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De naam DINGtiid

Een ‘ding’ was in de tijd van de oude Germanen een vergadering 
waar de vrije mannen bij elkaar werden geroepen om een kwestie of 
geschil te bespreken. Zo’n kwestie werd van alle kanten bekeken en 
besproken. Uiteindelijk gaf de Asega, een wetskenner, zijn advies. Het 
Orgaan van de Friese taal zet het ‘ding’ in een nieuw perspectief. Als 
een onderwerp actueel is, zeer de moeite waard is, kortom: omdat de 
tijd er rijp voor is, roept het Orgaan mensen bij elkaar in een DING. Dat 
kunnen deskundigen zijn, inwoners of juist ook buitenstaanders. Doel 
van een DING is om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te 
bespreken, kennis te delen, te horen wat goed en niet goed gaat, voor- 
en nadelen af te wegen, en om met al die informatie een stap verder te 
komen. In de vorm van een advies, van samenwerkingsafspraken, van 
een idee voor een project, van de groei van bewustzijn, noem maar op. 
Vandaar: DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal.

Rol van DINGtiid

DINGtiid wil het Fries naar een nieuwe fase brengen. DINGtiid heeft daarin 
de wettelijke taak om erop toe te zien dat overheden en andere organisaties 
zich houden aan wat er in de Wet gebruik Friese taal wordt voorgeschreven. 
Als DINGtiid ontdekt dat de voorschriften uit de Wet gebruik Friese taal niet 
of niet volledig worden nageleefd, wordt een advies geschreven en aan de 
overheden of organisaties toegestuurd op wie het advies betrekking heeft. 

Net zo interessant, en spannender, vindt DINGtiid zijn andere rol, namelijk 
het inspireren van mensen en organisaties om vanuit een intrinsieke 
motivatie het Fries op een vanzelfsprekende wijze te gebruiken. DINGtiid 
doet dat door mensen bij elkaar te brengen, door informatie te verzamelen 
en te delen, door te luisteren en vragen te stellen, aan te moedigen en door, 
als dat nodig is, de overheid te adviseren. DINGtiid wil innovatief en open 
zijn en zoekt ook steeds nieuwe vormen om het gesprek aan te gaan.

Tweetalige peuterspeelzalen

In 2015 waren 192 van de 400 peuterspeelzalen 
tweetalig. In 2016 waren dat 210 van de 400.
Bron: SFBO



Wie is DINGtiid?

DINGtiid bestaat uit de volgende personen:

•  Klaas Sietse Spoelstra (veranderingsstrateeg), voorzitter, 
aandachtsveld media, cultuur

•  Tytsy Willemsma (EU-lobbyist voor Noord-Nederland), 
vicevoorzitter, aandachtsveld bestuurlijke zaken, Europa

•	 Freddy	Weima	(directeur	Nuffic),	aandachtsveld	onderwijs

•  Hanny Elzinga (Dean University of Groningen Honours College), 
aandachtsveld juridische zaken

•  Bianca Pander (partner BKB Het Campagnebureau), 
aandachtsveld media, (jongeren-/pop)cultuur

Hoewel hun expertise en werkgebied enorm verschilt, hebben deze 
mensen gemeenschappelijk dat hun wortels in Fryslân liggen en dat zij zich 
daar ook zeer mee verbonden voelen. Tegelijkertijd kijken ze allemaal met 
een frisse blik naar Fryslân en het Fries.

Theatervoorstellingen Tryater

In 2015 maakte Tryater 3 reguliere voorstellingen 
(12.160 bezoekers). Voor jongeren 3 voorstellingen 
(5.451 bezoekers). In 2016 waren er 6 reguliere 
voorstellingen (9.418 bezoekers) en 3 voor de jeugd 
(9.210 bezoekers). (Daarnaast meerdere  
co-producties).
Boarne: Tryater

