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Aanleiding

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal (‘Taalwet’) in 
2014 hebben de gemeenten in Fryslân de verplichting om regels op te 
stellen over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken en in 
het mondeling verkeer. Die regels moeten in ieder geval bepalingen 
bevatten die zijn gericht op het versterken van de positie van de Friese 
taal in de betreffende gemeente. Daarnaast moeten de gemeenten die 
onder de Taalwet vallen – de ‘Taalwetgemeenten’, dat zijn alle Friese 
gemeenten behalve Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland 
en Weststellingwerf – een beleidsplan betreffende het gebruik van de 
Friese taal opstellen. Fries taalbeleid bij de Taalwetgemeenten is hiermee 
een zeer relevante en actuele kwestie. De meeste Taalwetgemeenten 
hebben inmiddels een taalbeleidsplan voor het Fries opgesteld, waarbij het 
bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’, onder voorzitterschap van de 
provincie Fryslân, zeker heeft geholpen. 

DINGtiid – het orgaan voor het Fries, ingesteld bij dezelfde Wet gebruik 
Friese taal (hoofdstuk 4) – ziet het als zijn taak om te ondersteunen bij 
het ontwikkelen van Fries taalbeleid. Dit doet DINGtiid door adviezen 
uit te brengen en door mensen en organisaties bijeen te brengen om 
over thema’s te spreken, elkaar te stimuleren en te inspireren, inzichten 
uit te wisselen, en met elkaar tot nieuwe ideeën te komen. Deze 
managementsamenvatting geeft een compact overzicht van de uitkomsten 
van onderzoeken en DINGpetearen (minisymposia) die DINGtiid de 
laatste jaren heeft opgezet betreffende Fries bij Taalwetgemeenten. 
Onze adviesactiviteiten zijn in de loop van de tijd samengekomen in 
één overkoepelend adviestraject ‘Fries en de Taalwetgemeenten’. Wij 
hopen dat de uitkomsten zullen helpen om de uitvoering van taalbeleid 
te optimaliseren en dat ze van waarde mogen zijn voor toekomstige 
beleidsaanpassingen.

U vindt hieronder eerst een overzicht van onze activiteiten binnen 
dit samengestelde adviestraject. Hierna worden de onderzoeken en 
DINGpetearen kort samengevat en worden de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen per activiteit aangehaald. Tot slot vindt u, samenvattend, de 
belangrijkste aanbevelingen gebundeld. In de bijlage vindt u een overzicht 
van relevante documentatie.

Ons doel was om begin 2021 tot een afronding van dit traject te komen, 
maar corona heeft dat meerdere malen onmogelijk gemaakt. Nu, anderhalf 
jaar later, rekenen wij erop dat ons advieswerk onverminderd van waarde 
zal zijn voor gemeentelijk taalbeleid in Fryslân.
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1.  Overzicht adviesactiviteiten 

 
Sinds 2017 heeft DINGtiid verschillende adviesactiviteiten uitgevoerd die te 
maken hebben met de positie van het Fries in de Taalwetgemeenten.

Het Fries bij gemeentelijke herindelingen (2018) 
Mercator Research Centre heeft op verzoek van DINGtiid in 2017/2018 
onderzoek gedaan naar gemeentelijke herindelingen in Fryslân en de 
positie die het Fries hierbij had of kreeg. De resultaten en aanbevelingen 
van het rapport (De rol van het Fries bij gemeentelijke herindelingen in 
Fryslân) zijn in 2018 gepresenteerd. 

Nulmeting gemeentelijke inzet taalbeleid Fries (2019) 
Onderzoeksbureau Partoer voerde op verzoek van DINGtiid, in 
samenwerking met Gemeenten & Frysk, van de Afûk, in 2019 een 
nulmeting uit onder de Taalwetgemeenten. Gemeentelijke ambtenaren 
gaven input om inzicht te krijgen in de verhouding tussen de ambities 
in het (toen) lopende gemeentelijke taalbeleid op het gebied van Fries 
en de werkelijke inzet in tijd en geld voor die ambities. Het rapport van 
Partoer (Analyse taalbeleid Fries) werd begin 2020 opgeleverd. 
 
