
Advys “feroaring en ferbettering”



Fernijing
DINGtiid siket de fernijing. Dat dogge wy bygelyks troch 
nije foarmen te sykjen om mei-inoar yn petear te gean 
oer tema’s oangeande de Fryske taal. Dêrom fûn ús 
offisjele presintaasje, yn septimber ferline jier, dan ek plak 
by in sylskoalle yn Earnewâld. Wy ha dêr it skûtsje brûkt 
as poadium fan diskusje. It idee wie: los fan de wâl, frij 
fan alle struktuer ûnbehindere tinke kinne, allinne ûnder 
ynfloed fan wetter, wyn en loft. Yn sa’n setting besjogge 
minsken inoar mei oare eagen. En dat wurke. 

Skûtsje as metafoar
Yn dit advys brûke wy datselde skûtsje as metafoar. 
Op in skûtsje binne ferskate rollen. Dy fan de skipper 
fansels: hy of sy stiet oan it roer, ferstiet de keunst fan 
it silen, en makket fan de bemanning in team. Want 
in skipper kin neat sûnder in goede bemanning. Elk 
bemanningslid hat syn eigen post: bgl. oan it swurd,  
de fokkeskoat of de liere. Elkenien is ferantwurdlik 
foar syn eigen ûnderdiel en as it goed is, passe alle 
ûnderdielen naadleas yninoar. 
It skûtsje sylt mei help fan it túch: grutseil, mêst, 
gaffel, skoaten, roer, ensfh. Sûnder túch is in skûtsje 
in keale platboaiem dy’t net foarútkomme kin. Troch 
de bemanning it túch goed hantearje te litten lit de 
skipper syn skûtsje sa soepel mooglik farre. Soms moat 
it grutseil wat strakker, dan heakket it roer ris of moatte 
de swurden skjirre en ferve wurde, of is der ferlet fan 
nije skoaten. Pas as alles yn optimale steat ferkeart 
en optimaal betsjinne wurdt, hellet de skipper wier it 
maksimale út syn skip. 
Dan binne der de leafhawwers, de minsken út it plak 
dêr’t it skûtsje wei komt en dêr’t it foar sylt. It skûtsje is it 
lokale pronkstik, it úthingboerd fan de eigen mienskip, 

Ynlieding

Romte
Sûnt 1 jannewaris 2014 – mei it fan krêft wurden fan 
de Wet gebrûk Fryske taal – is DINGtiid oan it wurk as 
advysorgaan foar de Fryske taal. DINGtiid advisearret de 
Minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes, en 
Deputearre Steaten fan Fryslân. 

Maatskiplik prosessen 
Yn Nederlân is in maatskiplike feroaring geande wêrby’t 
boargers in folle gruttere rol taparte wurdt. Paradigma’s 
ferskowe fan yndividu nei mienskip, fan globaal nei 
glokaal, fan eksploitaasje nei koöperaasje en ko-kreaasje, 
fan sintraal nei desintraal, fan oanbod nei fraach en fan 
kontrôle nei fertrouwen en romte. De oerheid besiket 
om dêrop yn te spyljen mei fernijingsprogramma’s, mar 
benammen ek troch boargers te stimulearjen om sels te 
kommen mei inisjativen om saken oars te regeljen. 
Dy maatskiplike ûntjouwings binne út soarte ek fan 
ynfloed op it Frysk. Sa is in oergong te fernimmen fan in 
fjild dat frij sterk troch ynstitúsjes ynklaaid wurdt nei in 
fjild dêr’t ûndernimmende inisjativen dy’t fan ûnderop 
ûntstean in gruttere rol yn spylje. Sokke feroarings 
gean mank mei ûnwissigens. Benammen kwetsbere 
prosessen ha dêrom ferlet fan ekstra oandacht. Dat 
jildt ek foar it Frysk. Skaalfergruttingsprojekten dy’t de 
oerheid oanstjoert, lykas de opskaling fan gemeenten, 
rjochtspraak en regionale omroppen, ha belang by in 
soarchfâldich transysjeproses. By sokke fernijings freget 
de posysje fan it Frysk oanhâldend omtinken. As wy 
dat mei-inoar goed oanpakke, kinne dy maatskiplike 
feroarings ek in kâns wêze foar meartaligens yn Nederlân, 
en foar it Frysk yn it bysûnder. 



gremia (lykas it steatekomitee Frysk). Yndie binne de 
oerheden ek de fertsjintwurdigers fan de befolking, sa’t 
in skûtsjekommisje ek bestiet út lokale boargers. Dan ha 
wy noch de adviseur: dat is DINGtiid.

