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DINGtiid

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. DINGtiid, it Orgaan foar de Fryske 
taal set it ‘ding’ yn in nij perspektyf. As in ûnderwerp aktueel is kin DINGtiid 
saakkundigen, of krekt bûtensteanders, byinoarbringe yn in DINGpetear en 
dat tema fan ferskate ynfalshoeken út beprate. 

Rol fan DINGtiid
DINGtiid wol oerheden en oare organisaasjes helpe om hannen en fuotten 
te jaan oan de Wet gebrûk Fryske taal (Taalwet, 2014). DINGtiid folget 
ek oft en hoe’t se dat dogge. As der oanlieding ta is, dan kin DINGtiid in 
advys opstelle oan oerheden en organisaasjes oer hoe’t se taalbelied stal 
jaan kinne. Like nijsgjirrich as de advisearjende rol fynt DINGtiid ek syn oare 
rol, nammentlik it ynspirearjen fan minsken en organisaasjes om it Frysk 
op in fanselssprekkende wize te brûken. DINGtiid bringt minsken byinoar, 
sammelet en dielt ynformaasje, harket, stelt fragen en advisearret. DINGtiid 
wol ynnovatyf en iepen wêze en siket ek hieltyd nije foarmen om it petear 
oan te gean.

Wa is DINGtiid?
It bestjoer fan DINGtiid bestie yn 2018 út fiif leden, allegearre mei harren 
eigen ekspertize en eftergrûn. De bestjoersleden hawwe mienskiplik dat 
harren woartels yn Fryslân lizze en dat se harsels dêr ek bot mei ferbûn fiele. 
Tagelyk sjogge se mei in frisse blik nei Fryslân en it Frysk. It bestjoer bestie 
op 1 jannewaris 2018 út: 

•  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 kennis en ûnderwiis 

•  Hanny Elzinga (Dean University of Groningen Honours College), 
oandachtsfjild juridyske saken 

•  Bianca Pander (partner BKB |Het Campagnebureau), oandachtsfjild 
media en kultuer 

Alle bestjoersleden binne yn 2018 foar in twadde perioade werbeneamd. 
Fan 2019 ôf is in skema fan ôfgean fan krêft wurden. Klaas Sietse Spoelstra 
naam per 31 desimber 2018 ôfskie as bestjoerslid. It bestjoer fan DINGtiid 
wurdt fierder stipe troch Anne Popkema (bestjoersadviseur), Tjallien 
Kalsbeek (sekretariaat) en Froukje Sijtsma (kommunikaasje).



Haadlinen DINGtiid yn 2018

Oerlizzen
DINGtiid hat yn 2018 tsien ynterne gearkomsten hân. Mei kommissaris 
fan de Kening A.A.M. Brok hat der ien oerlis plakhân. Mei deputearre 
S.A.E. Poepjes hawwe trije oerlizzen west. De fokus yn de petearen, 
mei sawol de kommissaris as mei de deputearre, lei benammen op de 
ynhâld en it tastânkommingsproses fan de Bestjoersôfspraak Fryske 
Taal en Kultuer 2019-2023 (BFTK). Op amtlik nivo hat der ek geregeld 
kontakt west mei amtners fan de provinsje Fryslân en de ministearjes 
fan BZK en OCW. Ein 2018 brocht minister K.H. Ollongren fan BZK foar 
it ûndertekenjen fan de BFTK in besite oan Fryslân. DINGtiid hat de 
minister by dy gelegenheid it ûndersyksrapport ‘De ymplemintaasje fan it 
Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen yn Nederlân sûnt 
it ratifisearjen yn 1996’ oanbean (sjoch hjirûnder). Fierder binne ûnder 
oaren oerlizzen fan Gemeenten & Frysk, ûnderwiisûntwikkeltiim kurrikulum.
frl en it Steatekomitee Frysk fan de Provinsjale Steaten bywenne. Dêrneist 
hawwe der petearen west mei ûnder oaren Rjochtbank Noard-Nederlân, 
Omrop Fryslân en it Committee of Experts fan de Ried fan Europa foar it 
Ramferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden. 

Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) 2019-2023 
Ien fan de wichtichste wetlike taken fan DINGtiid is it advisearjen 
oangeande de BFTK. It trajekt foar in nije BFTK, foar it skoft 2019-2023, 
is ein 2017 begûn en op 30 novimber 2018 yn Ljouwert ta in ein kaam 
mei de ûndertekening fan de BFTK. It advystrajekt fan DINGtiid bestie út 
oerlizzen mei de provinsje en belutsen ministearjes, in wiidweidige skriftlike 
reaksje op in konsepttekst fan de BFTK en, as ôfsluting, in advysbrief oan 
minister Ollongren yn desimber 2018. Dêryn is DINGtiid posityf oer it 
úteinlik resultaat, al wurdt mei klam wiisd op it belang fan goede ôfspraken 
en prosessen. Nei oanlieding fan de problemen by de Fryske Akademy 
en de ûnwissens oangeande de finansiering fan de oplieding Frysk oan 
de Ryksuniversiteit Grins, freget DINGtiid boppedat omtinken foar de 
ynrjochting fan de kennisynfrastruktuer om de Fryske taal hinne. 

Undersyksrapporten nei de Fryske taal
Yn 2018 binne twa ûndersiken nei de posysje fan it Frysk ôfrûne. DINGtiid 
hat dêrta yn 2017 opdracht jûn oan it Mercator Europeesk Kennissintrum 
foar Meartaligens en Taallearen. Fierder hat DINGtiid ein 2018 oan 
ûndersyksburo Partoer opdracht ferliend om in nulmjitting oangeande de 
ynset foar it Frysk by gemeenten út te fieren. De resultaten fan dat ûndersyk 
sille yn 2019 ree wêze. Fierder is DINGtiid úteinset mei in ‘case study’ nei 
it brûken fan it Frysk by organen dy’t liearre binne oan de Ryksoerheid, en 
Fryslân ta harren wurkgebiet rekenje.



• Undersyk ‘Rol fan it Frysk by gemeentlike weryndielings’
  Foar dit ûndersyk hat DINGtiid Mercator opdracht jûn. De 

oanlieding dêrfoar wie de advysfraach fan de provinsje: bestiet by 
gemeentlike weryndielings foldwaande omtinken foar it Frysk? De 
ûndersikers binne neigien hokker rol oft de Fryske taal spilet yn 
fjouwer gemeentlike fúzjeprosessen. De fraach oft weryndielings 
in bedriging foarmje foar it Frysk taalbelied stie dêrby sintraal. It 
ûndersyk rjochte him op de fúzjes dy’t laten ta de nije gemeenten 
Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke yn 2018 en Noardeast-
Fryslân yn 2019. It Europeesk Hânfêst foar regionale talen en 
talen fan minderheden stelt dat in nij te foarmjen gemeente de 
befoardering fan it Frysk net yn it paad stean mei. Konkludearre 
wurdt dat Frysk taalbelied yn trochsneed earder swakker as sterker 
wurdt by gemeentlike weryndielings. Deputearre Poepjes naam 
it rapport 18 oktober 2018 yn ûntfangst. Yn 2019 sil DINGtiid de 
útkomsten neier besprekke mei de ûndersochte gemeenten.

• Undersyk ‘Ymplemintaasje Europeesk Hânfêst’
  Foar dit ûndersyk hat DINGtiid Mercator opdracht jûn. De 

oanlieding wie de advysfraach fan de provinsje: hokker lessen 
kinne leard wurde út de fiif rapportaazjesykly dy’t sûnt 1996 west 
ha oangeande it ymplemintearjen fan it Europeesk Hânfêst foar 
regionale of minderheidstalen? Ien fan de oanbefellings út dat 
rapport is dat it Ryk mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte 
soe om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst. De 
trijejierlikse Europeeske rapportaazjesyklus rint net lykop mei 
de fjouwerjierrige syklus fan de Ryksoerheid. Dat keart effisjinte 
ymplemintaasje foar in part op. Minister Ollongren naam it rapport 
30 novimber 2018 yn Ljouwert yn ûntfangst. Yn desimber 2018 liet 
de minister yn in skriftlike reaksje witte de soargen oangeande de 
hege rapportaazjedruk te dielen. Sy hat DINGtiid oanmoedige om 
dy soargen by de Ried fan Europa op it aljemint te bringen. 