DINGpetear “Staat van het Fries” (2020) 
Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft DINGtiid, 
in samenwerking met de Afûk, op 12 maart 2020 een DINGpetear 
georganiseerd over de “Staat van het Fries”. Bij dat DINGpetear zijn, 
na een inleiding over de geschiedenis van het Friese taalsurveywerk, 
taalsociologische onderzoekers en taalbeleidsambtenaren met elkaar 
in gesprek gegaan. Het doel was enerzijds om het toch nog diffuse 
beeld van de hedendaagse staat van beheersing en gebruik van het 
Fries scherper te krijgen. Tegelijkertijd was het DINGpetear bedoeld om 
beleidsmakers met wetenschappers van gedachten te laten wisselen 
en te onderzoeken of nadere aandacht voor de samenwerking tussen 
taalwetenschap en taalbeleid gewenst is. 

Het hele adviestraject “Fries en de Taalwetgemeenten” zou op 7 januari  
2021 worden afgesloten met een DINGpetear. Dit was opgezet 
als afrondende sessie, bedoeld voor met name wethouders van 
Taalwetgemeenten, om het hele traject nog eenmaal te overzien en de 
belangrijkste ervaringen en aanbevelingen mee te geven. Vanwege corona 

moesten we dit DINGpetear opnieuw uitstellen. Op 22 juni 2022 wordt het 
DINGpetear toch nog gehouden. 
 
 
2. Samenvattingen onderzoeken

In dit hoofdstuk worden de zojuist genoemde adviesactiviteiten van 
DINGtiid inhoudelijk kort op een rijtje gezet. Wat zijn de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen?

2.1 Onderzoek over de rol van het Fries bij gemeentelijke 
herindelingen (2018) 

Vormen gemeentelijke herindelingen een bedreiging voor Fries taalbeleid? 
Die onderzoeksvraag stond centraal in een onderzoek naar de rol van het 
Fries bij gemeentelijke herindelingen in Fryslân, uitgevoerd door Mercator 
in opdracht van DINGtiid. Uit het Europees Handvest voor regionale 
talen en talen van minderheden (artikel 7.1 lid b) volgt dat bestuurlijke 
herindelingen de bevordering van het Fries niet in de weg mogen staan. 
Mercator is nagegaan welke rol de Friese taal speelt, of speelde, in de 
fusieprocessen bij vier gemeentelijke herindelingen: de fusies die in 2018 
hebben geleid tot de nieuwe gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en 
Waadhoeke, en de fusie van Noardeast-Fryslân, die tijdens het schrijven van 
het advies gaande was, maar nog niet was afgerond (de fusie is in 2019 tot 
stand gekomen).

De bestuurlijke kaart van Fryslân is in beweging en de verwachting is dat 
het aantal gemeenten in de toekomst verder afneemt. Hierbij fuseren ook 
Friestalige plattelandsgemeenten met gemeenten met een meer stedelijk 
karakter, waar het Fries een minder grote rol speelt. Op grond van de 
Taalwet hebben Friese gemeenten de verplichting om een taalbeleidsplan 
op te stellen en een taalverordening te hebben om de positie van het Fries 
te bevorderen. De verwachting tijdens het schrijven van het rapport was 
dat alle Friese gemeenten dat in 2020 zouden hebben geregeld.

Mercator stelt in het rapport dat herindelingen vaak leiden tot 
compromissen en in sommige gevallen tot achteruitgang op het gebied 
van het Fries taalbeleid. Zo krijgt de Friese taal bij alle vier fusiegemeenten 
weinig aandacht in het sport-, zorg- en recreatiebeleid. Wat visie op het 

https://dingtiid.frl/nl/fries-taalbeleid-onder-druk-bij-gemeentelijke-herindelingen/
https://dingtiid.frl/nl/fries-taalbeleid-onder-druk-bij-gemeentelijke-herindelingen/
https://dingtiid.frl/nl/onderzoek-partoer-algemene-analyse-taalbeleid-fries-bij-gemeenten/
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gebied van taalbeleid betreft, verschillen de gemeenten van elkaar. En 
ook de beschikbare budgetten voor het uitvoeren van het beleid zijn nogal 
uiteenlopend.  
 
