructuur voor betaalbare schone energie, met inbegrip van technologieën voor energieopslag, 

en ter vermindering van broeikasgasemissies; 

 

e) investeringen in hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad(17), met inbegrip van de daarin vastgestelde 

duurzaamheidscriteria, en in energie-efficiëntie, onder meer met het oog op het terugdringen van energiearmoede; 

 

SPOOR 3 

k) bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden; 

 

l) begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken van een baan; 

 

m) actieve inclusie van werkzoekenden; 

 

o) andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie, met inbegrip van, in naar behoren gemotiveerde gevallen, investeringen in infrastructuur ten behoeve 

van opleidingscentra en kinder- en ouderenzorgvoorzieningen zoals aangegeven in territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie overeenkomstig artikel 11. 
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ID Indicator  Streefwaarde  Toelichting indicator Activiteiten 

RCO01 Aantal ondernemingen dat steun 

ontvangt  

Aantal ondernemingen Definitie 

Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het 

programma, ongeacht uit welke vorm deze steun 

bestaat. Dit kan subsidie zijn (RCO02), een 

financieringsinstrument (RCO03), of niet-financiële 

steun (RCO04).  

 

Onderneming: op winst gerichte organisatie die 

producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

Deze indicator is de optelling van RCO02, RCO03, en 

RCO04 en wordt bij de rapportage opgesplitst op 

basis van ondernemingsgrootte: 

 

- Micro-onderneming (<= 10 werknemers en 

jaaromzet ≤ 2 miljoen EUR of balans ≤ 2 

miljoen EUR);  

- Kleine onderneming (10-49 werknemers en 

een jaaromzet > 2 miljoen EUR - ≤ 10 miljoen 

EUR of een balans in > 2 miljoen EUR - ≤ 10 

miljoen);  

- Middelgrote onderneming (50-249 

werknemers en een jaaromzet >EUR 10 

miljoen EUR - ≤ 50 miljoen EUR of balans in 

EUR > 10 miljoen EUR -≤ 43 miljoen EUR);  

- Grote ondernemingen (>250 werknemers 

en een jaaromzet > 50 miljoen EUR of 

balans > 43 miljoen EUR). 

Indien één van de 2 drempels (werknemers en 

jaaromzet/balanstotaal) wordt overschreden, wordt 

een onderneming in de opvolgende grootteklasse 

ingedeeld.  

 

Criteria 

Een onderneming telt als ondersteund als het actief 

en gericht iets uit het project ontvangt dat een 

substantiële waarde heeft. 

 

Een onderneming telt als ondersteunt op het 

moment dat de met de subsidie gefinancierde 

output voltooid is.  

 

Bij alle activiteiten 

binnen spoor 1 en 

spoor 2 
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RCO02 Aantal ondernemingen dat subsidie 

ontvangt  

Aantal ondernemingen Definitie 

Het aantal ondernemingen die subsidie ontvangen 

uit het project.  

 

Deze indicator is een sub indicator van RCO01 en 

wordt bij de rapportage opgesplitst op basis van 

ondernemingsgrootte (micro, klein, middelgroot, en 

groot). 

 

Criteria 

Voor het scoren op deze indicator, "het wel of niet 

ontvangen van steun", gelden dezelfde criteria als 

bij indicator RCO01. 

 

Zie RCO01 voor de definitie van onderneming. 

 

Bij alle activiteiten 

binnen spoor 1 en 

spoor 2 

RCO03 Ondernemingen ondersteund door 

financieringsinstrumenten 

Aantal ondernemingen Definitie 

Aantal ondernemingen die ondersteuning 

ontvangen in de vorm van leningen, rentesubsidie, 

kredietgarantie, venture capital of een ander 

financieel instrument.  

 

Deze indicator is een sub indicator van RCO01 en 

wordt bij de rapportage opgesplitst op basis van 

ondernemingsgrootte (micro, klein, middelgroot, en 

groot). 