Hoofdlijnen DINGtiid in 2015

Verandering en verbetering
Het zwaartepunt lag voor DINGtiid in 2015 bij het grote algemene advies 
met de titel “Verandering en verbetering”. In september 2015 is dat advies 
aan minister Plasterk en Gedeputeerde Staten van Fryslân aangeboden. 
Het advies is gebaseerd op onderzoek naar het Fries en geldstromen 
(door Engbert Boneschansker), op individuele gesprekken en gesprekken 
met organisaties, op deelname aan bijeenkomsten en op ervaringen van 
anderhalf jaar DINGtiid. In “Verandering en verbetering” geeft DINGtiid zijn 
visie op de infrastructuur en organisatie van het Fries en gebruikt daarvoor 
de metafoor van het ‘skûtsje’. De conclusie is dat er sturing mist op het 
brede dossier van het Fries. Niemand voelt eigenaarschap en nergens lijkt 
het Fries prioriteit te hebben. Belangrijkste advies van DINGtiid is: stel 
een ervaren schipper aan die sturing geeft, mensen bij elkaar brengt en 
aanjaagt, en hen laat werken aan een en hetzelfde doel. Helaas is DINGtiid 
door de reactie (of beter gezegd: het uitblijven van reactie) van zowel het 
Rijk als de Provincie op dit advies in zijn conclusie bevestigd. 

Rumoerig
In 2015 was er veel beweging in de rechtspraak in Fryslân. Reden genoeg 
voor DINGtiid om daarover op verschillende niveaus het gesprek aan te 
gaan en advies uit te brengen (twee keer) aan minister Van der Steur. Eind 
2015 ging DINGtiid nog op bezoek in Eupen om te kijken hoe ze daar 
omgaan met taal in de rechtspraak.
In medialand stond de toekomst van de regionale omroep en daarmee 
van het Fries in de media op het spel. De mensen van OCW kwamen op 
bezoek bij Omrop Fryslân en DINGtiid schoof aan. 
DINGtiid heeft ook dit jaar deelgenomen aan bijeenkomsten voor 
‘Gemeenten en Fries’ om verder te komen in het proces van het voldoen 
aan de Taalwet.

Twee- of meertalige basisscholen

In 2014 waren 64 basisscholen meertalig. In 2016 
waren dat er 72.
Bron: onderwijsadviesrapport DINGtiid 



Fokkepetearen
DINGtiid heeft in 2015 zes ‘Fokkepetearen’ (Fokkegesprekken) 
georganiseerd. Aan de grote tafel in woonkamers in Broeksterwâld, 
Tzum, Leeuwarden (2 keer), Feanwâlden en Terband hebben gesprekken 
plaatsgevonden over het Fries en wat dat betekent voor mensen. 
De Fokkepetearen zijn gericht op het uitwisselen van gedachten, 
meningen en gevoelens. Het gaat om het luisteren naar elkaar en 
elkaars standpunten. En die mogen er allemaal zijn. Dat betekent 
dat Fokkepetearen geen discussies zijn. De reacties waren dat deze 
gesprekken mensen hebben verrijkt, aan het denken hebben gezet en dat 
ze er energie van hebben gekregen. In dit verslag is een aantal citaten  
uit de gesprekken te lezen. 

Man, uit Irak: “Ik wil niet dat ze mij zien als buitenlander, 
maar als Fries.”

Vrouw, net verhuisd naar Fryslân: “Jullie zijn trots op je 
Fries-zijn, jullie verkopen Friese spullen. Dat triggert me. 
Waarom ben je daar zo trots op?”

“Ik heb meer met een ‘protter’ dan met een spreeuw. 
Het raakt een soort van diepere laag, het komt dichterbij 
mij en het komt op een andere manier bij mij.”

“Wanneer word je dan geaccepteerd als Fries? Dat zette 
mij aan het denken. Vanmiddag ben ik er voor mijzelf 
achter gekomen dat ik iemand een Fries vind als die 
goed Fries spreekt.”

“Mijn vrouw – ze komt van buiten de provincie, is lerares 
Nederlands en heeft er dus verstand van – constateert 
dat het vooral de Friezen zelf zijn die het Fries 
tegenhouden.”

“We moeten mensen niet dwingen, maar hen warm 
maken voor het Fries.”

•  Advies “Verhuizing rechtbank en gerechtshof locatie 
Leeuwarden” aan minister Van der Steur (27-07-2015, Justitie).

•  Advies “Toekomst regionale omroepen in relatie tot de Wet 
gebruik Friese Taal” aan staatssecretaris Dekker (27-08-2015, 
OCW).

•  Advies “Verandering en verbetering”, aangeboden aan minister 
Plasterk (21-09-2015, Binnenlandse Zaken en Gedeputeerde 
Staten van Fryslân).

•  Advies “Recht om Fries te gebruiken in de rechtszaal” aan 
minister Van der Steur (14-12-2015, Justitie). 