Aanbevelingen 
Belangrijke aanbevelingen van Mercator betreffende lopende en nieuwe 
fusieprocessen en herindelingen zijn:

1.  Zorg voor structurele financiële middelen voor de uitvoering van 
taalbeleid 
Een tekort aan structureel geld zorgt voor een beperking voor de 
bevordering van het Fries door de gemeenten. In de praktijk kan dat 
betekenen dat verschillende zaken blijven ‘hangen’ of niet kunnen 
worden uitgevoerd. Dit bevordert de dynamiek en het imago niet.

2.  Breng beschikbare budgetten voor taalbeleid beter in beeld 
Het blijkt dat het lastig is om inzicht te krijgen in de budgetten die 
gemeenten inzetten voor het taalbeleid Fries. Vaak hebben gemeenten 
wel specifiek geld beschikbaar gemaakt voor het taalbeleid, maar 
worden ook zaken op dat gebied uit andere potjes betaald. Dat maakt 
het lastig om gemeenten op dit punt met elkaar te vergelijken, wat 
wel wenselijk zou zijn om bijvoorbeeld een inschatting te maken wat 
gemeenten gemiddeld nodig hebben voor het uitvoeren van taalbeleid.

3.  Maak de positie van taalambtenaren duidelijker en prominenter 
De onderzoekers van Mercator missen bij gemeenten het elan van de 
‘lokale taalondersteuner’. Dat zou in het kader van professionalisering 
van de functie van taalambtenaren goed zijn. De onderzoekers stellen 
bovendien dat zulks nodig is voor een goede uitwerking van het 
taalbeleid. Meer uren voor taalbeleid zou al een stap in de goede 
richting kunnen zijn. 

4.  Draag taalbeleid organisatiebreed uit en zoek samenwerking met 
zorg, sport en onderwijs 
Taalbeleid lijkt nog (te) vaak afhankelijk van een of een aantal 
personen, bijvoorbeeld Friesgezinde bestuurders of een enthousiaste 
taalambtenaar. Taalbeleid moet eigenlijk organisatiebreed, maar ook 
hierbuiten, bekend zijn en worden gedragen. Om dit voor elkaar te 
krijgen zouden gemeenten actief de samenwerking moeten zoeken met 
andere organisaties, zoals schoolkoepels, zorginstellingen en sportclubs. 

Gemeenten zouden het gesprek moeten aangaan over hoe organisaties 
het Fries kunnen gebruiken en stimuleren, in combinatie met een voor 
dat doel beschikbare subsidieregeling.

5.  Stimuleer actief de contacten en uitwisselingen met Europese 
minderheidstaalgebieden 
Op verschillende plekken in Europa zijn gemeenten actief bezig met het 
thema meertaligheid en minderheidstalen. Friese gemeenten zouden 
door het aanhalen van contacten met die gemeenten wat kunnen leren 
en inspiratie op kunnen doen. Dat werkt alleen als er belangstelling is 
van de ambtenaren en het gemeentebestuur voor zo’n internationale 
samenwerking. Mogelijk zou op dat gebied een pilot kunnen worden 
gedaan.

6.  Doe meer onderzoek naar ‘good practice’ van taalbeleid in andere 
minderheidstaalgebieden 
Naast de mogelijkheid tot uitwisseling over de staatsgrenzen heen, 
zou het goed zijn om onderzoek te doen naar good practices in andere 
minderheidstaalgebieden op het terrein van gemeentelijk taalbeleid. 
Om dan vooral te kijken naar hoe andere minderheidstaalgebieden 
het Handvest vertalen in beleid. Goede ideeën zouden kunnen worden 
meegenomen in de beleidsvorming van Friese gemeenten.