Alle eleminten binne dus oanwêzich en beneamd. Alle? 
Wa is dan de skipper, soe men jin ôffreegje kinne. Wy 
komme dêr aanst noch op werom. Hoe dan ek: it skûtsje 
begjint pas knap te rinnen as de goede minsken op it 
goede plak sitte, elk docht wêr’t er goed yn is en dêrby 
soepel gearwurket mei syn kollega’s. En sa is it fierhinne 
ek mei it Frysk.

Twa fazen

Wy ûnderskiede yn de takomst fan it Frysk twa fazen. 
Dy fazen besprekke wy apart. By elke faze jouwe wy 
in tal advizen. It sil dúdlik wurde dat dy fazen ferbûn 
binne, wêrby’t yn faze 1 de needsaaklike rânebetingsten 
besletten lizze om faze 2 mooglik te meitsjen. 

Faze 1 (sjoch ek de yllustraasje op de folgjende side) 
is te karakterisearjen as “it stjoer hâlde en ferbetterje”. 
Yn ús advys giet it der dan benammen om dat de 
besteande prosessen dy’t mei it Frysk mank binne, 
ferbettere wurde. Yn de yllustraasje stiet it blauwe lint 
foar faze 1. 

Faze 2 stiet yn it ramt fan “de stip op ’e hoarizon”. Yn ús 
advys giet it dêrby benammen om it ûntwikkeljen fan 
in mienskiplik perspektyf, in mienskiplike ambysje foar 
it Frysk: wêr wolle wy mei ús allen hinne? It Frysk hat 
ferlet fan in fêste, stevige koers. Yn de ûndersteande 
yllustraasje stiet it giele lint foar faze 2.

dêr’t sy har graach mei identifisearje. Sy sjogge it 
alderleafst dat harren skûtsje it knap docht. 
Dy leafhawwers hawwe – faak út eigen fermidden 
– de pleatslike skûtsjekommisje beneamd. De 
skûtsjekommisje fertsjintwurdiget dan ek de minsken 
fan it doarp of de stêd, stelt de skipper oan, bepaalt mei 
him wat it doel wêze moat, en fasilitearret de skipper 
om dat doel te berikken. Dat betsjut faak ek dat de 
skûtsjekommisje ynvestearret om it skûtsje sa knap 
mooglik út te rissen. 
By einsluten ha wy noch de adviseur: ien dy’t 
meitinkt mei de skûtsjekommisje oer de winsken en 
mooglikheden fan it skûtsje. Mar dy’t út en troch ek de 
steat fan it túch hifket, geregeld mei de skipper oerleit, 
in eachje yn it seil hâldt en oan alle partijen advisearret 
as guon saken net optimaal drige te rinnen.

As wy dy metafoar spegelje op de taalsituaasje, dan is 
de Fryske taal fansels it skûtsje. De leafhawwers binne 
de Friezen sels. De bemanning, dat binne de “Fryske 
organisaasjes”: organisaasjes en ynstituten fan en foar it 
Frysk, dy’t net streekrjocht ta de oerheden hearre (tink 
oan: Tresoar, Afûk, Fryske Akademy, Tryater, Omrop 
Fryslân, de taalopliedings, ensfh., en fierder stiftings en 
ferienings lykas it Skriuwersboun, de Ried fan de Fryske 
Beweging, Skanomodu of de kulturele fûnsen – mar ek 
kommersjele partijen, lykas útjouwers, projektburo’s 
of freelance taalprofesjonals). Oan board sitte de 
bemanningsleden op de post dêr’t sy har kennis, krêft 
of feardigens optimaal ynsette kinne. Men soe dy 
posten de domeinen fan it Frysk neame kinne, lykas 
rjocht, ûnderwiis, media, bestjoer, keunst, ensfh. De 
pleatslike skûtsjekommisje bestiet út de oerheden (ryk, 
provinsje, gemeenten) en dêr streekrjocht oan keppele 