 

Criteria 

Een onderneming telt als ondersteunt door 

financieringsinstrumenten vanaf het moment dat de 

eerste betaling voor een financiering aan de 

eindontvanger gedaan is. 

 

Zie RCO01 voor de definitie van onderneming. 

Groningen-Emmen: 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit B  

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D en J  

RCO04 Aantal ondernemingen dat niet-

financiële steun ontvangt 

Aantal ondernemingen Definitie 

Aantal ondernemingen die niet-financiële steun 

ontvangen 

 

Niet-financiële steun is steun waarbij specifieke (op 

maat) activiteiten ten behoeve van de 

onderneming worden verricht, zonder directe 

financiële overdracht (subsidie). Eenmalige 

interacties (bv. telefoontjes voor 

informatieverzoeken) vallen hier niet onder. 

 

Deze indicator is een sub indicator van RCO01 en 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A, C, en 

H en binnen spoor 2 

bij activiteiten D en 

J. 

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en C, 

en binnen spoor 2 

bij activiteiten D en 
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wordt bij de rapportage opgesplitst op basis van 

ondernemingsgrootte (micro, klein, middelgroot, en 

groot). 

 

Criteria 

Ondernemingen tellen als ondersteunt op het 

moment dat de onderneming voor het eerst niet 

financiële steun ontvangt.  

 

Zie RCO01 voor de definitie van onderneming. 

 

Voorbeelden van niet-financiële steun zijn deelname 

aan begeleidingstrajecten of interactieve 

workshops, consultancy, incubatoren, onderzoek of 

deelname als proefbedrijf.  

 

Passieve aanwezigheid bij een bijeenkomst of enkel 

het bezoeken van een demonstratie-locatie is 

onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator.  

 

Voor deze indicator telt elke onderneming die 

deelneemt aan, of gebruikt maakt van het project, 

maar geen subsidie uit het project ontvangt, als 1 

onderneming die niet-financiële steun ontvangt. De 

begunstigde die subsidie ontvangt, documenteert 

aan welke ondernemingen niet-financiële steun 

wordt verstrekt (met naam en KVK nummer van de 

ondernemingen). Deze vereiste wordt ook verplicht 

in de beschikking opgenomen.  

 

J 

 

Groot-Rijmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en C, 

en binnen spoor 2 

bij activiteiten D en 

J 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en C, 

en binnen spoor 2 

bij activiteit D 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A, C, en 

H en binnen spoor 2 

bij activiteit D 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten C en H 

en binnen spoor 2 

bij activiteit D 

RCO05 Aantal ondersteunde startende 

ondernemingen 

Aantal ondernemingen Definitie 

Aantal startende ondernemingen dat steun 

ontvangt.  

 

Startende onderneming is een onderneming die niet 

ouder is dan 3 jaar voor het tijdstip van aanvraag 

voor de subsidie. De onderneming wordt niet als 

nieuw beschouwd als het alleen gaat om een 

verandering van rechtsvorm.  

 

Zie RCO01 voor de definitie van onderneming. 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit B 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit B 

 

RCO10 Aantal ondernemingen dat 

samenwerkt met 

onderzoeksorganisaties 

Aantal ondernemingen Definitie 

Aantal ondernemingen dat samenwerkt in 

gezamenlijke onderzoeksprojecten met 

onderzoeksorganisaties.  

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 
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Onderzoeksorganisaties zijn instanties met als 

hoofddoelstelling het verrichten van onafhankelijk 

fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling en de resultaten van die 

activiteiten te verspreiden door middel van 

onderwijs, publicatie of kennisoverdracht. 

Voorbeelden zijn universiteiten of 

onderzoeksinstituten, agentschappen voor 

technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, 

onderzoeksgerichte of virtueel samenwerkende 

entiteiten, en zij kunnen publiek of privaat zijn. 

Zie RCO01 voor de definitie van onderneming. 