7.  Onderzoek hoe gemeenten met minimale middelen maximaal 
resultaat kunnen bereiken 
Duidelijk is dat veel gemeenten minimale middelen (financiën, fte’s) 
beschikbaar hebben voor de uitvoer van hun taalbeleidsplan. Het zou 
goed zijn om uit te zoeken hoe gemeenten met deze minimale middelen 
maximaal resultaat kunnen bereiken. Een platform als Gemeenten & 
Frysk zou zich hiervoor kunnen lenen. Ook zou kunnen worden bekeken 
hoe gemeenten in het buitenland hun middelen besteden aan taalbeleid, 
zodat dit kan worden meegenomen in de beleidsvorming van Friese 
gemeenten. 
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2.2 Nulmeting gemeentelijke inzet taalbeleid Fries (2019)

DINGtiid gaf, in samenwerking met de Afûk, in 2019 opdracht aan 
onderzoeksbureau Partoer voor een vervolgonderzoek in het dossier van 
het Fries bij de Taalwetgemeenten. Het doel van het onderzoek was om 
inzicht te krijgen in hoe Taalwetgemeenten hun beleid inrichten. Bovendien 
voerde Partoer een nulmeting uit. Het ging hierbij om kwantitatieve, niet 
om kwalitatieve gegevens. De centrale onderzoeksvraag was: “Wat is de 
inzet van gemeenten voor de Friese taal en hoe verhoudt zich dat tot de 
ambities van de gemeenten?” Voor dit onderzoek richtte Partoer zich op 
de periode tussen 2014, toen de Taalwet van kracht werd, en mei 2019. Per 
gemeenten is een ‘tabellenboek’ opgesteld, met hierin een beleidsanalyse 
en een analyse van de uitkomsten uit de enquête die iedere gemeente 
heeft gekregen.

Partoer concludeerde dat Taalwetgemeenten in Fryslân nog veel meer 
kunnen doen om de Friese taal binnen hun eigen organisaties, maar ook 
in hun externe communicatie te versterken. Partoer deed de volgende 
aanbevelingen:

1.  Friese documenten actief aanbieden 
Inwoners zou altijd duidelijk medegedeeld moeten worden dat sommige 
documenten ook in het Fries beschikbaar zijn. Hierdoor zal er ook meer 
gebruik van worden gemaakt.

2.  Taalbewustzijn medewerkers vergroten  
Voor de meeste gemeenten geldt dat de taal van de inwoners leidend 
is bij de taal waarin wordt geantwoord en dat dit op een natuurlijk wijze 
verloopt. Toch is het goed om hier geregeld aandacht aan te besteden 
bij de medewerkers en hen eventueel instructies te geven. Op deze wijze 
worden medewerkers zichzelf meer bewust van taal en van de invloed 
die taal heeft op inwoners.

3.  Taalbeleid opstellen voor gebiedsteams 
Naast het werk van baliemedewerkers kan het Fries ook een belangrijke 
rol spelen bij het werk van communicatie- en gebiedsteammedewerkers 
en consulenten. Specifiek voor de gebiedsteams is het belangrijk om 
beleid te maken voor het Fries, omdat ze zorgen voor verbinding 
van inwoners, organisaties en verschillende vormen van zorg en 
ondersteuning.

4.  Fries als functie-eis  
Bij vacatures voor medewerkers zoals genoemd in aanbeveling 3, zou 
het goed zijn om in de vacature aandacht te schenken aan de rol van de 
Friese taal.

5.  Aandacht voor Fries in externe communicatie 
Bij het opstellen van persberichten, teksten op de website en op 
sociale media zou meer aandacht voor het Fries kunnen zijn. Het is vaak 
afhankelijk van het onderwerp of er voor Fries of Nederlands wordt 
gekozen. Het Fries kan daar een grotere rol in krijgen. Dat maakt het 
bovendien voor inwoners gemakkelijker om in het Fries te reageren. Een 
bericht in een bepaalde taal lokt een reactie in dezelfde taal uit, blijkt 
ook uit onderzoeken.