Zie voor de adviezen www.dingtiid.frl

Groot Fries Dictee (GFD)

In 2014 maakten 51 mensen het kwalificatiedictee. 
Sinds 2015 zendt Omrop Fryslân het GFD uit op tv. In 
dat jaar deden 135 mensen het kwalificatiedictee, in 
2016 waren dat er 134. 
Bron: Fryske Akademy

Massive Online Open Course

In 2016 werd voor het eerst de MOOC Frisian 
gegeven. Wereldwijd gaven 6500 mensen zich op.
Bron: MOOC



Wat heeft DINGtiid bereikt in 2015? 

DINGtiid brengt mensen bij elkaar
DINGtiid heeft bereikt dat mensen die elkaar niet kennen een gesprek 
hebben over het Fries en wat daar volgens hen bij hoort. Mensen hebben 
dat als heel waardevol ervaren. En het heeft hen tot nadenken gezet. 
DINGtiid heeft nieuwe netwerken van (jonge) professionals gecreëerd. Zij 
houden zich allemaal direct of indirect bezig met het Fries, maar zochten 
elkaar daar niet (altijd) in op.

DINGtiid maakt helder
DINGtiid heeft met degelijk onderzoek laten zien hoe geldstromen lopen 
in de wereld van het Fries en wat dat zegt over de organisatie van de 
infrastructuur van het Fries.

DINGtiid kijkt met frisse blik
DINGtiid heeft met zijn advies “Verandering en verbetering” laten 
zien dat men, door met een frisse blik te kijken, een andere visie op de 
toekomst van het Fries kan hebben.

DINGtiid creëert urgentie
DINGtiid heeft met zijn advies “Verandering en verbetering” gezorgd 
voor een gevoel van urgentie bij overheden om het Fries hoger op de 
prioriteitenlijst te zetten en ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Meertalig voortgezet onderwijs

In 2016 was er meertalig onderwijs in Bergum, 
Wommels, Koudum, Waskemeer, Damwoude en 
Franeker. De ene school is verder dan de andere.
Bron: onderwijsadviesrapport DINGtiid

Hoofdlijnen DINGtiid in 2016

Onderwijs
Het jaar 2016 stond voor DINGtiid in het kader van het onderwijs. Voor 
het advies over Fries in het onderwijs, dat eind 2016 werd afgerond en 
begin 2017 werd gepresenteerd, heeft DINGtiid veel voorwerk gedaan. 
De studiereis in januari naar Wales gaf bijvoorbeeld het inzicht dat ouders, 
en vooral ook niet-Welshtalige ouders, graag willen dat hun kinderen 
Welsh leren. In vacatures is het beheersen van het Welsh vaak een eis.

In april organiseerde DINGtiid een DINGpetear met een diverse groep 
van mensen die in het onderwijs werken of daar op wat voor wijze dan 
ook mee verbonden zijn. Verder ging DINGtiid in de persoon van Freddy 
Weima op bezoek bij scholen (basis-, voortgezet en hoger onderwijs) 
in de provincie om in de praktijk te horen en te ervaren hoe men in het 
onderwijs omgaat met het Fries. 

De informatie uit al deze contacten en gesprekken heeft geleid tot een 
visie van DINGtiid over het Fries in het onderwijs. Heel kort samengevat 
is het advies van DINGtiid om het Fries in het onderwijs vanuit het 
perspectief van meertaligheid te bekijken. Bovendien ziet DINGtiid het 
patroon dat ze in “Verandering en verbetering” heeft geschetst terug 
in onderwijsland: er is veel versnippering en geen samenwerking voor 
hetzelfde doel. DINGtiid vindt daarom ook dat besturen én overheden 
elkaar moeten vinden om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten.

Minorities & Multilingualism

Nieuwe wetenschappelijke opleiding, gestart in 
2013. In 2014 waren er 10 eerstejaarsstudenten, 21 
eerstejaars in 2015 en 14 eerstejaars in 2016.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen



Verder met recht
In 2015 was er veel rumoer over de toekomst van de rechtspraak in 
Fryslân en daarmee gepaard het gebruiken van het Fries in de rechtszaal. 
DINGtiid heeft mensen die vanwege hun werk bij dit onderwerp 
betrokken zijn uitgenodigd voor een DINGpetear in vertrouwelijke 
setting. Met elkaar hebben de deelnemers vanuit verschillende 
invalshoeken gedroomd over de positie en het gebruiken van het Fries 
in de wereld van het recht. Vanuit die ideaalbeelden is verder gesproken 
over de haalbaarheid van zaken en realistische stappen.