Faze 1 
Stjoer hâlde en ferbetterje

It waait moai, mar it skûtsje leit stil, midden op ’e mar.  
It hat de kop yn de wyn en de seilen klapperje. Ut en 
troch begjint in entûsjast bemanningslid ris goed oan in 
skoat te lûken, mar dat docht gjin fertuten – der is gjin 
skipper oan board om de hiele bemanning oan it wurk te 
setten. En in los bemanningslid kin dat ek net dwaan.  
Wat docht no eins wat oan board, en wannear bart dat?  
De pleatslike skûtsjekommisje stiet op de wâl en 
redendielt oer de situaasje dy’t ûntstien is, mar kin 
dêrwei de ympasse net trochbrekke. 

Probleem: gjin optimale stjoering
De wyn stiet op himsels goed. Der lizze al goede 
ôfspraken oangeande de domeinen fan it Europeesk 
Hânfêst en de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 
(BFTK), dy’t dêrút fuortkomt – it skip is optúgd.  
De provinsje en relatearre gremia nimme goede 
inisjativen (tink oan it nije Referinsjeramt Frysk yn it 
ûnderwiis, serious gaming en digitalisearring fan it Frysk). 
By it ryk bestiet de wil om beskate saken yn oparbeidzjen 
mei de provinsje op te pakken – de skûtsjekommisje is 
oan it wurk. En ek de organisaasjes yn it fjild kenne harren 
taak – de bemanning is ree en motivearre. 
Mar tagelyk sjogge wy diskusjes út en troch weromkommen 
om’t guon saken noch net goed regele binne. Utfiering en 
ferantwurdlikheid kinne sterker belein wurde. Boppedat kin 
it stjoer op ôfspraken fêster; der is ferlet fan in skipper. Mei 
stevige stjoering ferrinne de besteande prosessen better. 

De earste faze stiet dêrom yn it teken fan stjoering. 
Foar elk ambisjeus projekt jildt dat it pas ta sukses liede U
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Boppedat fernimme wy dat it proses net goed genôch 
fasilitearre is. Sa soe in taname yn amtlike kapasiteit foar 
it Frysk in goed ding wêze. Troch it tekoart oan mankrêft 
kinne gemeenten en it ryk op ’t heden hast net oars as 
ienmansposten yn te rjochtsjen, mei op syn heechst in 
pear oerkes om it Frysk derby te dwaan. Op útfieringsnivo, 
bygelyks by gemeenten, kinne sadwaande net genôch 
meters makke wurde. En op ryksnivo sjogge wy dat de 
beskikbere tiid hinnegiet mei ynsidintmanagement:  
it oplossen fan klachten en delbêdzjen fan ynsidinten.  
It gefolch is dat de saken dy’t der wier ta dogge en dêr’t 
ôfspraken oer makke binne, net fierder komme kinne 
(tink oan de taalferoardering, it ferslach oer de stân fan 
saken fan it Frysk yn it ramt fan it Europeesk Hânfêst). De 
ôfspraken oer it Europeesk Hânfêst moatte no al mear as 
in jier op har wachtsje litte. Dat liedt fannijs ta ûngeduld en 
brieveskriuwerij – en sa is de sirkel wer rûn. De provinsje 
hat noch de measte kapasiteit as it om it Frysk giet. Mar 
dêr sjogge wy in beweging fan tanimmende wurkdruk 
(bygelyks troch it foech dat de provinsje krigen hat yn it 
ûnderwiis), en tagelyk ôfnimmende kapasiteit. 
Us konklúzje oangeande de ymplemintaasje fan de Wet 
gebrûk Fryske taal is dat troch sawol it ryk as de provinsje 
mear stjoer bean wurde kinne soe, mar de kapasiteit 
net oanwêzich is om dat te feroarjen. Sa bliuwt it proses 
reaktyf, wylst wy mei sterkere stjoering in mear pro-aktyf 
proses krije kinne. Dan kin folle mear berikt wurde. Want 
dan giet it net sasear mear oer rjochten en plichten, mar 
mear oer de ynspiraasje dy’t in meartalige situaasje lykas 
dy yn Fryslân jaan kin. Net allinne foar de Friezen, mar ek 
op nasjonaal nivo, dêr’t meartaligensfragen ek oanienwei 
om nije antwurden freegje.

