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DINGtiid
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 belicht. Uiteindelijk gaf de
‘asega’, een wetskenner, zijn advies. DINGtiid, het orgaan voor de Friese
taal, zet het ‘ding’ in een nieuw perspectief. Als een onderwerp actueel
is kan DINGtiid deskundigen, of juist buitenstaanders, bij elkaar roepen
in een ‘DINGpetear’ (DINGgesprek) en dat thema vanuit verschillende
invalshoeken bespreken.
Rol van DINGtiid
DINGtiid wil overheden en andere organisaties helpen om handen en
voeten te geven aan de Wet gebruik Friese taal (Taalwet, 2014). DINGtiid
volgt ook of en hoe ze dat doen. Als er aanleiding toe is, dan kan
DINGtiid een advies opstellen aan overheden en organisaties over hoe
ze taalbeleid vorm kunnen geven. Net zo interessant als de adviserende
rol vindt DINGtiid ook zijn andere rol, namelijk het inspireren van
mensen en organisaties om het Fries op een vanzelfsprekende wijze
te gebruiken. DINGtiid brengt mensen bij elkaar, verzamelt en deelt
informatie, luistert, stelt vragen en adviseert. DINGtiid wil innovatief
en open zijn en zoekt ook telkens nieuwe vormen om het gesprek aan
te gaan.

Wie is DINGtiid?

Het bestuur van DINGtiid bestond in 2018 uit vijf leden, allemaal
met hun eigen expertise en achtergrond. De bestuursleden hebben
gemeenschappelijk dat hun wortels in Fryslân liggen en dat ze zich daar
ook zeer mee verbonden voelen. Tegelijk kijken ze met een frisse blik
naar Fryslân en het Fries. Het bestuur bestond op 1 januari 2018 uit:
•	Klaas Sietse Spoelstra (veranderingsstrateeg), voorzitter,
aandachtsveld media, cultuur
•	Tytsy Willemsma (EU-lobbyist voor Noord-Nederland),
vicevoorzitter, aandachtsveld bestuurlijke zaken, Europa
•

 reddy Weima (directeur Nuffic), aandachtsveld kennis
F
en onderwijs

•	Hanny Elzinga (Dean University of Groningen Honours College),
aandachtsveld juridische zaken
•	Bianca Pander (partner BKB | Het Campagnebureau),
aandachtsveld media en cultuur
Alle bestuursleden zijn in 2018 voor een tweede periode herbenoemd.
Vanaf 2019 is een schema van aftreden van kracht geworden. Klaas Sietse
Spoelstra nam per 31 december 2018 afscheid als bestuurslid. Het bestuur
wordt verder ondersteund door Anne Popkema (bestuursadviseur),
Tjallien Kalsbeek (secretariaat) en Froukje Sijtsma (communicatie).

Hoofdlijnen DINGtiid in 2018
Overleggen
DINGtiid heeft in 2018 tien interne vergaderingen gehad. Er is eenmaal
overleg geweest met commissaris van de Koning A.A.M. Brok. Met
gedeputeerde S.A.E. Poepjes zijn drie overleggen gevoerd. De focus
in de gesprekken, met zowel de commissaris als de gedeputeerde,
lag vooral op de inhoud en het totstandkomingsproces van de
Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2019-2023 (BFTK). Op ambtelijk
niveau is er ook geregeld contact geweest met ambtenaren van de
provincie Fryslân en de ministeries van BZK en OCW. Eind 2018 bracht
minister K.H. Ollongren van BZK voor het ondertekenen van de BFTK
een bezoek aan Fryslân. DINGtiid heeft de minister bij die gelegenheid
het Friestalige onderzoeksrapport ‘De ymplemintaasje fan it Europeesk
Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen yn Nederlân sûnt it
ratifisearjen yn 1996’ -met Nederlandstalige samenvatting- aangeboden
(zie hieronder). Verder zijn onder andere overleggen van Gemeenten
& Frysk, onderwijsontwikkelteam kurrikulum.frl en het ‘Steatekomitee
Frysk’ van de Provinciale Staten bijgewoond. Daarnaast zijn er gesprekken
gevoerd met Rechtbank Noord-Nederland, Omrop Fryslân en het
Committee of Experts van de Raad van Europa voor het Kaderverdrag
inzake de Bescherming van Nationale Minderheden.
Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK) 2019-2023
Een van de belangrijkste wettelijke taken van DINGtiid is het adviseren
betreffende de BFTK. Het traject voor een nieuwe BFTK, voor de
periode 2019-2023, is eind 2017 gestart en op 30 november 2018
in Leeuwarden afgerond met de ondertekening van de BFTK. Het
adviestraject van DINGtiid bestond uit overleggen met de provincie
en betrokken ministeries, een uitgebreide schriftelijke reactie op een
concepttekst van de BFTK en, als afsluiting, een adviesbrief aan minister
Ollongren in december 2018. Hierin heeft DINGtiid zich positief geuit
over het uiteindelijke resultaat, al wordt daarbij nadrukkelijk gewezen
op het belang van goede afspraken en processen. Naar aanleiding van
de problemen bij de Fryske Akademy en de onzekerheid omtrent de
financiering van de opleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen,
vraagt DINGtiid bovendien aandacht voor de inrichting van de
kennisinfrastructuur rondom de Friese taal.