• Nulmjitting Frysk by gemeenten
  Yn 2018 hat DINGtiid ûndersyksburo Partoer opdracht jûn om in 

ferfolchûndersyk te dwaan. Dat ûndersyk is in foech ferfolch op it 
earder útbrochte rapport fan Mercator oer de rol fan it Frysk by 
gemeentlike weryndielings. Ut de oanbefellings fan Mercator kaam 
nei foaren dat ûnder oaren it yn kaart bringen fan de finansjele en 
personele ynset foar it Frysk by gemeenten winsklik is. It giet om 
in nulmjitting, dy’t plakfynt yn goed oerlis mei Stipepunt Frysk. De 
nulmjitting sil yn de rin fan 2019 klear wêze.

• Case study Frysk yn it bestjoerlik ferkear
  DINGtiid hat ein 2018 de earste stappen set foar in ‘case study’ 

nei it gebrûk fan it Frysk yn it bestjoerlik ferkear by oan de oerheid 
liearre organen, dy’t Fryslân ta harren wurkgebiet rekkenje, en dy’t 
mei regelmaat klantekontakt hawwe mei ynwenners fan Fryslân. 
Dat ûndersyk is opset nei oanlieding fan in advysfraach fan de 
minister fan BZK oer de bekendheid mei de Wet gebrûk Fryske taal 
by sokke organen. DINGtiid sil nei oanlieding fan de case study yn 
2019 in advys útbringe oan de minister.



Frysk yn it ûnderwiis
Yn septimber 2018 presintearre it Lektoraat Taalgebrûk & Learen it 
‘Rapport Taalplan Frysk. Ambysjes foar it Frysk’. Yn it rapport stiet hoe’t 
skoallen ynfolling jouwe oan de kearndoelen foar it fak Frysk en hoe’t sy 
dy kearndoelen yn ‘e takomst behelje wolle. Meiwurkers fan DINGtiid 
wennen de presintaasje fan it rapport by en gienen mei oanwêzigen yn 
petear om earste reaksjes op te heinen. Yn de twadde helte fan 2018 hat 
DINGtiid tariedings troffen foar in DINGpetear Underwiis, mei it Taalplan as 
oanlieding. Dat DINGpetear fûn plak op 10 jannewaris 2019.

Takomst fan de Fryske Akademy 
De Fryske Akademy, it kennisynstitút foar de Fryske taal, presintearre 
op de jierlikse Akademydei yn septimber 2018 har foarnimmen om te 
reorganisearjen. Earder yn 2018 utere DINGtiid al syn soargen oer sawol de 
finansjele as de ynhâldlike posysje fan de Fryske Akademy. DINGtiid hat yn 
2018 ferskate oerlizzen hân mei de ynterim-bestjoerder, tafersjochhâlders, 
KNAW en provinsje oer de posysje fan de Fryske Akademy. Yn syn 
BFTK-advys hat DINGtiid syn soargen oangeande de Fryske Akademy 
fannijs utere en oankundige dat DINGtiid yn 2019 advisearje sil oer de 
kennisynfrastruktuer fan it Frysk, mei dêryn spesjaal omtinken foar de Fryske 
Akademy.