kin as in knappe regy fierd wurdt en it proses om ta it 
eindoel te kommen goed begelaat wurdt. In doelmjittige 
en projektmjittige wize fan wurkjen dus. Ien moat de 
ferantwurdlikheid fiele en dy ek nimme. Ut ús analyze 
meitsje wy op dat der oangeande it Frysk noch gjin sprake 
is fan optimale stjoering en begelieding. Dat jildt foar alle 
oerheidsnivo’s: it ryk, de provinsje en de gemeente. 
Boppedat is it byld op it heden net hielendal skerp wat de 
ferdieling fan de taken oanbelanget: wat soe it fjild sels 
dwaan moatte en wat heart ta de taken fan de provinsje? 
Sa ûntstiet der rûs. Dat hat as gefolch dat de tiid fan 
minsken dy’t stjoering jaan kinne soene, foar in grut part 
yn beslach naam wurdt troch de ûndúdlikheid dy’t sokke 
rûs opropt yn it fjild. Dat hat wer fan gefolgen dat der te 
min barre kin om de rûs sels op te lossen. En sa is de sirkel 
wer rûn.

Wy yllustrearje dy sirkel oan de hân fan in foarbyld.

Foarbyld: ymplemintaasje Wet gebrûk Fryske taal
Om de ymplemintaasje fan de Wet gebrûk Fryske 
taal as foarbyld te brûken: de regy hat oant no ta net 
optimaal west. Gjint fan de partijen hat de algemiene 
ferantwurdlikheid oan him lutsen, en ôfspraken lykje 
nochal frijbliuwend ynfolle wurde te kinnen. It is yn dit 
proses lykwols krúsjaal dat wurk makke wurdt fan de 
mooglikheden dy’t de wet biedt. Mar wa soarget der 
no foar dat de rjochten omset wurde yn dieden? Wa 
sprekt wa dêrop oan? Wa nimt de einferantwurdlikheid, 
en hoe wurde de oare ferantwurdlikheden ferparte? Wa 
hifket bygelyks oft gemeenten wol in taalbelied en in 
taalferoardering hawwe? It ûntbrekken fan goede stjoering 
op ymplemintaasje hat in remjend effekt op it proses, wat 
yn it fjild ta ûndúdlikheid en ûngeduld liede kin. 



wurksumheden faaks noch mear synergy berikt wurde. 
Ek wurdt noch net optimaal gebrûk makke fan it brede 
potinsjeel dat it fjild te bieden hat. Dêr moat dus regy op 
komme. 
Dêrom is – om werom te kommen op ús metafoar – in 
goede skipper miskien wol de wichtichste betingst om it 
skûtsje yn beweging te krijen. Sa’nent mist neffens ús op 
dit stuit: in skipper dy’t de bemanning sterk motivearje 
kin en farrendeweis oan it team wurket om it maksimale 
derút te heljen. As de omstannichheden feroarje – de 
wyn is draaid, of der is hommels averij – dan kin it nedich 
wêze om beskate rollen oan board yn oerlis fannijs te 
ferpartsjen.

...nei taalskipper
Wy pleitsje foar in ‘taalskipper’: immen dy’t it roer hâldt, 
koördinearret en primêr útfiering jout oan it bredere 
taalbelied. It is dêrom fan belang dat de ‘taalskipper’ 
immen is mei kennis fan rinnende ôfspraken en 
besteande struktueren, en tagelyk mei de statuer om 
saken yn beweging te setten. In wichtich ferskil mei de 
werklikheid fan it Frysk is fansels dat de taalskipper – 
oars as in echte skipper – gjin foech hat oer de Fryske 
organisaasjes. Dat foech leit by de bestjoerders fan 
de ûnderskate organisaasjes dy’t oan it Frysk liearre 
binne. De taalskipper sil troch ekspertize, entûsjasme, 
belutsenens en strategysk fermogen stap foar stap it 
fertrouwen fertsjinje moatte fan de minsken en belutsen 
organisaasjes.