Naleven van de wet
Erop toezien dat overheden en organisaties de wet naleven is een van de 
taken van DINGtiid. Dat de Taalwet van 2014 niet door iedereen wordt 
nageleefd, is DINGtiid wel duidelijk geworden. DINGtiid wijst organisaties 
daarop (zie het advies aan minister Plasterk over het gebruiken van het 
Fries bij de Belastingdienst) en graaft ook dieper. Want waarom is het 
zo moeilijk voor gemeenten om hun taalbeleid aan te passen aan de 
Taalwet? Het blijkt dat het Fries voor gemeenten zowel beleidsmatig als 
ook	financieel	en	personeel	geen	prioriteit	heeft.	Al	zouden	ambtenaren	
er meer mee willen, ze hebben er geen tijd voor. In samenwerking met 
Gemeenten en Frysk en door aan te schuiven bij gesprekken probeert 
DINGtiid in dat proces toch steeds stappen te zetten. Vanuit deze 
handhavende rol was DINGtiid in maart ook aanwezig bij de hoorzitting 
van de Committee of Experts.  

Friese Google Translate Week

Friezen vertaalden in september 2015 duizenden 
woorden en zinnen van het Engels naar het Fries. 
Hierdoor wordt in 2016 het Fries opgenomen in 
Google Translate.

“Als een taal digitaal niet bestaat, verdwijnt het 
dagelijks gebruik ervan. Digitale taaldood, heet dat in 
de taalkunde.” (lexicograaf Anne Dykstra). 

 Bron: de Volkskrant 17-02-2016

Verandering en verbetering
In afwachting op een bestuurlijke reactie op het advies “Verandering en 
verbetering” heeft DINGtiid onderzoek laten doen naar de governance bij 
vier organisaties die onderdeel zijn van de infrastructuur betreffende het 
Fries.

Lân fan Taal
DINGtiid ziet het project ‘Lân fan Taal’ van LF2018 als een katalysator 
voor het Fries. DINGtiid heeft daarom de verbinding gezocht met de 
organisatie van Lân fan Taal en de mensen die daarmee annex zijn. 
DINGtiid is ervan overtuigd dat ook nieuwe generaties betrokken moeten 
worden in het gesprek over het Fries. Die jonge mensen zijn er ook en ze 
zijn met elkaar en met eerdere generaties het gesprek aangegaan.

Studiereis naar Wales
Om inspiratie op te doen in een andere regio met een minderheidstaal is 
DINGtiid in januari op bezoek geweest in Wales. Hoe heeft men in Wales 
bijvoorbeeld sturing gegeven aan de taalwet? DINGtiid heeft gesproken 
met mensen van het Welshe taalinitiatief in Cardiff, de Welshe overheid, 
S4C (de Welshe televisie). Verder heeft DINGtiid de huidige Welshe 
taalcommissaris en de eerdere directeur van de Welsh Language Board 
gesproken. De ervaringen in Wales leren dat wanneer de nadruk niet 
meteen op de taal zelf ligt, er een andere dynamiek ontstaat waar de taal 
voordeel van heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten in de taal, 
taal als functie-eis in vacatures, het economisch effect van taal berekenen, 
een groot festival dat gratis toegankelijk is, enzovoorts. 

Eindexamen Fries

  In 2015 deden 85 leerlingen eindexamen Fries  
(35 vmbo/mavo, 24 havo, 26 vwo). In 2016 warendat 
103 leerlingen (59 vmbo/mavo, 23 havo, 21 vwo).

 Bron: Fryske Akademy



Wat heeft DINGtiid bereikt in 2016?

DINGtiid brengt mensen bij elkaar
DINGtiid heeft bereikt dat in 2016 verschillende generaties met elkaar zijn 
verbonden en in gesprek zijn gegaan. 

DINGtiid heeft bereikt dat mensen in een werksituatie waarin het Fries 
geen dagelijks gespreksonderwerp vormt, samen hebben gedroomd 
over een ideale situatie voor het Fries. En dat ze op basis daarvan verder 
hebben gesproken.

DINGtiid maakt helder
Door het doen van onderzoek zoekt DINGtiid de onderbouwing van 
zijn adviezen. Het onderzoek over governance bij vier organisaties heeft 
geholpen om meer inzicht te krijgen in de organisatie van de Friese 
infrastructuur.

DINGtiid kijkt met frisse blik
Met het advies voor het Fries in het onderwijs heeft DINGtiid bereikt 
dat er een advies ligt dat gebaseerd is op de mening en de ideeën van 
mensen uit de praktijk.