 

Criteria 

De samenwerking bij O&O-activiteiten kan nieuw of 

bestaand zijn, en moet ten minste de duur van het 

gesteunde project bestrijken. De indicator bestrijkt 

actieve deelnemingen aan gezamenlijke 

onderzoeksprojecten en sluit contractuele afspraken 

uit waarbij niet actief wordt samengewerkt in het 

ondersteunde project.  

 

De waarde is bereikt op het moment dat de 

gezamenlijke O&O activiteiten voltooid zijn.  

 

 

activiteit J 

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit J 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit J 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C  

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C  

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C  

RCO18 Woningen met verbeterde 

energieprestatie 

Aantal woningen Definitie 

Aantal woningen met verbeterde energieprestatie 

door de financiële steun die is verstrekt.  

 

Verbeterde energieprestatie houdt in een 

verbetering van de energieclassificatie van de 

woning met minstens één energieklasse, dit moet 

worden vastgesteld op basis van 

energieprestatiecertificaten (EPC). 

 

Een woning wordt gedefinieerd als "een kamer of 

een set kamers in een permanent gebouw of een 

structuur die afzonderlijk is van een gebouw (...) die 

is ontworpen voor bewoning van één particulier 

huishouden het hele jaar door." 

 

Criteria 

De waarde op deze indicator telt mee vanaf het 

moment dat de output van het ondersteunde 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit E 
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project behaald is en wanneer het 

energielabelcertificaat is afgegeven. 

 

RCO22 Bijkomende productiecapaciteit 

voor hernieuwbare energie 

Output in MW Definitie 

Extra productiecapaciteit voor duurzame energie 

die gebouwd of uitgebreid is dankzij de steun.  

 

De indicator meet ook productiecapaciteit die is 

gebouwd of uitgebreid en nog niet is aangesloten 

op het elektriciteitsnet (indien van toepassing) of 

nog niet volledig klaar is om energie te produceren. 

 

Deze indicator wordt bij de rapportage opgesplitst 

op basis van type energiebron (elektriciteit en 

thermisch).  

 

Productiecapaciteit betekent de "netto maximale 

elektrische capaciteit", gedefinieerd door Eurostat 

als "de maximale actieve stroom die continu kan 

worden geleverd, met alle installaties in bedrijf (na 

aftrek van de energie die nodig is om de 

productielocatie draaiende te houden en eventuele 

verliezen uit transformatoren)". 

 

Hernieuwbare energie betekent "energie uit 

duurzame, niet-fossiele bronnen, namelijk 

windenergie, zonne-energie (thermisch en 

fotovoltaïsch) en aardwarmte, omgevingsenergie, 

getij-, golf- en andere oceaanenergie, waterkracht, 

biomassa, afvalgas, rioolgas en biogas. "(zie richtlijn 

2018/2011). 

 

Criteria 

De waarde is bereikt op het moment dat de output 

van het ondersteunde project voltooid is.  

 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit E  

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit E 

PSOI01 Digitale beheerssystemen voor 

slimme netwerken 

Aantal 

systeemcomponenten 

Definitie 

Aantal componenten van het 

elektriciteitsdistributiesysteem dat is gecreëerd, 

geïnstalleerd of aanzienlijk is verbeterd voor slim 

energiebeheer door digitale beheersystemen.  

 

Componenten kunnen de installatie zijn van 

apparatuur voor sensoring op afstand en controles 

in distributieknooppunten, onderstations, 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 
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gegevensbeheersystemen en -structuren (bijv. 

Gegevenshubs). 

 

Slimme energiesystemen, waaronder slimme 

elektriciteitsdistributienetten en slimme 

warmtenetten, verwijzen naar een kostenefficiënte 

integratie op van het gedrag en de acties van alle 

aangesloten gebruikers om te zorgen voor een 

economisch efficiënt en duurzaam energiesysteem 

met lage verliezen en een hoog kwaliteitsniveau, 

voorzieningszekerheid en veiligheid. 

 

Elektriciteitsdistributie verwijst naar de "laatste mijl" in 

de levering van elektriciteit, de schakel tussen het 

transmissiesysteem en elektriciteitsverbruikers.  