De sirkel trochbrekke
De situaasje dy’t wy hjirboppe sketst ha, hâldt himsels 
yn stân. It byld is boppedat net nij. It Berie foar it Frysk 
hat yn 2010 ek al konstatearre dat it taalbelied frijwat 
in ad-hockarakter hat, dat der gjin maksimale regy is 
op útfiering en hifking en dat de beliedssyklus ‘plan-
do-check-act’ net fol yn bedriuw is (Wurk meitsje fan 
taalbelied, 2010). 
Sûnt dy tiid liket it of is der net in soad feroare. Werklike 
feroarings freegje om regy en úthâldingsfermogen. 
Net allinnich by de oerheden, mar ek by de Fryske 
organisaasjes en de polityk. Allinnich dan kinne wy de 
sirkel trochbrekke. Wy binne dan ek wiis mei de ambysje 
fan de nije provinsjale koälysje om in Deltaplan foar it 
Frysk oan te lizzen; dit advys soe ien fan de boustiennen 
foar dat Deltaplan wêze kinne. Dyselde ambysje sit yn 
it momentum foar it projekt Lân fan Taal, yn it ramt fan 
LWD2018 – in treflik momint om stappen te setten.

Dêrom is ús stelling dan ek: wat earder oft wy faze 1 
oppakke, wat flugger oft wy konstatearje kinne sille 
dat ferbettering plakfûn hat, dat wy út de sirkel brekke. 
Dêrom is faze 1 – it ferbetterjen fan de deistige stjoering 
– in needsaaklike betingst om ta faze 2 oer te gean:  
it bepalen fan in mienskiplike ambysje.

Fan skûtsjeskipper...
Yn ús analyze giet it om rollen en ferantwurdlikheden,  
en de stjoering dêrop. Hat elk de goeie rol?  
En hokker ferantwurdlikheid heart dêrby? Yn ús eagen 
moatte de oerheden (ryk, provinsje, gemeenten) 
de rânebetingsten stelle en de goede fasiliteiten 
fersoargje. Fierder binne de Fryske organisaasjes tige 
kundich en motivearre, mar dochs kin yn de ûnderlinge 



   te soargjen foar ôfstimde rollen en 
ferantwurdlikheden dy’t útfier jouwe oan de BFTK-
ôfspraken;

   geregeldwei (advys: elk fearnsjier) oer dit proses 
rapportearje oan de oanbelangjende partijen (ryk, 
provinsje, mar bgl. ek it steatekomitee Frysk). Kies 
as startpunt de yn de BFTK neamde rapportaazje- 
en ynformaasjestruktuer.  

  BFTK hdst 8.4: Beskikber stellen fan ynformaasje
  Om goede ynformaasje beskikber stelle te kinnen 

oer de útfiering fan dizze bestjoersôfspraak wurde 
de Twadde Keamer en Provinsjale Steaten fan Fryslân 
healwei de rintiid fan de Bestjoersôfspraak Fryske 
taal en kultuer (2015) troch de wei fan in rapportaazje 
ynformearre.

 
  BFTK hdst 8.5: Amtlike tarieding
  It oerlis wurdt amtlik taret, ûnder ferantwurdlikens 

fan it ministearje fan Ynlânske Saken en 
Keninkryksrelaasjes, dêr’t de ûnderskate ministearjes 
en de provinsje Fryslân yn fertsjintwurdige binne.  
Dat tariedend oerlis is op syn minst ienris yn ’t jier. 
De neikommende taken wurde útfierd: 
    de tarieding fan it bestjoerlik oerlis as bedoeld yn 

kêst 8.1;
    de tarieding fan de rapportaazje oan de Twadde 

Keamer en oan Provinsjale Steaten fan Fryslân, as 
bedoeld yn kêst 8.4;

    de fuortgongskontrôle fan de útfiering fan 
de ferplichtings dy’t út it Europeeske Hânfêst 
fuortkomme.

