
Jierferslach



Jierferslach



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 
de Asega, in wetskenner, 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. Dan kin it gean om saakkundigen, ynwenners of krekt 
ek bûtensteanders. It doel fan in DING is om in ûnderwerp fan ferskate 
ynfalshoeken út te besprekken, kennis te dielen, te hearren wat goed en 
net goed giet, 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 fergutsjen fan bewustwêzen, neam mar 
op. Dêrom: DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal.

Rol fan DINGtiid

DINGtiid wol it Frysk nei in nije faze bringe. DINGtiid hat dêryn de wetlike 
taak om derop ta te sjen oft oerheden en oare organisaasjes harren hâlde 
oan wat der yn de Wet gebruik Friese taal foarskreaun wurdt. As DINGtiid 
fernimt dat de foarskriften út de Wet gebruik Friese taal net of net folslein 
neilibbe wurde, wurdt in advys opsteld en tastjoerd oan de oerheden of 
organisaasjes dêr’t it advys op slacht.

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.

Twatalige pjutteboartersplakken

Yn 2015 wienen 192 fan de 400 pjutteboartersplakken 
twatalich. Yn 2016 wienen dat 210 fan de 400.
Boarne: SFBO



Wa is DINGtiid?

DINGtiid bestiet út de folgjende persoanen:

•  Klaas Sietse Spoelstra (feroaringsstrateech), foarsitter, 
oandachtsfjild media, kultuer

•  Tytsy Willemsma (EU-lobbyist foar Noard-Nederlân), vice-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), oandachtsfjild 
media, (jongerein-/pop)kultuer

Hoewol’t harren ekspertize en wurkgebiet bot ferskilt, hawwe dizze 
minsken mienskiplik dat se har woartels yn Fryslân ha en harsels dêr ek 
tige mei ferbûn fiele. Tagelyk sjogge se allegearre mei in frisse blik nei 
Fryslân en it Frysk.

Teaterfoarstellings Tryater

Yn 2015 makke Tryater 3 reguliere foarstellings 
(12.160 besikers). Foar jongeren 3 foarstellings 
(5.451 besikers). Yn 2016 wienen der 6 reguliere 
foarstellings (9.418 besikers) en 3 foar de jeugd (9.210 
besikers). (Fierder noch ferskate ko-produksjes).
Boarne: Tryater

Haadlinen DINGtiid yn 2015

Feroaring en ferbettering
It swiertepunt lei foar DINGtiid yn 2015 by it grutte algemiene advys 
mei de titel “Feroaring en ferbettering”. Yn septimber 2015 is dat advys 
oan minister Plasterk en Deputearre Steaten fan Fryslân oanbean. It 
advys is basearre op ûndersyk nei it Frysk en jildstreamen (troch Engbert 
Boneschansker), op yndividuele petearen en petearen mei organisaasjes, 
op dielnimmen oan gearkomsten en op ûnderfinings fan oardel jier 
DINGtiid. Yn “Feroaring en ferbettering” jout DINGtiid syn fyzje op 
de ynfrastruktuer en organisaasje fan it Frysk; dêr brûkt DINGtiid de 
metafoar fan it skûtsje foar. De konklúzje is dat der stjoer mist op it brede 
dossier fan it Frysk. Nimmen fielt eignerskip en nearne liket it Frysk 
prioriteit te wêzen. It wichtichste advys fan DINGtiid is: stel in betûft 
skipper oan dy’t stjoer jout, minsken byinoar bringt en oanjaget, harren 
wurkje lit oan ien en itselde doel. Spitigernôch is DINGtiid troch de 
reaksje (of leaver: it útbliuwen fan in reaksje) op dit advys yn syn konklúzje 
befêstige.

Rûzich
2015 wie in rûzich jier foar de rjochtspraak yn Fryslân. Reden genôch foar 
DINGtiid om dêr op ferskate nivo’s it petear oer oan te gean en advys oer 
út te bringen (twa kear) oan minister Van der Steur. Ein 2015 gie DINGtiid 
noch op besite yn Eupen, België, om te sjen hoe’t se dêr omgean mei taal 
yn de rjochtspraak.
Yn medialân stie de takomst fan de regionale omrop en dêrmei fan it 
Frysk yn de media op it spul. In delegaasje fan OCW kaam op besite by 
de Omrop, en DINGtiid skode oan.
DINGtiid hat ek yn 2015 dielnommen oan gearkomsten foar ‘Gemeenten 
en Frysk’ om fierder te kommen yn it proses fan it foldwaan oan de 
Taalwet. 