 

Significante upgrading verwijst naar nieuwe 

functionaliteiten van het digitaal beheersysteem. 

 

Criteria 

De waarde is bereikt op het moment dat de output 

van het ondersteunde project voltooid is. 

  

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

 

RCO67 Klaslokaalcapaciteit voor nieuwe of 

gemoderniseerde 

onderwijsvoorzieningen 

Aantal personen Definitie 

Klaslokaalcapaciteit uitgedrukt in het maximaal 

aantal studenten/leerlingen die gebruik kunnen 

maken van de onderwijsvoorziening dat met 

subsidie tot stand is gekomen of gemoderniseerd, 

berekend in lijn met de nationale wetgeving en 

exclusief leraren, ouders, hulppersoneel of andere 

personen die ook van de faciliteiten gebruik mogen 

maken. 

 

Bij deze indicator gaat het nieuwbouw of 

modernisatie van educatie faciliteiten. Energie 

renovatie of onderhoud en reparaties uit vallen hier 

niet onder.  

 

Criteria 

De waarde is bereikt op het moment dat de output 

van het ondersteunde project voltooid is. 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 
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RCO101 Kmo's/mkb's die investeren in 

vaardigheden voor slimme 

specialisatie,  

Industriële transitie en 

ondernemerschap 

Aantal ondernemingen  Definitie 

Aantal MKB’s dat steun heeft ontvangen voor 

investeringen in vaardigheden voor slimme 

specialisatie, industriële transitie en 

ondernemerschap.  

 

Deze vaardigheden kunnen bijvoorbeeld worden 

ontwikkeld door middel van leercontracten, 

gestructureerde overeenkomsten voor 

beroepsopleiding en training met leveranciers, 

klanten en adviseurs, permanente beroepsopleiding 

en -training, en formele opleiding. 

 

Criteria 

De waarde is bereikt op het moment van voltooiing 

van de activiteit voor vaardigheidsontwikkeling. 

 

Zie RCO01 voor de definitie van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

Voor arbeidsmarkt-

activiteiten binnen 

spoor 1 en spoor 2 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en C, en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D, E, en J. 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en C, en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

PSOI02 Oplossingen voor elektriciteitsopslag 

(in MWh) 

MWh Definitie 

Opslagcapaciteit voor elektriciteit gecreëerd of 

uitgebreid dankzij de verleende steun.  

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 
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Criteria 

De waarde is bereikt op het moment dat de output 

van het ondersteunde project voltooid is 

 

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

RCO119 Voor hergebruik voorbereid afval Aantal ton per jaar Definitie 

De indicator meet het jaarlijkse volume aan afval 

dat "gereed voor hergebruik" is.  

 

Gereed  maken voor hergebruik kan het 

controleren, reinigen of het uitvoeren van 

hersteloperaties omvatten, waarbij afvalproducten 

of afvalcomponenten worden voorbereid zodat ze 

opnieuw kunnen worden gebruikt zonder verdere 

voorbewerking (zie Richtlijn 2008/98/EG). 

 

Criteria 

De waarde is bereikt op het moment dat de output 

van het ondersteunde project voltooid is. 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit J  

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit J  

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit J  

 

 

EECO11 Totaal aantal deelnemers Aantal personen  Definitie 

Totaal aantal personen die deelnemen aan 

scholings- en arbeidsmarkt activiteiten.  

 

Criteria 

U dient hiervoor een deelnemersadministratie bij te 

houden. Zie het Handboek Projectadministratie voor 

meer informatie over, en de vereisten van de 

deelnemersadministratie. 

 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteiten K en L 

 

IJmond 

Binnen spoor 3 bij 

activiteiten K en L 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 3 bij 

activiteiten K, L, en 

M 
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West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit K 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteiten K en L 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 3 bij 

activiteiten K en L 

 

RCR01 Banen gecreëerd in ondersteunde 

entiteiten 

Aantal jaarlijkse Voltijdse 

equivalenten (VTE’s) 

Definitie 

Aantal extra banen gecreëerd in de entiteiten die 

steun hebben ontvangen gemeten in 

voltijdsequivalent, die een jaar na afronding van het 

JTF project behouden zijn.  