Yn konkreto dogge wy de folgjende advizen:

Advys 1  
Beneam in ‘taalskipper’ op de deistige aginda 
fan it Frysk
Foar: ryk, provinsje

•   Stel in ‘taalskipper’ oan, dy’t deistich stjoert op 
besteande prosessen oangeande it Frysk. Hy of 
sy hat de taak om de relaasjes tusken de belutsen 
partijen nei in heger, mear útfierend nivo te bringen. 
De taalskipper kin taken en ferantwurdlikheden 
dúdliker beneame en belizze, bgl. troch yn it ferskaat 
oan partijen doelmjittige gearwurkingsrelaasjes foar 
te stellen en op gleed te helpen. Sa sil eventuele 
oerlaap/fersnipeling fermindere en effektive 
stjoering fersterke wurde. NB: de taalskipper kin 
foarstellen dwaan foar ferbettering, mar hat net 
it foech om dêroer te besluten. De taalskipper 
wurket stypjend oan de ferantwurdlike ynstituten en 
oerheden. It besteande mei-inoar tûker dwaan, en 
fan in reaktyf nei in mear pro-aktyf proses komme, 
dêr giet it om.

•   De taalskipper moat sterk yn ferbining stean mei 
de oerheden en de Fryske organisaasjes, oer de 
fuortgong fan de útfiering fan de BFTK. Ynearsten 
moat de taalskipper benammen de fokus op de 
BFTK hâlde – it giet der yn dizze earste faze ommers 
om dat it besteande better dien wurdt. Dat kin troch:

    in mienskiplike koartetermynaginda (oant begjin 
2017) te meitsjen op basis fan de punten fan it 
Europeesk Hânfêst: lit de BFTK tusken ryk en 
provinsje dêrby it útgongspunt wêze;



Faze 2
De stip oan de hoarizon

Elk dy’t wolris syld hat wit dat it, om koers te hâlden, 
maklik is om in fêst punt foar de boech te nimmen, it 
dak fan in pleats, in hege beam, koartsein: in stip op de 
hoarizon. Dat jildt ek yn de maatskippij: wa’t wier wat 
berikke wol kin it proses dêrta pas slagje litte as dat op 
in stip op de hoarizon tawurket. In koerspunt foar de 
lange termyn. As wy dy stip – dy ambysje of maatskiplike 
aginda – mei-inoar bepale en ta in mienskiplik belang 
meitsje, ferrint it proses soepeler. 
 
Lange termyn
Wat is de langetermynambysje foar it Frysk? Nei in jier 
fan observearjen en petearjen, konkludearje wy dat foar 
it Frysk in mienskiplike langetermynambysje mist. Hoe 
stiet it Frysk der yn 2030 foar? Hokker rol spilet it Frysk 
dan yn ús maatskippij en libben? Wat bart der mei alle 
kennis dy’t hjir is as it giet om it Frysk en meartaligens? 
Hoe sjocht Fryslân der yn 2030 út as meartalige regio yn 
Europa? Sûnder antwurd op sokke fragen kin der gjin 
koers, gjin mienskiplike ambysje of aginda folge wurde, 
en is it dreech stjoeren. Us analyze is dat dit op it stuit 
oan de hân is yn Fryslân. 

Belutsenheid
Wy sjogge dat it Frysk de minsken net kâld lit. Wy 
fernimme hoe’t krewearre wurdt foar de posysje fan it 
Frysk, hoe’t de rop te beharkjen is om mear stjoering 
en regelings, en om in bettere ynfolling dêrfan. Tagelyk 
spilet in nije ûntjouwing, wêrby’t hieltiten mear each 
is foar ferbannen en gearwurking yn in mear relevante 
meartalige kontekst; wêrby’t de blik al mar sterker oer 

Advys 2
Fan ienmanspost nei útfieringsteam foar  
it Frysk
Foar: ryk, provinsje 

•  Fasilitearje in effektive útfieringsorganisaasje; lit de 
taalskipper dêrta in útfieringsteam gearstalle. De 
taak fan dat team is ynearsten benammen rjochte 
op saken dy’t te krijen ha mei de BFTK. Te tinken 
falt oan wetswizigings dy’t streekrjocht effekt ha 
op de posysje fan it Frysk, lykas koartlyn mei de 
ûntjouwings by de regionale omroppen of de 
rjochterlike macht. Dit útfieringsteam fersterket de 
gearwurking tusken de oerheidslagen; boppedat is it 
in gearwurkingspartner foar de Fryske organisaasjes 
om doelen binnen de jildende ramtwurken mei te 
realisearjen. 

