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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, bijeenroepen
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 (2014). DINGtiid volgt ook
of en hoe ze dat doen. Als er aanleiding toe bestaat, 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 2019 uit zes 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 2019 uit:
•	Tytsy Willemsma (EU-lobbyist voor Noord-Nederland, wethouder
Tytsjerksteradiel), voorzitter tot juni 2019, aandachtsveld
bestuurlijke zaken, Europa
•	Freddy Weima (directeur Nuffic), aandachtsveld kennis en
onderwijs
•	Hanny Elzinga (Dean University of Groningen Honours College),
aandachtsveld juridische zaken
•	Bianca Pander (partner BKB | Het Campagnebureau),
aandachtsveld media en cultuur
Tytsy Willemsma nam afscheid als voorzitter van DINGtiid, kort na haar
installatie als wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel. In juni 2019
werd het bestuur uitgebreid met:
•	Jan Koster (voorheen: directeur Arbeidsvoorziening, Economische
Zaken gemeente Maastricht; Omrop Fryslân), voorzitter,
aandachtsveld bestuurlijke zaken
•	Hedzer Klarenbeek (voorheen: jeugd- en zedenpolitie Fryslân;
woordvoerder van het college van B&W van gemeente
Leeuwarden), aandachtsveld overheden
Het bestuur wordt verder ondersteund door Anne Popkema
(bestuursadviseur), Tjallien Kalsbeek (secretariaat) en Froukje Sijtsma
(communicatie).

Hoofdlijnen DINGtiid in 2019

Fries in het onderwijs

Overleggen
DINGtiid heeft in 2019 tien interne overleggen gehad met bestuur en
staf. Met commissaris van de koning A.A.M. Brok is er eenmaal overleg
geweest. In dat gesprek lag de focus op de status van het Fries in het
rechtsverkeer. Met gedeputeerde S.A.E. Poepjes zijn twee momenten van
overleg geweest. Met gedeputeerde M.A. Fokkens-Kelder, die de Fryske
Akademy in portefeuille kreeg, is eenmaal overleg geweest.
Een belangrijk onderwerp op de agenda met zowel gedeputeerde Poepjes
als later ook gedeputeerde Fokkens-Kelder was de toekomst van de Fryske
Akademy. Met gedeputeerde Poepjes werd verder de voortgang van de
lopende BFTK besproken.

•
DINGpetear Onderwijs
	Op 10 januari organiseerde DINGtiid een DINGpetear Onderwijs
in De Kanselarij in Leeuwarden. Zo’n veertig deelnemers,
waaronder gedeputeerde S. Poepjes, spraken en discussieerden in
twee deelgroepen over hoe de kerndoelen Fries in het onderwijs
in 2030 zouden moeten worden behaald. Aanleiding van het
DINGpetear was het in september 2018 gepresenteerde ‘Rapport
Taalplan Fries. Ambities voor het Fries’, opgesteld door het
Lectoraat Taalgebruik & Leren van NHL/Stenden. In dat rapport
staat hoe scholen in het primair en voortgezet onderwijs invulling
geven aan de kerndoelen voor het vak Fries en hoe zij kerndoelen
in de toekomst willen behalen. Uit het DINGpetear Onderwijs
kwam naar voren dat er in het veld behoefte is aan tussenstappen.
Alleen zo is het voor hen haalbaar om de kerndoelen in 2030
te behalen. Alle deelnemers hebben een samenvatting van het
DINGpetear toegestuurd gekregen.

Op 7 november vond er een ontmoeting plaats met minister R. Knops
van BZK op het streektalensymposium in Venlo. DINGtiid maakte van
die gelegenheid gebruik om de minister de voorlopige conclusies
en aanbevelingen van de casestudy ‘Het gebruik van Fries bij
Rijksuitvoeringsorganisaties’ aan te bieden. Op ambtelijk niveau is er
geregeld contact geweest met de provincie Fryslân en de ministeries
van BZK en OCW.
Verder zijn vergaderingen bijgewoond van Gemeenten&Frysk en hebben
er overleggen plaatsgevonden met Friese organisaties als Afûk, Fryske
Akademy, Kurrikulum.frl en Lectoraat Meertaligheid van NHL/Stenden.