Frysk yn it rjochtsferkear
Op 25 jannewaris 2018 wienen inkele meiwurkers fan DINGtiid oanwêzich 
by de wurkbesite oan Fryslân fan ryksamtners fan de ministearjes fan 
BZK, OCW en V&J. DINGtiid-bestjoerder Hanny Elzinga joech dy deis in 
presintaasje oer Frysk yn it rjochtsferkear. DINGtiid hat yn 2018 twa kear 
mei de nije rjochtbankpresidint, M.C.C. van de Schepop, petearen fierd 
oer de posysje fan de Fryske taal yn de rjochtbank Noard-Nederlân en it 
rjochtsferkear. Op 19 novimber 2018 hat DINGtiid praat mei it Committee 
of Experts fan de Ried fan Europa oer it Ramtferdrach foar de beskerming 
fan Nasjonale Minderheden. DINGtiid hat dêrby mei klam omtinken frege 
foar de Fryske taal yn it rjochtsferkear. 

DINGtiid yn de media
2018 wie in fruchtber mediajier foar DINGtiid. Op 4 july 2018 stie yn de 
Ljouwerter Krante in wiidweidich artikel mei bestjoersleden fan DINGtiid, 
dy’t nei de earste bestjoersperioade fan fjouwer jier de balâns fan it 
advysorgaan opmakken. “2030 weegjaar voor Friese taal” kopte de krante, 
foarútsjend op de ûndertekening fan de nije BFTK. Ek de twa ûndersiken 

dy’t Mercator foar DINGtiid útfierde kamen yn de Fryske media oan 
bar. DINGtiid sels wie op sosjale media benammen aktyf op Twitter. Der 
waarden 160 tweets ferstjoerd, dy’t mei-inoar 124.763 kear besjoen binne. 
3.082 minsken hawwe it Twitterprofyl fan DINGtiid besjoen. De tweets 
hawwe laat ta 100 nije folgers (537 totaal op 31 desimber 2018), in taname 
fan sawat tweintich prosint yn ferlykjen mei 2017.

Lês it hiele artikel op: https://goo.gl/LTXq7F



Wat hat DINGtiid berikt yn 2018?

• DINGtiid advisearret oer de BFTK
  DINGtiid hat advys jûn op in konsepttekst fan de BFTK en 

ûnder oaren syn soargen utere oer de ôfspraken oangeande de 
wittenskipsbeoefening (haadstik 5.2 yn de BFTK).

• DINGtiid ûndersiket de posysje fan it Frysk
  Nei oanlieding fan advysfragen fan Ryk en provinsje hat DINGtiid 

opdracht jûn foar ûndersiken nei de posysje fan it Frysk by 
gemeentlike weryndielings, Frysk taalbelied by gemeenten, de 
ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst en Frysk yn it bestjoerlik 
ferkear.

• DINGtiid advisearret minister Ollongren oer Europeesk 
Hânfêst

  Nei oanlieding fan de konklúzjes fan it ûndersyk nei de 
ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst hat DINGtiid by minister 
Ollongren syn soargen utere oer de rapportaazjedruk. Minister 
Ollongren dielt dy miening en moediget DINGtiid oan om dy 
soargen ek by de Ried fan Europa kenber te meitsjen.

• DINGtiid is sichtberder
  Sawol Ryk, provinsje, Fryske ynstellings as boargers witte DINGtiid 

te finen mei (advys)fragen. Yn 2018 hat DINGtiid seis fragen krigen 
oer it brûken fan it Frysk.

Oersjoch útjeften DINGtiid 2018 

It beskikbere budzjet fan DINGtiid foar it jier 2018 wie €156.900. De 
provinsje Fryslân hat foar 2018 in bedrach fan €106.900 earmerke foar 
DINGtiid. Fan it ministearje fan BZK út krige DINGtiid €50.000. 

Utjeften 2018 Totaal

Fergoedings bestjoersleden DINGtiid 23.004,00

Stêf DINGtiid 81.087,78

Húsfêsting 2.641,05

Kommunikaasje 3.245,40

Wurk troch tredden - ûndersyk en advizen 36.419,00

Oerlissen/DINGpetearen 1.774,07

Oare kosten (reiskosten, administraasje, abonneminten, ensfh.) 2.397,39

Totaal 150.568,69
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