 

Twee halftijds banen worden dus gemeten als één 

voltijdsequivalent. Openstaande vacatures tellen 

niet mee voor deze indicator. 

 

Criteria 

Een baan telt mee voor deze indicator wanneer de 

baan een jaar na afronding van het project 

behouden is gebleven. 

 

Onderzoeksbanen tellen niet mee voor deze 

indicator 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en B  

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A  

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en B 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A 

 

RCR02 Particuliere investeringen voor gelijke 

delen als overheidssteun (waarvan: 

subsidies, financiële instrumenten) 

Euro’s Definitie 

Private cofinanciering van projecten die in de vorm 

van subsidies of leningen zijn ondersteund. 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A, C, en 

H en binnen spoor 2 

bij activiteiten D, E, 

en J. 

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en C, 



  

12 

 

en binnen spoor 2 

bij activiteiten D, E, 

en J. 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en C, 

en binnen spoor 2 

bij activiteiten D en 

J. 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A, C en 

H, en binnen spoor 

2 bij activiteit D. 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten A en C, 

en binnen spoor 2 

bij activiteit D. 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten C en H, 

en binnen spoor 2 

bij activiteit D. 

 

RCR03 MKB-ers die product- of 

procesinnovatie introduceren 

Aantal MKB Definitie 

Aantal MKB-ers dat product- of procesinnovatie 

introduceert dankzij de steun die is verleend. 

 

Productinnovatie is de marktintroductie van nieuwe 

of significant verbeterde goederen of diensten met 

betrekking tot zijn mogelijkheden, 

gebruiksvriendelijkheid, componenten of 

subsystemen.  

 

Procesinnovatie is de implementatie van een nieuw 

of sterk verbeterd(e) productieproces, 

distributiemethode of ondersteunende activiteit. 

 

Criteria 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten C en H 

en binnen spoor 2 

bij activiteit J 

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit J 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 
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Product- of procesinnovaties moeten nieuw zijn voor 

de ondersteunde onderneming, maar ze hoeven 

niet nieuw te zijn voor de markt. De innovaties 

kunnen oorspronkelijk zijn ontwikkeld door de 

ondersteunde ondernemingen of door andere 

ondernemingen of organisaties. 

 

Zie RCO01 voor de definitie van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

  

binnen spoor 2 bij 

activiteit J 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten C en H  

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten C 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 1 bij 

activiteiten C en H  

RCR26 Jaarlijks primair energieverbruik MWh/jaar Definitie 

Totale jaarlijks primair energieverbruik in 

ondersteunde entiteiten.  

 

De nulwaarde verwijst naar het jaarlijks primair 

energieverbruik voor de start van de interventie. De 

gerealiseerde waarde verwijst naar het jaarlijks 

primair energieverbruik in het jaar na de interventie. 

 

Criteria 

De waarde op deze indicator telt mee vanaf het 

moment dat de output van het ondersteunde 

project behaald is en wanneer de 

energieprestatiecertificaten, energie audits, of 

andere relevante technische specificaties 

beschikbaar zijn. 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit E 

RCR29 Geraamde uitstoot van 

broeikasgassen 

Ton CO2 / jaar Definitie 

Totale geschatte broeikasgasemissies (BKG-emissies) 

voor de ondersteunde entiteiten of processen.  

 

De nulwaarde verwijst naar het niveau van de 

geschatte BKG-emissies gedurende het jaar voor de 

start van de interventie. De gerealiseerde waarde 

wordt berekend als de totale geschatte BKG-

emissies op basis van het bereikte niveau van 

energieprestaties gedurende het jaar na de 

voltooiing van de interventie. 

 

Criteria 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D en E 

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D en E 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

West-Noord-
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De waarde op deze indicator is bereikt gedurende 

het jaar na voltooiing van de interventie en wanneer 

de energieprestatiecertificaten, energie audits, of 

andere relevante technische specificaties 

beschikbaar zijn. 

