
Wat hat DINGtiid berikt  
yn 2014?

DINGtiid is der yn slagge om in formule 
te finen foar it funksjonearjen fan in 
advysorgaan foar it Frysk nije styl.  
De basis fan dy formule is iepenheid en 
tagonklikheid. De formule is it DING.  
It DING kin allerhanne foarmen oannimme, 
it kin grut en lyts, ynformeel of formeel 
wêze, mar ien ding is wis: der is sprake 
fan in petear. Yn 2014 hawwe de earste 
DINGpetearen plakfûn. Bygelyks in DING 
dêr’t de oanwêzigen harren oer twa 
skûtsjes ferdielden en ûnder it silen yn 
petear gienen oer de takomst fan it Frysk 
en wichtige tema’s dy’t dan spylje. Mar 
ek in DINGpetear oer fraachferheldering 
fan it tema meartaligens. Yn 2015 bepale 
de DINGen it ritme fan DINGtiid en sil 
der noch mear ynhâld jûn wurde oan de 
formule.

DINGtiid hat yn 2014 minsken byinoar 
brocht dy’t út harsels net sa gau byinoar 
kommen wienen. DINGtiid hat se meiinoar 
yn petear brocht oer it Frysk. DINGtiid 
hat dêrmei in earste oanset dien ta 
gearwurking tusken minsken dy’t allegear 
beropsmjittich wat mei it Frysk dogge.

DINGtiid hat minsken oan it tinken set. Yn 5 
DINGpetearen mei de mienskip mei sa’n 50 
dielnimmers is DeFamilieDijkstra© op syk 
gien nei de djippere lagen fan it Frysk. It hat 
minsken mear bewust makke fan wêrom wol 
of wêrom net Frysk brûke. En wat dat mei 
immen docht, wat dat foar immen betsjut.  
Yn 2015 krije dy petearen in ferfolch.

DINGtiid hat yn 2014 seis advysbrieven 
skreaun: trije brieven oan minister Plasterk, 
ien oan steatssekretaris Dekker, ien oan 
minister Opstelten en ien oan Deputearre 
Steaten fan Fryslân (sjoch op  
dingtiid.nl/#advizen).

Foar it ûntwikkeljen fan mear djipgong is 
DINGtiid begûn mei in pear ûndersiken. 
DINGtiid murk dat meartaligens yn 
kombinaasje mei taalimago en wikseljen 
fan taal hieltyd as ûnderwerp weromkaam. 
DINGtiid hat opdracht jûn foar in 
literatuerûndersyk om op in rychje te setten 
wat dêr út eardere ûndersiken al oer bekend 
is. Op dy wize kin de teory as ûnderbouwing 
brûkt wurde foar wat yn de praktyk (bygelyks 
út de mienskipspetearen) nei foaren komt.
Fierder hat DINGtiid ûndersyk dwaan litten 
nei de it jild dat der yn it Frysk omgiet. 
Helderheid dêr oer makket ek dúdlik wêr’t 

stjoerd wurde kin. Foar DINGtiid belangrike 
ynformaasje foar in takomstich advys.

DINGtiid hat in webside ûntwikkele dy’t 
de wearden dy’t DINGtiid wichtich fynt 
(iepenhied en tagonlikens) ûnderstreket. De 
webside lit sjen wêr’t DINGtiid mei dwaande 
is. Tagelyk jout it minsken de mooglikheid 
om harren ferhaal of ynformaasje te dielen. 
Dêrmei wurdt de webside in digitaal DING. 

Neist in grut tal petearen mei belutsen orga-
nisaasjes – fan ministearjes oant lokaal  
belutsenen – hat DINGtiid ek in besite brocht 
oan Brussel. Dy wurkbesite hat DINGtiid 
in soad ynsjoch jûn yn it plak fan minder-
heidstalen yn Europa, en hat ús yn de kunde 
brocht mei ferskate partijen op it mêd fan 
ûnderwiis yn Europa en Nederlân yn Europa. 