Onderzoeksrapporten naar de Friese taal
In 2018 zijn twee onderzoeken naar de positie van het Fries afgerond.
DINGtiid heeft hiervoor in 2017 opdracht gegeven aan het Mercator
Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren. Verder heeft
DINGtiid eind 2018 aan onderzoeksbureau Partoer opdracht verleend
om een nulmeting betreffende de inzet voor het Fries bij gemeenten uit
te voeren. De resultaten van dat onderzoek zullen in 2019 gereed zijn.
Verder is DINGtiid gestart met een ‘case study’ naar het gebruik van het
Fries bij organen die gelieerd zijn aan de Rijksoverheid, en Fryslân tot hun
werkgebied rekenen.

•
Onderzoek ‘Rol van het Fries bij gemeentelijke herindelingen’
	Voor dit onderzoek heeft DINGtiid Mercator opdracht gegeven.
De aanleiding hiervoor was de adviesvraag van de provincie:
bestaat bij gemeentelijke herindelingen voldoende aandacht voor
het Fries? De onderzoekers zijn nagegaan welke rol de Friese
taal speelt in vier gemeentelijke fusieprocessen. De vraag of
herindelingen een bedreiging vormen voor het Fries taalbeleid
stond daarbij centraal. Het onderzoek richtte zich op de fusies
die leidden tot de nieuwe gemeenten Leeuwarden, SúdwestFryslân en Waadhoeke in 2018 en Noardeast-Fryslân in 2019. Het
Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden
stelt dat een nieuw te vormen gemeente de bevordering van
het Fries niet mag hinderen. Geconcludeerd wordt dat Fries
taalbeleid gemiddeld gezien eerder zwakker dan sterker wordt
bij gemeentelijke herindelingen. Gedeputeerde Poepjes nam het
rapport op 18 oktober 2018 in ontvangst. In 2019 zal DINGtiid de
uitkomsten nader bespreken met de onderzochte gemeenten.

•
Onderzoek ‘Implementatie Europees Handvest’
	Voor dit onderzoek heeft DINGtiid Mercator opdracht gegeven.
De aanleiding was de adviesvraag van de provincie: welke lessen
kunnen worden geleerd uit de vijf rapportagecycli die sinds
1996 hebben plaatsgevonden betreffende het implementeren
van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van
minderheden? Een van de aanbevelingen uit dat rapport is dat
het Rijk met de Raad van Europa in gesprek zou moeten gaan
om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest. De
driejaarlijkse Europese rapportagecyclus loopt niet gelijk op met
de vierjarige cyclus van de Rijksoverheid. Dat houdt efficiënte
implementatie gedeeltelijk tegen. Minister Ollongren nam
het rapport 30 november 2018 in Leeuwarden in ontvangst. In
december 2018 liet de minister in een schriftelijke reactie weten
de zorgen over de hoge rapportagedruk te delen. Zij heeft
DINGtiid aangemoedigd om deze zorgen ook bij de Raad van
Europa onder de aandacht te brengen.
•
Nulmeting Fries bij gemeenten
	In 2018 heeft DINGtiid onderzoeksbureau Partoer opdracht
gegeven een vervolgonderzoek te doen. Dit onderzoek bouwt
voort op het eerder uitgebrachte rapport van Mercator over
de rol van het Fries bij gemeentelijke herindelingen. Uit de
aanbevelingen van Mercator kwam naar voren dat onder andere
het in kaart brengen van de financiële en personele inzet voor het
Fries bij gemeenten wenselijk is. Het gaat om een nulmeting, die
plaatsvindt in goed overleg met Stipepunt Frysk. De nulmeting
zal in de loop van 2019 klaar zijn.
•
Case study Fries in het bestuurlijk verkeer
	DINGtiid heeft eind 2018 de eerste stappen gezet voor een
‘case study’ naar het gebruik van het Fries in het bestuurlijk
verkeer bij aan de overheid gelieerde organen die Fryslân tot
hun werkgebied rekenen, en die met regelmaat klantencontact
hebben met inwoners van Fryslân. Dat onderzoek is opgezet
naar aanleiding van een adviesvraag van de minister van BZK
over de bekendheid met de Wet gebruik Friese taal bij dergelijke
organen. DINGtiid zal naar aanleiding van de case study in 2019
een advies uitbrengen aan de minister.