6.  Samenwerken met andere organisaties 
Een aantal gemeenten ziet zichzelf als voorbeeld voor andere 
organisaties en gemeenten. Door zelf de Friese taal te gebruiken, willen 
ze andere organisaties en gemeenten inspireren om dat ook te doen. 
Ga als gemeente in gesprek met bijvoorbeeld cultuurorganisaties, 
onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties en maak hen bewust van 
het gebruiken van het Fries. Externe organisaties kunnen ook worden 
gestimuleerd met bijvoorbeeld subsidie.

7.  Uitbreiding budget 
Erg belangrijk zijn beschikbare formatie en budget voor de Friese 
taal. De meeste gemeenten hebben slechts tussen de 0,05 en 0,1 fte 
beschikbaar voor het taalbeleid Fries. In die tijd moeten alle taken 
worden gedaan die in het beleidsplan staan. Het gebruiken van het 
Fries is bovendien soms over meerdere afdelingen verspreid, maar dat 
is nergens officieel vastgelegd. Het aantal uren voor Fries taalbeleid zou 
moeten worden uitgebreid – met een duidelijk omschreven plek binnen 
de organisatie – en het beschikbare budget navenant aangepast.
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2.3 DINGpetear “Staat van het Fries” (2020)  
 
Op 12 maart 2020 organiseerde DINGtiid, in samenwerking met de Afûk, 
een DINGpetear over de “Staat van het Fries” bij Taalwetgemeenten. 
Hierbij werd een koppeling gemaakt tussen taalmeting en taalbeleid. 
Het DINGpetear werd bijgewoond door ambtenaren van het ministerie 
van BZK, provincie Fryslân en gemeentelijke ambtenaren die Fries 
in portefeuille hebben. Verder waren onderzoekers aanwezig van 
verschillende Friese organisaties. Prof. Durk Gorter (Universiteit van 
Baskenland) gaf een presentatie over de status quo van het Friese 
taalsurveylandschap. Hij liet zien hoe in de tweede helft van de 20e 
eeuw het taalmeten in Fryslân een regelmatig karakter kreeg en werd 
geprofessionaliseerd. Een goede survey leidt tot beter en structureler 
inzicht in de beheersing en het gebruik van het Fries. Maar het gevaar is 
wel: wanneer er verschillende methoden worden gebruikt, wat is dan waar?

De deelnemers spraken na deze presentatie verder over de “Staat van het 
Fries”en discussieerden over de vraag hoe taalpraktijk en taalbeleid elkaar 
zouden kunnen versterken, hoe surveyonderzoek hierin past, en of een 
panelaanpak passend zou kunnen zijn. 

•  Onderzoeksagenda 
Volgens de deelnemers zou er een onderzoeksagenda moeten komen 
betreffende de aansluiting van taalbeleid en taalpraktijk. Vragen hierbij 
zijn: hoe richt men zo’n agenda in? Hoe breed moet die worden? Waar 
kan de financiering vandaan komen? Bij welke wetenschappelijke en 
toegepaste beleidsdoelen sluit het aan? Kan zo’n agenda worden 
opgezet in een netwerkorganisatie?

•  ‘Taalloket’ 
Bij gemeenten blijkt behoefte te zijn aan een centrale plek (hub), waar 
de uitkomsten van onderzoeken betreffende taalbeleid zijn te vinden, op 
gemeentelijk en provinciaal niveau. Op één plek zou dan bekend zijn wat 
er op een moment aan lopend onderzoek is en waar behoefte aan is. Een 
soort taalloket, waar mensen met onderzoeksvragen terecht kunnen. Het 
idee werd opgeworpen om een ‘Friese taalunie’ te creëren, vergelijkbaar 
met de Nederlandse Taalunie, waar de verschillende actoren bijeen 
komen en onderzoek in uitzetten. De vraag is wel hoe de regierol hierbij 
het beste kan worden belegd.