De namme DINGtiid

In Ding wie yn de tiid fan de âlde Germanen 
in gearkomste dêr’t de frije mannen yn 
byinoar roppen waarden om in kwestje of 
skeel te besprekken. Sa’n kwestje waard fan 
alle kanten besjoen en besprutsen. Uteinlik 
joech in ‘rjochter’ syn advys. 
It Orgaan fan de Fryske taal set it Ding yn 
in nij perspektyf. As in ûnderwerp aktueel 
is, tige de muoite wurdich is of koartsein: 
om’t it der de tiid foar is, ropt it Orgaan 
minsken byinoar yn in DING. Dat kinne 
saakkundigen wêze, of ynwenners of just ek 
bûtensteanders. Doel fan in DING is om in 
ûnderwerp fanút ferskate ynfalshoeken te 
besprekken, kennis te dielen, te hearren wat 
goed giet en net goed, foar- en neidielen. 
En om mei al dy ynformaasje in stap fierder 
te kommen. Yn de foarm fan in advys, fan 
gearwurkingsôfspraken, fan in idee foar in 
projekt, fan it tanimmen fan bewustwêzen, 
neam mar op. Fandêr: DINGtiid, Orgaan 
foar de Fryske taal. ‘ Fan de iene kant wolst 

dat de wet útfierd wurdt, 
fan de oare kant wolst 
minsken meikrije” 
- sitaten út de petearen

‘ It gefoel/de logika datst 
dyn eigen taal brûke meist 
liket wol fuort’ 

Rol fan DINGtiid

DINGtiid wol it Frysk nei in nije faze en 
in nije tiid bringe. DINGtiid hat dêryn 
in wetlike taak om der op ta te sjen oft 
oerheden en oare organisaasjes harren 
hâlde oan wat der yn de Wet gebruik 
Friese taal foarskreaun wurdt. Like 
nijsgjirrich en spannender fynt DINGtiid 
syn oare rol, nammentlik it ynspirearjen 
fan minsken en organisaasjes om fanút 
in yntrinsike motivaasje it Frysk op in 
fanselssprekkende wize te brûken. 
DINGtiid docht dat troch minsken 
byinoar te bringen, troch ynformaasje te 
sammeljen en te dielen, troch te harkjen  
en fragen te stellen, oan te trunen en 
troch, as dat nedich is, de oerheid te 
advisearjen. DINGtiid wol ynnovatyf 
en iepen wêze en siket ek hieltyd nije 
foarmen om it petear oan te gean.

Wa is DINGtiid?

DINGtiid bestiet út de folgjende persoanen:

  Klaas Sietse Spoelstra 
(feroaringsstrateech), foarsitter

 oandachtsfjild media, kultuer
  Tytsy Willemsma (EU lobbyist foar 

Noard-Nederlân), fise-foarsitter 
oandachtsfjild bestjoerlike saken, 
Europa

  Freddy Weima (direkteur NUFFIC)
 oandachtsfjild ûnderwiis
  Hanny Elzinga (Dean University of 

Groningen Honours College)
 oandachtsfjild juridyske saken
  Bianca Pander (partner BKB Het 

Campagnebureau)
  oandachstfjild media, (jongerein/

pop)kultuer

Hoewol’t ús ekspertise en wurkgebiet 
tige ferskilt, hawwe wy mienskiplik dat ús 
woartels yn Fryslân lizze en wy ús dêr ek 
tige mei ferbûn fiele. 
Tagelyk sjogge wy allegearre mei in frisse 
blik nei Fryslân en it Frysk. Yn it earste 
jier fan DINGtiid hawwe wy stipe hân fan 
kertiermakkers Annewiep Bloem en  
Silvia Hania.

Trije spoaren

Ynhâldlik sjocht DINGtiid it Frysk yn syn meartalige kontekst 
en rjochtsje wy ús foarearst op trije spoaren. Dy trije spoaren 
foarmje de ynhâldlike kapstok foar it wurk fan DINGtiid:

DINGtiid yn 2014

De leden fan DINGtiid hawwe it earste 
healjier fan 2014 de tiid nommen om 
betsjutting te jaan oan de rol en posysje 
fan DINGtiid. Wat is dy rol en hoe kinne 
we dêr ynhâld oan jaan? Wêr rinne we 
dan tsjin oan? Wat wolle we útstrielje? 
Dêr gienen de diskusjes binnen DINGtiid 
oer. Stadichoan waard it byld dúdliker. De 
petearen dy’t DINGtiid mei in ferskaat oan 
organisaasjes fierd hat, hawwe tige holpen 
yn dat proses. Yn syn earste DING op 18 
septimber 2014, by sylskoalle Annage 
yn Earnewâld, hat DINGtiid himsels 
presintearre en ferteld wat minsken wol  
en net ferwachtsje kinne.