Fries in het onderwijs
In september 2018 presenteerde het Lectoraat Taalgebruik & Leren het
‘Rapport Taalplan Frysk. Ambities voor het Fries’. In het rapport staat hoe
scholen invulling geven aan de kerndoelen voor het vak Fries en hoe zij
die kerndoelen in de toekomst willen behalen. Medewerkers van DINGtiid
woonden de presentatie van het rapport bij en gingen met aanwezigen
in gesprek om eerste reacties op te vangen. In de tweede helft van
2018 heeft DINGtiid voorbereidingen getroffen voor een DINGpetear
Onderwijs, met het Taalplan als aanleiding. Dit DINGpetear vond plaats
op 10 januari 2019.
Toekomst van de Fryske Akademy
De Fryske Akademy, het kennisinstituut voor de Friese taal, presenteerde
op de jaarlijkse Academiedag in september 2018 haar voornemen
om te reorganiseren. Eerder in 2018 uitte DINGtiid al zijn zorgen over
zowel de financiële als de inhoudelijke positie van de Fryske Akademy.
DINGtiid heeft in 2018 verschillende overleggen gevoerd met de interimbestuurder, toezichthouders, KNAW en provincie over de positie van
de Fryske Akademy. In zijn BFTK-advies heeft DINGtiid zijn zorgen over
de Fryske Akademy wederom geuit en aangekondigd dat DINGtiid in
2019 zal adviseren over de kennisinfrastructuur van het Fries, met daarin
speciale aandacht voor de positie van de Fryske Akademy.

DINGtiid in de media
2018 was een vruchtbaar mediajaar voor DINGtiid. Op 4 juli 2018 stond
in de Leeuwarder Courant een uitgebreid artikel met bestuursleden van
DINGtiid, die na de eerste bestuursperiode van vier jaar de balans van
het adviesorgaan opmaakten. “2030 weegjaar voor Friese taal” kopte
de krant, vooruitkijkend op de ondertekening van de nieuwe BFTK. Ook
de twee onderzoeken die Mercator voor DINGtiid uitvoerde kwamen in
de Friese media aan bod. DINGtiid zelf was op social media vooral actief
op Twitter. Er werden 160 tweets verzonden, die in totaal 124.763 zijn
bekeken. 3.082 mensen hebben het Twitterprofiel van DINGtiid bezocht.
De tweets hebben geleid tot 100 nieuwe volgers (537 op 31 december
2018), een toename van circa twintig procent in vergelijking met 2017.

Fries in het rechtsverkeer
Op 25 januari 2018 waren enkele medewerkers van DINGtiid aanwezig
bij het werkbezoek aan Fryslân van rijksambtenaren van de ministeries
van BZK, OCW en V&J. DINGtiid-bestuurder Hanny Elzinga gaf die dag
een presentatie over de Friese taal in het rechtsverkeer. DINGtiid heeft
in 2018 twee keer met de nieuwe rechtbankpresident, M.C.C. van de
Schepop, gesprekken gevoerd over de positie van de Friese taal in de
rechtbank Noord-Nederland en het rechtsverkeer. Op 19 november 2018
heeft DINGtiid gesproken met de Committee of Experts aangaande
de Raad van Europa voor het Kaderverdrag inzake de Bescherming van
Nationale Minderheden. DINGtiid heeft daarbij nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de Friese taal in het rechtsverkeer.

Lees het hele artikel op: https://goo.gl/LTXq7F

Wat heeft DINGtiid bereikt in 2018?
•
DINGtiid adviseert over de BFTK
	DINGtiid heeft advies gegeven op een concepttekst van de BFTK
en onder andere zijn zorgen geuit over de afspraken rondom de
wetenschapsbeoefening (hoofdstuk 5.2 in de BFTK).
•
DINGtiid onderzoekt de positie van het Fries
	Naar aanleiding van adviesvragen van Rijk en provincie heeft
DINGtiid opdracht gegeven voor onderzoeken naar de positie
van het Fries bij gemeentelijke herindelingen, Fries taalbeleid bij
gemeenten, de implementatie van het Europees Handvest en
Fries in het bestuurlijk verkeer.
•

DINGtiid adviseert minister Ollongren over Europees
Handvest
	Naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek naar de
implementatie van het Europees Handvest heeft DINGtiid bij
minister Ollongren zijn zorgen geuit over de rapportagedruk.
Minister Ollongren deelt deze opinie en moedigt DINGtiid aan
om deze zorgen ook bij de Raad van Europa kenbaar te maken.

•
DINGtiid is zichtbaarder
	Zowel Rijk, provincie, Friese instellingen als burgers weten
DINGtiid te vinden met (advies)vragen. In 2018 heeft DINGtiid
zes vragen gekregen over het gebruik van het Fries.

Overzicht uitgaven DINGtiid 2018
Het beschikbare budget van DINGtiid voor het jaar 2018 was €156.900.
De provincie Fryslân heeft voor 2018 een bedrag van €106.900
geoormerkt voor DINGtiid. Vanuit het ministerie van BZK ontving
DINGtiid €50.000.

Uitgaven 2018

Totaal

Vergoedingen bestuursleden DINGtiid

23.004,00

Staf DINGtiid

81.087,78

Huisvesting

2.641,05

Communicatie

3.245,40

Werk door derden – onderzoek en adviezen

36.419,00

Overleggen/DINGpetearen

1.774,07

Overige kosten (reiskosten, administratie, abonnementen, etc.)

2.397,39

Totaal

150.568,69
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