•  Jou de taalskipper de opdracht om benammen 
te stjoeren op taken dy’t gearhingje mei it 
ryk, de provinsje én de gemeenten. Dêr kinne 
tagelyk ek semy- en net-oerheidsorganen yn 
meinaam wurde dy’t mei de wet te krijen ha (lykas 
wetterskip, belestingtsjinst of rjochtsorganen). 
Dêrby freget de ynterdepartemintale oanstjoering 
en ferantwurdlikheid foar it Frysk oer mei klam it 
omtinken.

Dizze advizen bringe ús by de twadde faze: it bepalen 
fan de ambysje, fan it langetermynperspektyf. In stip 
oan de hoarizon.



Advys 3
Fan behearsking nei ambysje
Foar: provinsje

•  Wylst de taalskipper de gearhing yn it fjild 
werombringt, en it stjoer op it nivo fan útfiering 
oanbrocht wurdt (sjoch faze 1), moat tagelyk it paad 
ynslein wurde om yn ’e mande mei de minsken út 
it fjild ta in mienskiplike aginda of ambysje foar it 
Frysk te kommen. Wy advisearje om dat proses aktyf 
op te starten, benammen keppele oan it LWD2018-
momentum (projekt Lân fan Taal), de nije taal- en 
kultuerperioade fan de provinsje (begjin 2017) en de 
BFTK-ôfspraken dy’t fannijs makke wurde sille (2018).

• Tiidline
  It proses dat wy sketst ha, sil konkrete betsjutting 

krije foar guon Fryske organisaasjes. Ien en oar 
moat liede ta in sterker mienskiplik fûnemint 
ûnder de takomst fan it Frysk. Op basis dêrfan 
kinne de oerheden (ryk, provinsje, gemeenten) de 
ferantwurdlikheid nimme om de útfiering fan de 
strategy sa knap mooglik te fasilitearjen.

 
 Utstel provinsjale tiidline (Q=fearnsjier)

 Q4 2015:   ynput út DINGpetearen garje per 
ûnderdiel fan it Europeesk Hânfêst 

 Q1 2016:   ynput út DINGpetearen garje per 
ûnderdiel fan it Europeesk Hânfêst

 Q2 2016:   ynput per tema ferwurkje en keppelje oan 
overall ambysje mei it Frysk

 Q3 2016:   strategy oanskerpje foar en mei 
útfieringsorganisaasjes

de grinzen fan de eigen organisaasje en it eigen gebiet 
hinne giet; wêrby’t ideeën opkomme oer nije, digitale 
tapassings foar it Frysk en dy ek ynset wurde. It is dúdlik 
dat in feroaring geande is. Der brekt in perioade oan 
wêryn’t it âlde loslitten wurdt en it nije syn yntrede docht. 
Dat giet somtiden mank mei ûnwissens en komplekse 
fraachstikken, mar dêrtroch is it tagelyk krekt in tige 
spannende en relevante faze. 

Dy ûntjouwings sterkje ús yn de gedachte dat de tiid 
kaam is om de stip op de hoarizon te setten en fan no 
ôf mei-inoar in paad te finen nei dy stip ta. Wy wachtsje 
net op in oant yn detail útwurke mienskiplike aginda 
eardat wy aksje ûndernimme. Dy aginda ûntwikkelje wy 
geandeweis mei-inoar – “learning by doing”.
Underweis kinne katalysators op ús paad komme, dy’t 
helpe om it proses foarút te bringen. Wy tinke dat 
LWD2018, in evenemint wêrby’t alle eagen rjochte binne 
op Fryslân, prachtich tsjinje kin as sa’n katalysator.  
De ‘stip oan de hoarizon’ sa’t wy dy yn dit advys bedoele, 
soe diel útmeitsje kinne fan de legacy fan LWD2018. 
Wêr stean wy mei it Frysk yn 2030 en op hokker wize kin 
LWD2018 oan dy ambysje meihelpe?  
Ut de keukentafelpetearen dy’t wy fierd ha, docht bliken 
dat Friezen graach wolle dat it gewóan is om it Frysk 
oeral te brûken: yn de winkel, op it fuotbalfjild, by de 
benzinepomp. Datst dy net hoechst te skamjen foar 
it Frysk. De ynfolling fan ús advizen oangeande faze 2 
moat him ek net allinne ôfspylje binnen de muorren en 
ramtwurken fan ús Fryske organisaasjes, mar benammen 
ek dêrbûten, by de befolking sels. It Frysk is ommers de 
taal fan de minsken. 