3. Samenvattend: de belangrijkste aanbevelingen

De afgelopen jaren is er veel gedaan aan het versterken van Fries 
taalbeleid, zowel bij de Taalwetgemeenten zelf als provinciebreed. 
Nu het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ naar een punt van 
ondertekening van een convenant toewerkt, komt het straks op de 
uitvoering aan. Uit de verschillende adviestrajecten en DINGpetearen van 
DINGtiid betreffende Taalwetgemeenten zijn een paar algemene punten te 
halen die in deze fase van waarde kunnen zijn. 

1.  Communicatie 
 Laat als gemeente zien dat taalbeleid belangrijk is, draag dat vaak en 
breed uit, en geef zo het goede voorbeeld. Besteed aandacht aan Friese 
taalvaardigheid in nieuwe vacatures. Communiceer veel in het Fries, 
en niet alleen over onderwerpen die traditioneel bij het Fries horen 
(zoals taal en cultuur) maar ook over algemene onderwerpen, zoals 
verkeersveiligheid, kinderopvang of zorg. Maak het Fries op deze wijze 
‘normaal’ en vertrouwd. Volg bij burgercontact de taal van de burger, 
maar nodig hierbij actief uit tot het spreken van het Fries, zodat dat 
wordt gestimuleerd. Neem hierin ook de gebiedsteams mee, die immers 
dichtbij de lokale gemeenschap staan.

2.  Partners 
 Het blijft belangrijk om op regelmatige basis met partners te 
overleggen. Met andere gemeenten, met de provincie, met provinciale 
taalambtenaren, maar vooral ook met de maatschappelijke partners in 
de eigen gemeente. Betrek hen bij het opstellen en implementeren van 
taalbeleid, en vraag hen om het gemeentelijk taalbeleid uit te dragen – 
op basis van de subsidierelatie is dat volledig verantwoord. Zorg zo dat 
er altijd duidelijk, durend, gedragen taalbeleid is. 

3.  Ondersteuning 
 Er is in het verleden wettelijk veel voor het Fries geregeld, en dat heeft 
zijn weg gevonden naar gemeentelijke taalbeleidsplannen. Om nu op 
gemeentelijk niveau tot optimale uitvoering hiervan te komen, is het 
goed om de ambtenaren die taal in hun pakket hebben, prominenter 
te maken en hun genoeg tijd en budget mee te geven. Ook belangrijk 
is dat het gemeentebestuur regelmatig openlijk bestuurlijke steun voor 
hun taalbeleidswerk verleent, zodat dit werk zowel binnen de eigen 
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organisatie als daarbuiten nog zichtbaarder wordt en gemakkelijker zal 
worden overgenomen.

4.  Taalloket 
 Als laatste: ga met elkaar door op het ingeslagen pad dat tot een 
gemeenschappelijk ‘taalloket’ kan leiden waar taalwetenschap en 
taalbeleid elkaar vinden en vooruithelpen. Zo’n hub zal helpen voor 
het verzamelen en toelichten van onderzoeksuitkomsten en voor het 
stroomlijnen van toekomstig taalonderzoek. Zo krijgen overheden een 
betrouwbaar startpunt voor onderzoeksvragen over taal en taalbeleid en 
kan de taalwetenschap efficiënt zijn werk doen. 

4. Tot slot...

... bedanken wij nog graag onze onderzoekspartners van de afgelopen 
jaren, Mercator en Partoer. Verder bedanken we de Afûk, waar we 
meerdere keren prettig mee hebben samengewerkt en die zichzelf maar 
weer eens als dé partner op het gebied van de promotie van het Fries heeft 
bewezen. Ook danken we alle gesprekpartners in de adviestrajecten en de 
deelnemers en sprekers van de DINGpetearen voor hun inbreng.