Pabo, bevoegdheid Fries

In 2014/2015 haalden 17 pabostudenten de 
bevoegdheid Fries. In 2015/2016 waren dat er 21. 
Schatting voor het lopende studiejaar 2016/2017 is  
24 tot 34 studenten.
Boarne: NHL/Stenden

DINGtiid creëert urgentie 
Door steeds weer in verschillende gremia het gesprek aan te gaan over de 
positie van het Fries en vooral veel vragen te stellen en mensen daarmee 
ook anders te laten kijken, zorgt DINGtiid ervoor dat het Fries bij de 
mensen op de agenda blijft. 

•  Advies “Het gebruiken van het Fries in contact met de 
Belastingdienst” aan minister Plasterk (25-03-2016, Binnenlandse 
Zaken)

•  Informatiebrief “Budget/fte voor het Fries bij gemeenten” aan 
Provinciale Staten (01-09-2016)

•  Advies “Meertaligheid als doel en kwaliteit” (november 2016, 
presentatie in februari 2017)

Uitgeverijen

De Afûk is de grootste uitgever van Friese boeken. 
Vanaf 2017 belegt de provincie alle taken betreffende 
de promotie van Friese literatuur bij de Afûk, en 
coördineert de Afûk enkele verkoopacties. In 2015 
verschenen bij de verschillende Friese uitgevers 62 
Friestalige boeken. In 2016 waren dat 61.

Bron: Afûk en Ensafh - Nij op ‘e planke



Overzicht uitgaven DINGtiid 2015 Provincie BZK Totaal

secretariële ondersteuning € 19.925,40

vergoedingen 5 leden DINGtiid € 21.600,00

huisvesting € 1.101,25

communicatie € 2.644,90

werk door derden - redactie en 
vertalingen

€ 3.108,30

werk door derden - onderzoek en 
adviezen

€ 1.105,00

bijeenkomsten/DINGpetearen € 8.546,66

Studiereis Wales € 736,80

andere kosten (reiskosten, 
administratie etc.)

€ 1.664,40

Totaal 2015 € 38.832,71 € 21.600,00 € 60.432,71

Overzicht uitgaven DINGtiid 2016 Provincie BZK Totaal

secretariële ondersteuning € 37.940,00

vergoedingen leden DINGtiid € 21.600,00

huisvesting € 375,00

communicatie € 2.325,00

werk door derden - redactie en 
vertalingen

€ 433,41

werk door derden - onderzoek en 
adviezen

€ 16.301,00

bijeenkomsten/DINGgesprekken € 4.995,14

Studiereis Wales € 2.535,03

andere kosten (reiskosten, 
administratie etc.)

€ 103,41

Totaal 2016 € 62.472,96 € 24.135,03 € 86.607,99

Jaarplan 2017

Algemeen • Advies: rapportage Europees handvest

•  Aanvullend advies: voortgang 

implementatie Taalschipper (zomer 

2017)

Onderwijs •  Aanvullend advies Fries in het onderwijs 

(o.a. voorschools)

Recht • Advies: rechtsverkeer in digitale tijden

Bestuurlijke autoriteiten
•  DINGpetear met gedeputeerde/

wethouders over Taalschipperadvies

•  Gesprek bestuursorgaan 

Belastingdienst e.a.

•  Advies: Fries en gemeentelijke 

herindelingen

Media

Culturele activiteiten en diensten •  Advies Lân fan Taal (verzoek 

gedeputeerde Provincie Fryslân)

Economisch en sociaal leven •  Vervolgonderzoek subsidiestromen en 

“good governance”

Grensoverschrijdende 
uitwisseling

• Studiereis Eupen (België)

Slotbepalingen •  Inrichten reguliere afspraken met 

Tweede Kamercommissie BZK

•  Inrichten jaarlijks overleg Provincie – Rijk 

betreffende implementatie / voortgang 

BFTK

•  Einde 4-jaars periode DINGtiid bestuur 

(eind 2017)

Friestalige ‘iepenloftspullen’

’s Zomers worden meerdere ‘iepenloftspullen’ 
opgevoerd, waarbij Gouden Gurbes (de ‘Friese 
Oscars’) te winnen vallen. In 2015 waren er 13 
Friestalige ‘spullen’, in 2016 waren dat er 14.
Bron: iepenloftspullen.nl
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www.dingtiid.frl

ynfo@dingtiid.frl