 

 

Brabant 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

RCR32 Extra operationeel vermogen 

geïnstalleerd voor hernieuwbare 

energie 

MW Definitie 

Extra capaciteit geïnstalleerd voor hernieuwbare 

energie door de steun die is verleend.  

 

Productiecapaciteit betekent de "netto maximale 

elektrische capaciteit", gedefinieerd door Eurostat 

als "de maximale actieve stroom die continu kan 

worden geleverd, met alle installaties in bedrijf (na 

aftrek van de energie die nodig is om de 

productielocatie draaiende te houden en eventuele 

verliezen uit transformatoren)". 

 

Hernieuwbare energie betekent "energie uit 

duurzame, niet-fossiele bronnen, namelijk 

windenergie, zonne-energie (thermisch en 

fotovoltaïsch) en aardwarmte, omgevingsenergie, 

getij-, golf- en andere oceaanenergie, waterkracht, 

biomassa, afvalgas, rioolgas en biogas. "(zie richtlijn 

2018/2011). 

 

Criteria 

Extra operationeel vermogen telt mee op het 

moment dat deze operationeel is, dus aangesloten 

op het netwerk (indien van toepassing) en volledig 

klaar om energie te produceren of al energie 

producerend. 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit E  

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit E 

RCR48 Gerecycled afval gebruikt als 

grondstof 

Aantal ton per jaar Definitie 

Het extra jaarlijkse tonnage aan afval dat 

beschikbaar komt als grondstof als gevolg van de 

ondersteunde projecten. 

 

Criteria 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit J  

 

IJmond 

Binnen spoor 2 bij 
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De waarde wordt bereikt een jaar nadat de output 

van het ondersteunde project voltooid is. 

 

activiteit J  

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 2 bij 

activiteit J  

 

RCR71 Jaarlijks aantal gebruikers van 

nieuwe of gemoderniseerde 

onderwijsvoorzieningen 

Aantal gebruikers/jaar Definitie 

Aantal jaarlijks aantal uniek geregistreerde 

leerlingen/studenten dat de ondersteunde 

onderwijsfaciliteit gebruikt.  

 

Criteria 

Het aantal dient na afloop te worden berekend op 

basis van het aantal groepen en hun omvang die 

de faciliteit ten minste een keer gebruikt gedurende 

het jaar na afronding van de activiteit.  

 

De nulwaarde is het aantal gebruikers dat de 

faciliteit gebruikt voorafgaand aan de activiteit in 

het geval van modernisering en is nul in het geval 

van nieuwbouw. 

 

Bij de berekening worden leraren, ouders 

hulppersoneel of andere personen die ook van de 

faciliteiten gebruik mogen maken niet 

meegenomen. 

 

Bij deze indicator gaat het nieuwbouw of 

modernisatie van educatie faciliteiten. 

Energierenovatie of onderhoud en reparaties vallen 

hier niet onder.  

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit O 

 

RCR97 Ondersteunde leerplaatsen in 

kmo's/mkb’s 

Aantal personen 

 

Definitie 

Aantal personen dat een stage volgt op het gebied 

van slimme specialisatie, industriële transitie en 

ondernemerschap. 

 

Stages maken normaal gesproken deel uit van 

formeel onderwijs en opleiding op hoger secundair 

niveau (ISCED 3), de duur van de opleiding is 2-3 

jaar, en een succesvolle afronding leidt tot een 

nationaal erkende kwalificatie in een specifiek 

beroep. De kenmerken van de stage (bv. beroep, 

duur, te verwerven vaardigheden, loon of toelage) 

worden vastgelegd in een opleidingscontract of 

formele overeenkomst tussen de leerling en de 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en C, en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D, E, en J. 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 2 bij 
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werkgever rechtstreeks of via de onderwijsinstelling. 

 

Criteria 

De ondersteunde leerplaatsen tellen mee op het 

moment van afronding van de activiteit. 