 
Twa- of meartalige basisskoallen

Yn 2014 wienen 64 basisskoallen meartalich. Yn 2016 
wienen dat 72.
Boarne: ûnderwiisadvysrapport DINGtiid



Fokkepetearen
DINGtiid hat yn 2015 seis Fokkepetearen organisearre. Oan de grutte 
tafel yn húskeamers yn Broeksterwâld, Tsjom, Ljouwert (2x), Feanwâlden 
en Terbant hawwe petearen plakhân oer it Frysk en wat dat betsjut 
foar minsken. De Fokkepetearen binne rjochte op it útwikseljen fan 
gedachten, mienings en gefoelens. It giet om harkjen nei inoar en nei 
inoars stânpunten. En dy meie der allegearre wêze. Dat betsjut dat 
Fokkepetearen gjin diskusjes binne. De reaksjes binne dat de petearen 
de dielnimmers ferrrike ha, oan it tinken set ha en dat se der enerzjy fan 
krigen ha. Yn dit ferslach is in tal sitaten út de petearen te lêzen.

Man, út Irak: “Ik wol net dat se my sjogge as bûtenlanner,  
mar as Fries.”

Frou, krekt ferhuze nei Fryslân: “Jullie zijn trots op je 
Fries-zijn, jullie verkopen Friese spullen. Dat triggert me. 
Waarom ben je daar zo trots op?”

“Ik ha mear mei in protter as in spreeuw. It rekket in 
soarte fan djippere laach, it komt tichtby my en it komt 
op in oare manier by my.”

“Wannear wurde je dan akseptearre as Fries? Dat sette 
my oan it tinken. Fan ’e middei bin ik der foar mysels 
achter kommen dat ik ien in Fries fyn as dy goed Frysk 
praat.”

“Myn frou – se komt fan bûten de provinsje, is learares 
Nederlânsk en hat der dus ferstân fan – konstatearret dat 
it foaral de Friezen sels binne dy’t it Frysk tsjinhâlde.”

“We moatte minsken net twinge, mar harren waarm 
meitsje foar it Frysk.”

•  Advys “Ferhuzing rjochtbank en gerjochtshôf lokaasje Ljouwert” oan 
minister Van der Steur (27-07-2015, Justysje).

•  Advys “Takomst regionale omroppen yn relaasje ta de Wet gebrûk 
Fryske Taal” oan steatssekretaris Dekker (27-08-2015, OCW).

•  Advys “Feroaring en ferbettering”, oanbean oan minister Plasterk  
(21-09-2015, Ynlânske Saken) en Deputearre Steaten fan Fryslân

•  Advys “Rjocht om Frysk te brûken yn de rjochtseal” oan minister Van 
der Steur (14-12-2015, Justysje). 

Sjoch foar de advizen www.dingtiid.frl

Grut Frysk Diktee (GFD)

Yn 2014 makken 51 minsken it kwalifikaasjediktee. 
Sûnt 2015 stjoert Omrop Fryslân it GFD út op tv. 
Dat jier dienen 135 minsken it kwalifikaasjediktee, 
yn 2016 wienen dat 134. 
Boarne: Fryske Akademy

Massive Online Open Course

Yn 2016 waard foar de earste kear de MOOC Frisian 
jûn. Wrâldwiid joegen 6.500 minsken har op.
Boarne: MOOC



Wat hat DINGtiid berikt yn 2015? 

DINGtiid bringt minsken byelkoar
DINGtiid hat berikt dat minsken dy’t elkoar net kenne in petear ha oer it 
Frysk en wat dêr foar harren by heart. Minsken ha dat as hiel weardefol 
ûnderfûn. En it hat harren ta tinken oanset. DINGtiid hat nije netwurken 
fan (jonge) professionals kreëarre. Sy hâlde har allegear direkt of yndirekt 
dwaande mei it Frysk, mar sochten elkoar dêr net (altyd) yn op.

DINGtiid makket helder
DINGtiid hat mei deeglik ûndersyk sjen litten hoe’t jildstreamen yn 
de wrâld fan it Frysk rinne en wat dat seit oer de organisaasje fan 
ynfrastruktuer fan it Frysk.