Yn konkreto advisearje wy it folgjende:



eins om. As der in goede gearhing is tusken de ferskate 
rollen, dan komt it proses op gleed. Want yn de 
rolferdieling sit in ‘plan-do-check-act’-systeem ferskûle 
mei in beskate logyske kontrôle oer it proses. Elk syn 
rol, mar wol yn in iepen relaasje. It is fan it grutste 
belang dat wy inoar ynformearje en fine kinne as dat 
nedich blykt te wêzen.
 
Ferfolchstappen DINGtiid
Dit advys sjogge wy as in organisaasje- of 
struktueradvys. Fan no ôf oan sille wy hjir ek stap foar 
stap binnen wurkje, oan de mear ynhâldlike dossiers 
dy’t mei it Frysk te krijen ha. Dat sille wy dwaan troch 
advizen te ûntwikkeljen oer de ynhâldlike tema’s dy’t 
keppele binne oan it Europeesk Hânfêst. Dêr sille wy 
yn 2015 noch guon DING-petearen foar organisearje, 
wêrmei’t wy it fjild belûke wolle by de útdagings 
dy’t binnen in beskaat tema lizze. Dy ynput brûke wy 
oan de iene kant om advizen te jaan om besteande 
ôfspraken better te krijen (sis mar: it oanfiterjen fan faze 
1) en tagelyk kin de ynformaasje dêrút brûkt wurde as 
oanset foar it nije ferhaal fan it Frysk (faze 2). Wy wolle 
ryk en provinsje ek mei klam freegje om DINGtiid yn 
in ier stadium te belûken by de beliedsûntwikkeling 
foar advys oer de posysje fan it Frysk yn wets- en 
beliedsferoaring.

Feroaring freget ynvestearring
Us advizen pleitsje foar it sterk antisipearjen op 
feroaring. Want wol it Frysk takomst hawwe, dan 
moatte wy in pro-aktive rol foar de posysje fan it Frysk 
bewurkmasterje – dat stiet foar ús fêst. Feroaring freget 
om ynvestearring. Yn minsken, yn in proses en yn de 
profesjonele begelieding fan dat proses.  

 Q4 2016:  advisearjen yn oanrin nei nije 
beliedsperioade

•  Dizze stappen hoege net troch de taalskipper set 
te wurden of sels ûnder syn of har oanstjoering 
plak te finen; de taalskipper is ommers benammen 
dwaande om de besteande ôfspraken better út  
te fieren.

Advys 4 
Fan fersnipeling nei gearwurking  
Foar: ryk, provinsje

•  Nim as provinsjale oerheid de ferantwurdlikheid 
om op basis fan de útkomsten fan it proses dat yn 
Advys 3 beskreaun is, it taalfjild organisatoarysk en 
finansjeel te fernijen dêr’t soks nedich is. Dat kin in 
ûnderdiel wêze fan it proses ûnderweis nei in nije 
taal- en kultuernota, dy’t fan 2017 ôf effektuearre 
wurde moat.

•  Skerpje as ryksoerheid it bredere belang fan 
meartaligens yn de ryksferantwurdlikheid oan 
en set dêrby Fryslân sterk yn as kennis- en 
ynnovaasjesintrum oangeande meartaligens.

Ta beslút

Elk syn rol
Eins giet it yn dit advys benammen om ynfolling fan 
rollen. Elk hat in rol, mei in ferantwurdlikheid. De keunst 
foar ús allegearre is om ús eigen rol sa knap mooglik 
te ferfoljen en in oar de gelegenheid te jaan om ek syn 
rol út te fieren. Fertrouwen en romte jaan, dêr giet it 



 
Wy ferwachtsje dêrby fan de oerheid dat dy in sterk 
fasilitearjende rol op him nimt. Goede skippers 
binne der genôch yn Fryslân en oan entûsjaste 
bemanningsleden is ek gjin gebrek. Wy hawwe in soad 
belutsenheid, grutskens en leafde sjoen foar alles wat 
mei it Frysk te krijen hat. Dat is in stevige basis om 
koers te setten nei 2030. 