De provincie Fryslân zette het traject Kurrikulum.frl tijdelijk stop
op 1 april, omdat bleek dat het traject inhoudelijk en financieel
toch niet binnen de oorspronkelijke opdracht kon worden
uitgevoerd. Een aanvullende opdracht was nodig en die moest
de provincie volgens Europese regelgeving eerst aanbesteden.
In zijn brief verzocht DINGtiid de provincie Fryslân met klem alle
moeite te doen om te zorgen dat het proces van vaststellen van
de kerndoelen Fries geen verdere schade zou oplopen door
vertraging en dat het advies voor de Friese kerndoelen bijtijds
afgerond is om in de vervolgfase van het najaar inhoudelijk parallel
met de landelijke kerndoelen te kunnen oplopen.

•
Fries in speciaal onderwijs
	In 2019 heeft DINGtiid een brief ontvangen van de Feriening
Frysk Underwiis (FFÛ) betreffende de positie van het Fries in het
speciaal onderwijs; op het DINGpetear Onderwijs in januari 2019
heeft de FFÛ haar zorgen daarover, niet voor het eerst, geuit.
DINGtiid heeft de brief, en daarmee de zorgen van de FFÛ, onder
de aandacht gebracht van de provincie Fryslân en de ministeries
van BZK en OCW en hun verzocht de FFÛ te voorzien van een
inhoudelijke reactie betreffende deze kwestie.
•
Curriculum Fries
	DINGtiid heeft in juni 2019 in een brief aan de provincie
zijn zorgen geuit betreffende het tijdelijk stopzetten van het
ontwikkeltraject van de kerndoelen voor het schoolvak Fries. De
kerndoelen van alle schoolvakken worden landelijk onder de loep
genomen en geactualiseerd, onder de naam Curriculum.nu. Het
vak Fries valt sinds 2014 niet meer onder de bevoegdheid van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar onder die
van de provincie Fryslân. Het gevolg is dat de kerndoelen voor het
Fries op provinciaal niveau vorm dienen te krijgen in samenwerking
met Curriculum.nu en Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).

DINGpetear Kennisinfrastructuur
Op 25 november organiseerde DINGtiid een DINGpetear over de Kennis
infrastructuur van het Fries, als onderdeel van een adviestraject hierover.
Belanghebbenden van zowel maatschappelijke als onderwijsorganisaties
konden hun mening en vragen kwijt over de structuur van onderzoeks- en
onderwijs(ondersteunende)organisaties op het gebied van de Friese taal.
Worden studenten bijvoorbeeld goed genoeg voorbereid op een carrière
in de maatschappelijke sector of het Friese onderwijs? Weet het veld de
kennissector goed genoeg te vinden? En andersom, sluiten de kennis
instellingen van het Fries optimaal aan bij de vraagstukken van nu en later?
Bij het DINGpetear sprak een veertigtal deelnemers – waaronder
gedeputeerde S. de Rouwe – over hoe die kennisinfrastructuur er in de
toekomst uit zou moeten zien om maatschappij en onderwijs optimaal te
bedienen.
In de aanloop naar dit DINGpetear zijn individuele gesprekken gevoerd
met bestuurders van de Afûk, NHL/Stenden, Tresoar en Fryske Akademy,
en met lectoren en hoogleraren Fries of meertaligheid in binnen- en
buitenland.
In januari 2020 brengt een delegatie van DINGtiid een bezoek aan het
Galicisch taalgebied in Spanje om daar meer te leren over de kennis
infrastructuur. Verder volgt later in 2020 een tweede DINGpetear over de
Kennisinfrastructuur. De resultaten van beide DINGpetearen zullen
resulteren in een advies aan het ministerie van BZK, provincie Fryslân en
het Friese veld.

Toekomst Fryske Akademy
In 2019 heeft DINGtiid opnieuw zijn zorgen geuit over de financiële en
inhoudelijke positie van kennisinstituut de Fryske Akademy. In het BFTKadvies van 2018 uitte DINGtiid al zijn zorgen over de Fryske Akademy. In
verschillende gesprekken met gedeputeerde Poepjes en gedeputeerde
Fokkens-Kelder heeft DINGtiid er in 2019 op gewezen dat er sprake is
van de allerhoogste urgentie om actie te ondernemen op dit dossier.
DINGtiid onderschreef het advies van zowel het Gateway Reviewteam als
de Taskforce, dat er met spoed een kapitaalinjectie zou moeten komen om
de liquiditeit op de korte termijn te garanderen. Bovendien stelde DINGtiid
dat er financiële ruimte zou moeten komen om een reorganisatie mogelijk
te maken. Doorlopend in dit dossier heeft DINGtiid het belang van de
Fryske Akademy voor de Friese taal onderstreept en erop aangedrongen
dat in alle scenario’s het wetenschappelijk niveau van de Fryske Akademy
moet zijn geborgd. In zowel maart als oktober 2019 heeft DINGtiid een
adviesbrief geschreven aan Gedeputeerde Staten. Beide brieven staan op
de website van DINGtiid.