DINGtiid sjocht mei frisse blik
DINGtiid hat mei syn advys “Feroaring en ferbettering” sjen litten datst 
troch mei in frisse blik te sjen in oare fyzje op de takomst fan it Frysk ha 
kinst.

DINGtiid kreëarret urginsje
DINGtiid hat mei syn advys “Feroaring en ferbettering” soarge foar in 
gefoel fan urginsje by oerheden om it Frysk heger op de prioriteitelist te 
setten en ek werklik aksje te ûndernimmen.

Meartalich fuortset ûnderwiis

Yn 2016 is der meartalich ûnderwiis yn Burgum, 
Wommels, Koudum, Waskemar, Damwâld en 
Frjentsjer. De iene skoalle is fierder as de oare. 
Boarne: ûnderwiisrapport DINGtiid

Haadlinen DINGtiid yn 2016

Underwiis
It jier 2016 stie foar DINGtiid yn it ljocht fan it ûnderwiis. Foar it 
advys oer Frysk yn it ûnderwiis, dat ein 2016 klear wie en begjin 2017 
presintearre waard, hat DINGtiid in soad foarwurk dien. De stúdzjereis yn 
jannewaris nei Wales joech bygelyks it ynsjoch dat âlden, en benammen 
ek net-Welsktalige âlden, graach wolle dat harren bern Welsk leare. Yn 
fakatueres is it Welsk machtich wêzen ek faak in eask.

Yn april organisearre DINGtiid in DINGpetear mei in ferskaat oan minsken 
dy’t yn it ûnderwiis wurkje of dêr op hokker wize dan ek mei ferbûn 
binne. Fierder gie DINGtiid yn de persoan fan Freddy Weima op besite by 
ferskate skoallen (basis-, fuortset en heger ûnderwiis) yn de provinsje om 
yn de praktyk te hearren en te ûnderfinen hoe’t it ûnderwiis omgiet mei it 
Frysk. 

De ynformaasje út al dy kontakten en petearen hat laat ta in fyzje fan 
DINGtiid oer it Frysk yn it ûnderwiis. Hiel koart sein is it advys fan 
DINGtiid om it Frysk yn it ûnderwiis fanút it perspektyf fan meartaligens 
te besjen. Boppedat sjocht DINGtiid it patroan dat se yn “Feroaring en 
ferbettering” sketst hat werom yn ûnderwiislân: der is in soad fersnipeling 
en gjin gearwurking foar in selde doel. DINGtiid fynt dêrom ek dat 
bestjoeren én oerheden inoar fine moatte om werklik stappen sette te 
kinnen.

Minorities & Multilingualism

Nije wittenskiplike oplieding, yn 2013 úteinset. Yn 2014 
wienen der 10 earstejiersstudinten; 21 earstejiers yn 
2015 en 14 earstejiers yn 2016. 
Boarne: Ryksuniversiteit Grins



Fierder mei rjocht
Yn 2015 wie der in soad te rêden oangeande de takomst fan de 
rjochtspraak yn Fryslân en dêrmei ek fan it brûken fan it Frysk yn de 
rjochtseal. DINGtiid hat minsken dy’t fanút harren wurk by dit ûnderwerp 
belutsen binne útnûge foar in DINGpetear yn fertroulike situaasje. Mei 
har allen hawwe de dielnimmers fanút ferskate ynfalshoeken dreamd oer 
de posysje en it brûken fan it Frysk yn de wrâld fan it rjocht. Fanút dy 
ideaalbylden is fierder praat oer de helberens fan saken en oer realistyske 
stappen.

Neilibjen fan de wet
Derop tasjen dat oerheden en organisaasjes de wet neilibje is ien fan 
de taken fan DINGtiid. Dat de Taalwet fan 2014 net troch elk neilibbe 
wurdt, is DINGtiid wol dúdlik wurden. DINGtiid wiist organisaasjes 
dêrop (sjoch it advys oan minister Plasterk oer it brûken fan it Frysk by 
de Belestingtsjinst) en dolt ek djipper. Want wêrom is it sa dreech foar 
gemeenten om harren belied oan te passen oan de Taalwet? It docht 
bliken dat it Frysk foar gemeenten sawol beliedsmjittich as ek finansjeel 
en personiel gjin prioriteit hat. Al soenen amtners der mear mei wolle, se 
hawwe der gjin tiid foar. Yn oparbeidzjen mei ‘Gemeenten en Frysk’ en 
troch oan te skowen by petearen besiket DINGtiid yn dat proses dochs 
hieltyd stappen te setten. Yn dy hanthavenjende rol hat DINGtiid yn maart 
ek oanwêzich west by de harksitting fan de Committee of Experts.
 

