
 

 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mevrouw drs. K.H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 
 
 
Leeuwarden, 3 oktober 2019 
 
 
Geachte minister Ollongren, 
 
Hierbij bied ik u namens het bestuur van DINGtiid, het Orgaan voor de Friese taal, de 
zelfevaluatie 2014-2018 aan. Bij de totstandkoming ervan zijn bestuurders en 
ambtenaren van zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
(BZK) als de Provincie Fryslân (Provincie) bevraagd naar hun bevindingen, als ook 
(oud-)bestuursleden en (oud-)medewerkers van DINGtiid. 
 
De zelfevaluatie is uitgevoerd door bureau Bloei! & Frijman. In de bijlage vindt u de 
volledige rapportage en een door DINGtiid opgesteld overzicht van de kernpunten 
uit dat rapport. 
 
De Gedeputeerde van Cultuur van de provincie Fryslân, mw. Sietske Poepjes, 
ontvangt een kopie van deze brief over de zelfevaluatie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Koster 
Voorzitter DINGtiid 
 
 
Bijlage: 
Kernpunten zelfevaluatie DINGtiid periode 2014 – 2018 
20190723 Definitieve rapportage zelfevaluatie DINGtiid 
 
 



 

 

Kernpunten zelfevaluatie DINGtiid periode 2014 – 2018 
 
Algemeen 
 
Het bureau Bloei! & Frijman heeft in opdracht van DINGtiid ondersteuning verleend 
bij de zelfevaluatie van DINGtiid over de periode 2014 – 2018. Deze zelfevaluatie 
kent een verplichtend karakter vanuit de ‘Wet gebruik Friese taal’. Daarnaast hecht 
het bestuur uiteraard ook aan een toetsing over het functioneren van DINGtiid. 
 
Geconcludeerd kan worden dat DINGtiid haar positie heeft verworven waarbij 
kernbegrippen als creativiteit en ondernemerschap belangrijke waarde zijn 
gebleken. En dit in een speelveld waar sprake is van enerzijds ingewikkelde 
bestuurlijke processen en anderzijds een kleine organisatie als DINGtiid die zichzelf 
nog aan het uitvinden is en voornamelijk afhankelijk is van drukbezette vrijwilligers. 
 
Uiteraard moeten bepaalde werkprocessen nog verbeterd worden maar DINGtiid 
staat wel op de kaart. 
 
Voor de toekomst van DINGtiid is het cruciaal dat er een balans gevonden wordt 
tussen: 
 

 Het aansluiten en conformeren aan bestuurlijke processen van haar 
belangrijkste stakeholders (Provincie Fryslân en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) en het behouden van haar creativiteit en 
ondernemerschap 

 Onafhankelijk (gevraagd en ongevraagd) advies geven en de adviezen in 
wording afstemmen met haar belangrijkste stakeholders zodat de 
effectiviteit van het advies toeneemt  

 
Aanbevelingen/verbeterpunten 
 
Proces 
 

 Afstemming en communicatie zijn aandachtspunten die een hoge urgentie 
hebben en permanente aandacht verdienen. Verbeteringen op deze 
aandachtspunten zullen onderstaande zaken positief beïnvloeden.  

 Verbeter de relatie tussen DINGtiid en (ambtenaren) Provincie 

 Verbeter de aansluiting op de bestuurlijke cycli van BZK en Provincie 

 Verbeter de aansluiting van de bestuurlijke cycli en de politieke agenda’s 

 Verbeter het proces van opstellen en aanbieden van ongevraagd advies 

 Verbeter de voorbereiding van de bestuursvergaderingen 
 



 

 

Inhoud 
 

 Uitgangspunt moet zijn dat er alleen advisering plaatsvindt op vraagstukken 
die grote betekenis voor het ‘Frysk’ hebben. Dit vraagt een scherpe 
prioritering en kwaliteit gaat altijd voor kwantiteit 

 Voorzie adviezen van praktische handvatten voor de uitvoering 

 Wees scherp op de kwaliteit van ingekocht advies 

 Verbeter de resultaten van de adviezen door afstemming (zeker bij 
ongevraagd advies) met de stakeholders 

 
Organisatie DINGtiid (staf en bestuur) 
 

 Verbeter de rolvastheid en verduidelijk taakomschrijving en mandaat van de 
staf 

 Benoem en formaliseer rol bestuurssecretaris 

 Verbeterde afstemming en communicatie binnen DINGtiid zal de relatie 
tussen bestuur en staf verder versterken  

 Verbeterde afstemming en communicatie tussen DINGtiid en stakeholders 
(Provincie en BZK) zal de onderlinge relatie verder versterken en leiden tot 
een verbeterde aansluiting op de diverse bestuurlijke cycli 

 
Zichtbaarheid 
 

 In algemene zin dient de zichtbaarheid van DINGtiid richting Provincie en 
BZK op bestuurlijk vlak verbeterd te worden 

 Er moet dus, op bestuurlijk niveau, geïnvesteerd worden in de relatie met 
Ministerie en Provincie 

 Verbeter aansluiting bestuurlijke cycli van BZK en Provincie op bestuurlijk 
niveau 
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