Fries in de rechtszaal
DINGtiid heeft in december 2019 in brieven aan het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden en Rechtbank Noord-Nederland aandacht gevraagd voor
de positie van het Fries binnen de rechtspraak, in het bijzonder in relatie
tot het gebruik van het Fries in de rechtszaal. Daarnaast is ook aandacht
gevraagd voor de kwetsbaarheid van het tolkennetwerk Fries, nu er
maar één beëdigde tolk bestaat. DINGtiid schrijft in de brief dat het voor
Friessprekenden die in contact komen met de rechtspraak van groot
belang is dat ze ongehinderd hun taal kunnen spreken in de rechtszaal –
en daartoe ook proactief worden uitgenodigd. Dat geldt niet alleen voor
het strafrecht, maar voor alle rechtsgebieden. In de brief stelt DINGtiid
dat het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in de rechtszaal, zal
bijdragen aan de kwaliteit van de rechtsspraak. Taal en communicatie zijn
buitengewoon belangrijk voor het vaststellen en waarderen van de feiten
en omstandigheden. Dat bevordert een rechtvaardige rechtstoepassing,
en draagt zo bij aan de kwaliteit van de rechtspraak. Dat de rechter de
betreffende taal op goed niveau beheerst is daarvoor echter wel een
cruciale voorwaarde. DINGtiid zal in februari 2020 een DINGpetear Recht
houden over het gebruiken van het Fries in de rechtszaal.

Casestudy Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties
In 2018 en 2019 voerde DINGtiid op verzoek van minister Ollongren van
BZK een casestudy uit naar het gebruik van het Fries door Rijksuitvoeringsorganisaties. DINGtiid sprak met medewerkers van de Belastingdienst, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
en de Meldkamer Noord-Nederland, en onderzocht hoe zij binnen hun
organisaties omgaan met het mondeling en schriftelijk gebruik van de
Friese taal in hun contact met burgers. DINGtiid bood op 7 november 2019
de voorlopige conclusies en aanbevelingen op het Streektalensymposium
in Venlo aan minister Knops van BZK aan.
Uit de casestudy blijkt dat de medewerkers van deze Rijksuitvoerings
organisaties bekend zijn met de Wet gebruik Friese taal en
daarmee met de wettelijke positie van de Friese taal. Geen van de
Rijksuitvoeringsorganisaties heeft ten aanzien van het Fries specifiek
taalbeleid opgesteld. Het gebruik van de Friese taal in de dagelijkse
praktijk bij de Rijksuitvoeringsorganisaties komt voort uit de wens om
de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn – dus niet zozeer uit een
wettelijke bepaling betreffende de Friese taal. De casestudy met definitieve
bevindingen en aanbevelingen zal begin 2020 worden aangeboden en
gepubliceerd op de website van DINGtiid.

Nulmeting Fries bij gemeenten
DINGtiid heeft (in samenwerking met de Afûk) onderzoeksbureau Partoer
in 2019 de opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe het is gesteld
met de financiële en personele inzet voor het Fries bij gemeenten. Het
gaat om een nulmeting, die een vervolg is op het in 2018 uitgevoerde
onderzoek ‘De rol van het Fries bij gemeentelijke herindelingen in Fryslân’.
De centrale onderzoeksvraag is: ‘Wat is de inzet van gemeenten voor de
Friese taal en hoe verhoudt zich dat tot de ambities van de gemeenten?’
Voor dit onderzoek heeft Partoer zich gericht op de periode tussen het
ingaan van de WGFT (2014) en mei 2019. Beleidsaanpassingen van ná mei
2019 zijn dus niet meer meegenomen in het onderzoek. De bevindingen
en aanbevelingen van de nulmeting worden begin 2020 aangeboden aan
gemeenten, provincie Fryslân en BZK.

Rapportage Committee of Experts
DINGtiid heeft in oktober 2019 de Committee of Experts (COMEX) van
de Raad van Europa geïnformeerd in het kader van hun rapportage
betreffende het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen.
Bij deze gelegenheid heeft DINGtiid ook gesproken over de belangrijkste
bevindingen uit het adviesrapport van 2018, ‘De implementatie van het
Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen in Nederland sinds
de ratificatie in 1996’. De centrale boodschap was dat er een positieve
wind waait ten aanzien van het Fries en dat Rijk en provincie ambitieus
zijn, hetgeen ook blijkt uit de BFTK 2019-2023 en de invoering van de
‘Taalskipper’. Belangrijke aandachtspunten zijn nog wel de plaats van
het Fries in de rechtszaal, een goede borging van Fries onderwijs en de
versterking van de kennisinfrastructuur rondom het Fries. Verder heeft
DINGtiid de COMEX erop gewezen dat de governance zo nu en dan
verbetering behoeft. Dat zorgt voor stabiliteit in het veld en stimuleert de
ontwikkeling van een breed gedragen maatschappelijke visie op het Fries –
de stip aan de horizon. Aan zo’n visie kunnen sectoren zoals media, kennis
en cultuur hun eigen agenda’s dan weer koppelen.