Fryske Google Translate Wike

Friezen setten yn septimber 2015 hûnderttûzenen 
wurdsjes en sinnen oer fan it Ingelsk nei it Frysk. 
Sadwaande is it Frysk opnaam yn Google Translate.

“As in taal digitaal net bestiet, ferdwynt it deistich 
gebrûk derfan. Digitale taaldea, hjit soks yn de 
taalkunde (leksikograaf Anne Dykstra) 
Boarne: de Volkskrant 17-02-2016

Feroaring en ferbettering
Yn ôfwachtsjen fan in bestjoerlike reaksje op it advys “Feroaring en 
ferbettering” hat DINGtiid ûndersyk dwaan litten nei de governance by 
fjouwer organisaasjes dy’t ûnderdiel binne fan de ynfrastruktuer as it om 
it Frysk giet. 

Lân fan Taal
DINGtiid sjocht it LF2018-projekt ‘Lân fan Taal’ as in katalysator foar it 
Frysk. DINGtiid hat dêrom de ferbining socht mei de organisaasje fan 
‘Lân fan Taal’ en de minsken dy’t dêrmei anneks binne. DINGtiid is derfan 
oertsjûge dat ek nije generaasjes behelle wurde moatte yn it petear oer it 
Frysk. Dy jonge minsken binne der en se binne meielkoar en mei eardere 
generaasjes it petear oangien.

Stúdzjereis nei Wales
Om ynspiraasje op te dwaan yn in oare regio mei in minderheidstaal hat 
DINGtiid yn jannewaris op besite west yn Wales. Hoe ha se yn Wales 
bygelyks stjoer jûn oan de taalwet? DINGtiid hat praat mei minsken fan 
it Welske taalinisjatyf yn Cardiff, de Welske oerheid, S4C (de Welske 
telefyzje). Fierder hat DINGtiid de hjoeddeiske Welske taalkommissaris 
en de eardere direkteur fan de Welsh Language Board sprutsen. De 
ûnderfiningen yn Wales leare dat, as de klam net fuort op de taal sels leit, 
in oare dynamyk ûntstiet dêr’t de taal foardiel fan hat. It giet dan bygelyks 
om aktiviteiten yn de taal, taal as funksje-eask yn fakatueres, it ekonomysk 
effekt fan taal berekkenje, in grut festival dat fergees tagonklik is, 
ensafuorthinne.

 Eineksamen Frysk

 Yn 2015 dienen 85 learlingen eineksamen Frysk   
 (35 vmbo/mavo, 24 havo, 26 vwo). Yn 2016
 wiene dat 103 learlingen (59 vmbo/mavo,    
 23 havo, 21 vwo).
 Boarne: Fryske Akademy



Wat hat DINGtiid berikt yn 2016? 

DINGtiid bringt minsken byelkoar
DINGtiid hat berikt dat yn 2016 ferskillende generaasjes meielkoar ferbûn 
binne en yn petear gien binne.

DINGtiid hat berikt dat minsken yn in wurksituaasje dêr’t it Frysk net 
in deistich ûnderwerp fan petear is, meielkoar dreamd ha oer in ideale 
situaasje foar it Frysk. En dat se op basis dêrfan fierder praat ha. 

DINGtiid makket helder
Troch it dwaan fan ûndersyk siket DINGtiid ûnderbouwing foar syn 
advizen. It ûndersyk oer governance by fjouwer organisaasjes hat holpen 
om mear ynsjoch te krijen yn de ynrjochting fan de Fryske ynfrastruktuer. 

DINGtiid sjocht mei frisse blik
Mei it advys foar it Frysk yn it ûnderwiis hat DINGtiid berikt dat der in 
advys leit dat basearre is op de miening en de ideeën fan minsken út de 
praktyk. 