‘ Friezen wolle harren taal net 
kwyt, mar se wolle harren 
der ek net foar ynspanne’

‘ Lokale talen verklanken 
culturele identiteit’  
- sitaten út de petearen

we wolle mei de profesjonele 
ynstellings komme ta in nij 
ferhaal foar it Frysk

 we wolle mei it fjild 
komme ta in bettere 
ynfolling fan taken, 
ferantwurdlikens en 
stjoering

we wolle ûnder de 
besteande grutskens 
oer it Frysk by de 
mienskip mear djipgong, 
bewustwêzen oer en 
ferantwurdlikheid foar 
it brûken fan it Frysk 
kreeare.

fan reaktyf nei 
pro-aktyf

1

2

de wet, ús wet

de mienskip, ús mienskip

de takomst mei it 
Frysk, ús takomst 

mei it Frysk

 fan ‘wy dogge dit omdat it 
moat’ nei ‘wy sjogge kânsen 
/ wy fine it wichtich’

fan grutskens nei 
ferantwurdlikheid fiele 
en nimme 

fan ûnferskillichheid 
nei bewustwêzen

fan ferskaat / ferskate 
doelstellings nei in 
helder mienskiplik 
doel

 fan in eigen belang 
nei in eigen belang 
yn in mienskiplike 
kontekst

3

‘ Het gaat om de 
lokale identiteit in een 
internationale context. 
En taal heeft daar een 
natuurlijke plek in’ 
- sitaat út de petearen



Gearkomsten 

Petearen

Oare gearkomsten

Utjeften Dingtiid Orgaan foar de Fryske taal  

stipe / kertiermeitsjen 57.930

fergoedings leden DINGtiid 21.600

húsfesting 1.000

kommunikaasje 21.600

wurk troch tredden 15.490 ûndersyk en foarbyldoardering

mienskipspetearen 6.490 neffens de metoade DeFamilieDijkstra©

byienkomsten / DINGpetearen 2.180 byienkomst Ryk, provinsje, gemeenten  
en presintaasje DINGtiid

oare kosten 2.600 û.m. wurkbesite Brussel

totaal 128.890

DINGtiid hat foar 4 jier in jierliks budzjet fan 150.00 euro om har rol yn te foljen.  
Oer 2014 is (troch de opstart yn benammen it earste kwartaal) sa’n 130.00 euro brûkt. 
DINGtiid ferwachtet op basis fan it wurkprogram 2015 it hiele budzjet fan  
150.000 euro te brûken.

Foarútsjoch nei 2015

Ynhâldlik
a. ûnderwiis (yn syn hiele breedte)
b. digitalisearring fan it Frysk
c.  bettere ynbêding fan it Frysk yn it 

bestjoerlik ferkear 
- ymplemintaasje Taalwet 
-  opskalingstema’s (oerheid, rjocht, soarch) 

d.  finansjeel/bestjoerlik (fan fersplintering  
nei fokus)

In aktueel ûnderwerp dat yn 2015 syn 
beslach krije sil en dêr’t DINGtiid omtinken 
foar hat is it Frysk yn de mediawet (de 
posysje fan Omrop Fryslân). Dit is in foarbyld 
fan aktiviteiten of ûnderwerpen dy’t 
fuortkomme út bestjoerlike aginda’s.

Foarm
Wy sjogge it DING as ynstrumint om ús rol 
goed stâl en ynhâld te jaan. In ynstrumint 
om minsken as meitinkers yn ús proses te 
beheljen. En sa mear nij tinken te kreëarjen.
It DING is fansels ynspirearre troch ús 
namme. It is in wize of foarm om minsken 
byinoar te bringen en yn petear te gean. 
Dat hoecht net altyd op deselde wize of op 
deselde lokaasje. Per ûnderwerp sykje wy de 
goeie foarm en de passende lokaasje.dingtiid.nl/jierferslach
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•  Reaksje op it brief 
fan Plasterk fan 
15 jannewaris 
(belestingtsjinst)

•  Brief stân fan saken 
Orgaan foar de Fryske 
taal (BZK + provinsje)

•  Brief oer takomst 
omropbestel en 
bysûndere posysje 
Omrop Fryslân (OCW)

•  Brief oer modelregels 
mei taheakke de 
foarbyld feroardering 
foar gemeenten (BZK)

•  Brief oer it dossier 
meartaligens yn Europa 
(BZK)

•  Brief oer ferhuzing 
rjochters en 
rjochtbankpersoneel 
(Justysje)

Aksjes  
Orgaan foar  
de Fryske 
taal 2014

ynfo@dingtiid.nl
dingtiid.nl