DINGtiid als organisatie

Wat heeft DINGtiid bereikt in 2019?

Zelfevaluatie
DINGtiid heeft Bureau Bloei! & Frijman gevraagd te ondersteunen bij de
zelfevaluatie van DINGtiid voor de periode 2014-2018. Uit de evaluatie
komt naar voren dat DINGtiid in de eerste vier jaar sinds zijn oprichting
zijn positie redelijk heeft ingenomen. Toch moet er in de toekomst aan
een aantal zaken worden gewerkt. Voor de toekomst van DINGtiid is
het belangrijk dat er een gezonde balans wordt gevonden tussen het
beter aansluiten bij bestuurlijke processen (met name bij de provincie
Fryslân en het Ministerie van BZK) en het behouden van creativiteit
en ondernemerschap. Ook van belang is het evenwicht tussen de
onafhankelijke adviesrol en de aansluiting bij de ambtelijke cycli van de
belangrijkste partners. Zo zal de effectiviteit van de adviezen toenemen.
DINGtiid neemt de aanbevelingen ter harte en gaat daarmee aan de
slag. De zelfevaluatie is in het najaar van 2019 aangeboden aan de minister
van BZK.

•

Zichtbaarheid
Verschillende keren publiceerden de Friese nieuwsmedia over
DINGpetearen en adviesbrieven. Daarnaast klommen ook columnisten in
de pen of gingen ingezonden brieven naar de kranten verder in op zaken
die in DINGpetearen aan bod waren gekomen. Dat is ook wat DINGtiid
nastreeft: het veld onderling in gesprek brengen.
DINGtiid zelf was op sociale media vooral actief op Twitter. Er werden 314
tweets verzonden, die in totaal 195.528 keer zijn bekeken. 2168 mensen
hebben het Twitterprofiel van DINGtiid bekeken. De tweets hebben geleid
tot 105 nieuwe volgers (642 totaal op 31 december 2019), een groei van
ongeveer 20 procent vergeleken met 2018.

DINGtiid adviseert
DINGtiid heeft gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven:
gevraagde adviezen betreffende het gebruik van het Fries
bij Rijksuitvoeringsorganisaties en gemeenten. Ongevraagde
adviezen betreffende de zorgelijke situaties bij de Fryske Akademy,
Kurrikulum.frl en het gebruik van het Fries bij Rechtbank NoordNederland en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

•
DINGtiid signaleert
	DINGtiid heeft pijnpunten benoemd en input voor toekomstige
adviezen opgehaald in het veld, via individuele gesprekken
en met DINGpetearen betreffende het onderwijs en de
kennisinfrastructuur.
•
DINGtiid professionaliseert
	DINGtiid is verder geprofessionaliseerd en zichtbaarder geworden.
Aanbevelingen uit de zelfevaluatie zijn of worden opgepakt.
Bovendien vinden adviezen van DINGtiid steeds beter hun weg
naar politiek, media en maatschappij.

Overzicht uitgaven DINGtiid 2019
Het beschikbare budget van DINGtiid voor het jaar 2019 was € 186.500.
De provincie Fryslân had voor 2019 een bedrag van € 109.500 geoormerkt
voor DINGtiid. Het ministerie van BZK stelde DINGtiid € 50.000 ter
beschikking. Daarnaast was er uit 2018 nog een bedrag van € 27.000
beschikbaar voor 2019.

Uitgaven
Vergoedingen bestuursleden DINGtiid

€ 23.004,00

Staf DINGtiid

€ 56.760,00

Huisvesting

€ 3.169,32

Communicatie

€ 5.540,85

Werkprogramma – onderzoek en adviezen
Overleggen – DINGpetearen
Andere kosten (reiskosten, administratie, abonnementen,
sollicitatie, etc.)
Totaal

€ 58.523,75
€ 8.790,98
€ 14.285,60
€ 170.074,50

www.dingtiid.frl
ynfo@dingtiid.frl
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