Pabo, foech Frysk

Yn 2014/2015 hellen 17 pabostudinten it foech Frysk. 
Yn 2015/2016 wienen dat 21. Rûzing foar it rinnende 
stúdzjejier 2016/2017 is 24 oant 34 studinten.
Boarne: NHL/Stenden

DINGtiid kreëarret urginsje
Troch hieltyd wer yn ferskate gremia it petear oan te gean oer de posysje 
fan it Frysk en benammen in soad fragen te stellen en minsken dêrmei ek 
oars sjen te litten, soarget DINGtiid derfoar dat it Frysk op de wurklist 
bliuwt by minsken. 

•  Advys “It brûken fan it Frysk yn kontakt mei de Belestingtsjinst” oan 
minister Plasterk (25-03-2016, Ynlânske Saken)

•  Ynformaasjebrief “Budzjet/fte foar it Frysk by gemeenten” oan 
Provinsjale Steaten (01-09-2016)

•  Advys “Meartaligens as doel en kwaliteit” (novimber 2016, 
presintaasje yn febrewaris 2017)

Utjouwerijen

De Afûk is de grutste útjouwer fan Fryske boeken. 
Fan 2017 ôf beleit de provinsje alle taken oangeande 
de promoasje fan Fryske literatuer by de Afûk, en 
koördinearret de Afûk guon ferkeapaksjes. Yn 2015 
ferskynden by de ferskillende Fryske útjouwers 62 
Frysktalige boeken. Yn 2016 wienen dat 61. 

Boarne: Afûk en Ensafh - Nij op ‘e planke



Oersjoch útjeften DINGtiid 2015 Provinsje BZK Totaal

sekretariële stipe € 19.925,40

fergoedings 5 leden DINGtiid € 21.600,00

húsfêsting € 1.101,25

kommunikaasje € 2.644,90

wurk troch tredden - redaksje en 
oersettings

€ 3.108,30

wurk troch tredden - ûndersyk en 
advizen

€ 1.105,00

byienkomsten/DINGpetearen € 8.546,66

stúdzjereis Wales € 736,80

oare kosten (reiskosten, administraasje 
ensfh.)

€ 1.664,40

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

Oersjoch útjeften DINGtiid 2016 Provinsje BZK Totaal

sekretariële stipe € 37.940,00

fergoedings 5 leden DINGtiid € 21.600,00

húsfêsting € 375,00

kommunikaasje € 2.325,00

wurk troch tredden - redaksje en 
oersettings

€ 433,41

wurk troch tredden - ûndersyk en 
advizen

€ 16.301,00

byienkomsten/DINGpetearen € 4.995,14

stúdzjereis Wales € 2.535,03

oare kosten (reiskosten, administraasje 
ensfh.)

€ 103,41

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

Frysktalige iepenloftspullen

Simmerdeis wurde ferskate iepenloftspullen opfierd, 
dêr’t Gouden Gurbes (de ‘Fryske Oscars’) te winnen 
falle. Yn 2015 wienen der 13 Frysktalige spullen, yn 
2016 wienen dat der 14.
Boarne: iepenloftspullen.nl

Jierplan 2017

Algemien • Advys: rapportaazje Europeesk hânfêst

•  Oanfoljend advys: fuortgong 

ymplemintaasje Taalskipper (simmer 

2017)

Underwiis •  Oanfoljend advys Frysk yn it ûnderwiis 

(û.o. foarskoalsk)

Rjocht • Advys: rjochtsferkear yn digitale tiden

Bestjoerlike autoriteiten
•  DINGpetear mei deputearre/wethâlders 

oer Taalskipperadvys

•  Petear bestjoersorgaan Belestingtsjinst 

e.o. 

•  Advys: Frysk en gemeentlike 

weryndielings

Media

Kulturele aktiviteiten en tsjinsten •  Advys Lân fan Taal (fersyk deputearre 

Provinsje Fryslân)

Ekonomysk en sosjaal libben •  Ferfolchûndersyk subsydzjestreamen en 

“good governance”

Utwikseling oer de grins • Stúdzjereis Eupen (België)

Slotbepalings •  Ynrjochtsjen reguliere ôfspraken mei 

Twadde Keamerkommisje BZK 

•  Ynrjochtsjen jierliks oerlis Provinsje-Ryk 

oangeande ymplemintaasje/ fuortgong 

BFTK

•  Ein 4-jiers perioade bestjoer DINGtiid 

(ein 2017)
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www.dingtiid.frl

ynfo@dingtiid.frl