 

Zie RCO01 voor de definitie van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

activiteit D 

 

West-Noord-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

RCR98 Kmo/Mkb-personeel dat een 

opleiding voltooid voor de 

ontwikkeling van vaardigheden van 

slimme specialisatie, industriële 

transitie en ondernemerschap. 

Aantal deelnemers Definitie 

Aantal deelnemers uit het mkb dat een 

opleiding/activiteit voltooit voor de ontwikkeling van 

vaardigheden voor slimme specialisatie, voor 

industriële transitie en ondernemerschap.  

 

De soorten vaardigheden omvatten de volgende 

categorieën:  

- Technische vaardigheden: vaardigheden 

die nodig zijn voor het oplossen van 

problemen, ontwerp, bediening, 

heroverweging en onderhoud van 

machines of technologische structuren, 

professionele IT-vaardigheden; 

- Managementvaardigheden: vaardigheden 

met betrekking tot bedrijfsplanning, 

naleving van regelgeving en 

kwaliteitscontrole, personeelsplanning en 

toewijzing van middelen; 

- Ondernemersvaardigheden: specifieke 

vaardigheden voor startende bedrijven 

zoals risicoacceptatie/-beheer, strategisch 

denken en vertrouwen, het vermogen om 

persoonlijke netwerken op te bouwen en 

het vermogen om te gaan met 

uitdagingen en vereisten van verschillende 

aard;  

- Groene vaardigheden: specifieke 

vaardigheden om producten, diensten of 

operaties aan te passen als gevolg van 

aanpassingen aan de klimaatverandering, 

milieubescherming, circulaire economie, 

efficiënt gebruik van hulpbronnen en 

vereisten of regelgeving; - Overige 

vaardigheden: andere vaardigheden dan 

de vier hierboven beschreven typen. 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A  

 

IJmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en C, en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D, E, en J. 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A 

 

Noord-West-

Brabant 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en C, en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit A en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 

 

Zuid-Limburg 

Binnen spoor 1 bij 

activiteit C en 

binnen spoor 2 bij 

activiteit D 
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Criteria 

Een deelnemer wordt meegeteld voor deze 

indicator op het moment van voltooiing van de 

opleiding/activiteit.  

 

Voor rapportage wordt deze indicator opgesplitst 

op basis van type vaardigheid (technisch, 

management, ondernemerschap, groen, overig). 

 

Zie RCO01 voor de definitie van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

EECR03 Deelnemers die na deelname een 

kwalificatie halen 

Aantal personen Definitie 

Aantal personen die na deelname aan een 

gesubsidieerd traject een kwalificatie heeft behaalt.  

 

Kwalificatie betekent een formeel resultaat van een 

beoordelings- en validatieproces dat wordt 

verkregen wanneer een competente instantie 

vaststelt dat een persoon leerresultaten heeft 

behaald volgens bepaalde normen.  

 

Criteria 

Deze resultaatindicator wordt gebruikt in combinatie 

met outputindicator EECO11 (totaal aantal 

deelnemers) 

 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit K 

EECR04 Deelnemers die na deelname aan 

het werk zijn, met inbegrip van werk 

als zelfstandige 

Aantal personen Definitie 

Aantal werkloze of inactieve personen die na 

deelname aan het werk zijn, inclusief werk als 

zelfstandige, direct na de afronding van het 

gesubsidieerde traject.  

 

Werklozen zijn personen normaalgesproken zonder 

werk, beschikbaar voor werk, en actief op zoek naar 

werk. 

 

Inactieven zijn personen die geen onderdeel 

uitmaken van de arbeidsmarkt (voldoen niet aan de 

criteria van werkend of werkloos). 

 

Criteria 

Deze resultaatindicator wordt gebruikt in combinatie 

met outputindicator EECO11 (totaal aantal 

deelnemers) 

 

Groningen-Emmen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit L 

 

IJmond 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit L 

 

Groot-Rijnmond 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit L en M 

 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Binnen spoor 3 bij 

activiteit L 

 

Zuid-Limburg 
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 Binnen spoor 3 bij 

activiteit L 

 