We zijn er nog niet, er is nog veel belangrijk werk te doen voor het 
Fries. De mensen moeten het uiteindelijk zelf doen, maar de overheden 
spelen hierbij een cruciale rol. Het komt, zoals altijd, aan op aanpakken 
en vasthouden. Een vaste, ambitieuze koers. Natuurlijk is DINGtiid altijd 
bereid om onze bevindingen toe te lichten of een inspirerend gesprek over 
toekomstig taalbeleid te voeren. 

Met de verschillende trajecten en deze samenvattende aanbevelingen 
hoopt DINGtiid het fundament onder onze taal nog wat steviger te maken, 
zodat we verder kunnen, “mei-inoar foar it Frysk”!
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Bijlage: Documentatie 
Selectie van relevante publicaties uit de periode 2014-2020.  

Gemeenten en Frysk: “Frysk by oerheden” (2020)
Link: https://bit.ly/372dTaM

Provincie Fryslân: “Taalatlas Fryslân – Fryslân in cijfers”  
(2020, en ook 2007, 2011 en 2015)
Link: https://bit.ly/3gztcuB

DINGtiid: “Het gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties – 
Casestudy” (maart 2020)
Link: https://bit.ly/3n7rUcC

Partoer (in opdracht van DINGtiid): “Algemene analyse taalbeleid Fries bij 
gemeenten” (januari 2020)
Link: https://bit.ly/374rfDx

Partoer (in opdracht van gemeente Leeuwarden): “Behoefte inwoners 
gebruik Friese taal” (16 mei 2019)
Link: https://bit.ly/2JVDxFp

Gemeente Leeuwarden: “Intern onderzoek Gebruik van de Friese taal”  
& “Analyse interne enquête Fries Gemeente Leeuwarden” (april 2019)
Link: https://bit.ly/2JVDxFp

Fryske Akademy (in opdracht van de Nederlandse Taalunie):  
“Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Fryslân – Rapport voor de 
Nederlandse Taalunie” (februari 2019)
Link: https://bit.ly/3m2lqul

Mercator (in opdracht van DINGtiid): “De rol van het Fries bij gemeentelijke 
herindelingen in Fryslân” (juli 2018)
Link: https://bit.ly/3n98nbO & https://bit.ly/3n5t7kT

Fryske Akademy: “Taal yn Fryslân – de folgjende generaasje” (juni 2018)
Link: https://bit.ly/2JSCINp

Dorien te Boome: “Nog minstens honderd jaar verder met het Fries – 
Aanbevelingen Taalbeleid Fries gemeente Súdwest-Fryslân” (24 mei 2018)
Link: https://bit.ly/3gxBV0v

Gemeente Heerenveen: “Fierder mei Frysk – Fries mag er zijn” (onderzoek 
in de bijlagen) (2017-2018)
Link: https://bit.ly/3oDBsg0

DINGtiid aan gedeputeerde Poepjes: “Budzjet/fte foar it Frysk by 
gemeenten” (september 2016)
Link: https://bit.ly/33ZMHax

Pro Facto (in opdracht van DINGtiid): “Herindeling Westergo en het 
gebruik van de Friese taal” (januari 2015)
Link: https://bit.ly/3n98UKQ

Provinsje Fryslân: “Streektalenatlas” (2014)
Link: https://bit.ly/3gKDnwJ

https://bit.ly/372dTaM
https://bit.ly/3gztcuB
https://bit.ly/3n7rUcC
https://bit.ly/374rfDx
https://bit.ly/2JVDxFp
https://bit.ly/2JVDxFp
https://bit.ly/3m2lqul
https://bit.ly/3n98nbO
https://bit.ly/3n5t7kT
https://bit.ly/2JSCINp
https://bit.ly/3gxBV0v
https://bit.ly/3oDBsg0
https://bit.ly/33ZMHax
https://bit.ly/3n98UKQ
https://bit.ly/3gKDnwJ


www.dingtiid.frl

ynfo@dingtiid.frl

 2022, DINGtiid


	_Hlk106088812

