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1.

Algemiene analyze taalbelied Frysk by gemeenten

Op 1 jannewaris 2014 is de Wet gebrûk Fryske taal yngien. Dizze wet regelet de rjochten fan
ynwenners fan de provinsje Fryslân wêr’t it giet om it brûken fan it Frysk yn de kontakten mei
de oerheid. De wet regelet ek de oprjochting fan it ‘Orgaan foar de Fryske taal’ (haadstik 4),
dat de befoardering fan de gelikense posysje fan it Frysk en it Nederlânsk yn de provinsje
Fryslân ta taak hat. Fierder regelet de wet it gebrûk fan de Fryske taal yn it bestjoerlik ferkear
(haadstik 3). DINGtiid stipet dit proses troch as ûnôfhinklik en neutraal advysorgaan mear
helderheid te krijen yn de koers fan it Frysk, mear gearwurking ta stân te bringen en in sterk
plak foar it Frysk te berikken. Sy sjogge ûnder oaren nei hoe’t it der foar stiet mei de útfiering
en ymplemintaasje fan de Wet gebrûk Fryske taal.
Gemeenten kinne harren eigen belied opstelle en sels bepale hokker rol se de Fryske taal spylje
litte wolle binnen de gemeente. In gemeente kin der bygelyks foar kieze om ûnderdielen fan
út it menusysteem fan ‘Gemeenten & Frysk’ oer te nimmen yn it beliedsplan. Dit menusysteem
bestiet út seis ûnderdielen: bestjoer, ûnderwiis, kultuer, media, sosjaal-kultureel wurk en
sûnenssoarch. Mei help fan it systeem kin in gemeente op ienfâldige wize belied fêstlizze. In
gemeente kin der ek foar kieze om (dêrneist) fierdergeand belied fêst te stellen. De ambysje
foar it Frysk betsjut ek in bepaalde ynset. Hoe wurdt dy foarmjûn? Kinne gemeenten harren
ambysje wiermeitsje?

1.1

Undersyksfraach

DINGtiid wol graach ynsjoch krije yn de wize wêrop’t gemeenten harren belied ynrjochtsje.
Dêrby giet it om de kwantitative gegevens. De kwaliteit fan it Fryske belied is gjin ûnderdiel
fan it ûndersyk. De resultaten kinne brûkt wurde om de belutsenen te advisearjen en it brûken
fan de Fryske taal binnen de oerheden krêftiger del te setten.

‘Wat is de ynset fan gemeenten foar de Fryske taal en hoe ferhâldt him dat ta de ambysjes
fan de gemeenten?’
Der wurde ferskillende ûndersyksmetoaden brûkt om in folslein en dúdlik byld te krijen fan
hoe’t Fryske gemeenten omgean mei it Frysk, hokker plak it ynnimt yn it belied en hoe’t dit
útfierd wurdt. De Wet gebrûk Fryske taal is op 1 jannewaris 2014 yngien. De
ûndersyksperioade rjochtet him op de perioade tusken 1 jannewaris 2014 en maaie 2019. It
ûndersyk rjochtet him hjirmei mear op feroarings yn it brûken fan de Fryske taal dan op
feroarings dy’t ûntstien binne troch de wetswiziging. Dizze ûndersyksperioade moat in goed
byld opsmite fan it brûken fan de Fryske taal by gemeenten.
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Tabelleboek per gemeente
Per gemeente is der in tabelleboek opsteld mei de beliedsanalyze en de analyze fan de enkête.
Op dy wize kin der per gemeente sjoen wurde nei wat se graach wolle, wêr’t harren ambysjes
lizze (beliedsplan) en wat der op dit stuit dien wurdt. Per gemeente kin ek sjoen wurde wêr’t
noch mooglikheden lizze om it brûken fan it Frysk noch fierder te stimulearjen. Nijsgjirrich is
om yn petear te gean mei dizze gemeenten en harren te stypjen yn it fierder stimulearjen fan
it brûken fan de Fryske taal.
In lyts oantal gemeenten hat koartlyn it beliedsplan opsteld. Sy sitte noch yn de begjinfaze.
Dat jildt foar Eaststellingwerf, Harns, Ljouwert, Smellingerlân en Waadhoeke. Foar harren is it
noch lestich yn te skatten hoe’t it beliedsplan yn de praktyk útpakke sil. Nijsgjirrich is om nei
in bepaalde perioade (twa à trije jier) nochris te sjen hoe’t it belied yn de praktyk útpakt is.
Dat kin ek by oare gemeenten dien wurde om sa in byld te krijen fan de ûntjouwings yn it
brûken fan de Fryske taal by gemeenten.
Analyze dokuminten
Net alle gemeenten hawwe in taalbelied Frysk. In oantal gemeenten is noch dwaande mei it
ûntwikkeljen fan it taalbelied Frysk. Per gemeente is der in tabelleboek ûntwikkele, dat befettet
in analyze fan de dokuminten en in analyze fan de enkête. De enkête jout mear ferdjipping en
mear ynsicht yn de praktyk.
De beliedsdokuminten binne evaluearre op de folgjende ûnderdielen:
1. Bestjoer:
• Belied
• Yntern
• Klantkontakt
• Houliken
• Riedsgearkomsten
• Kommunikaasje
• Iepenbiere romten
• Foarljochting
2. Underwiis
3. Soarch & wolwêzen
4. Media & kultuer
5. Begrutting
Lêswizer
De algemiene analyze befettet de resultaten fan de beliedsanalyze en de analyze fan de enkête.
Dizze wurde yn it earste diel útset (1.2 Resultaten beliedsanalyze en kwantumanalyze). Yn it
earste diel wurdt sjoen nei de wetlike kaders (bestjoerlik ferkear en rjochtsferkear) folge troch
it kontakt mei ynwenners, ynformaasjedieling, útstrieling en foarbyldfunksje en it gebrûk fan
de Fryske taal yn oare beliedsfjilden. Hjir folgje de algemiene konklúzjes en oanbefellings út
(1.3 Algemiene konklúzje en oanbefellings).
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1.2

Resultaten beliedsanalyze en kwantumanalyze

Wet gebrûk Fryske taal
De Wet gebrûk Fryske taal is op 1 jannewaris 2014 yngien en hat betrekking op it brûken fan
de Fryske taal yn it bestjoerlike en rjochtsferkear. It Ryk en de provinsje Fryslân meitsje
periodyk ôfspraken oer de útwurking fan de ferantwurdlikheid foar de Fryske taal en kultuer
oer. In folsleine omskriuwing fan de wet stiet yn de Wettenbank.
Bestjoerlik ferkear
Yn prinsipe kin it Frysk brûkt wurde yn bestjoersorganen foar safier’t se yn de provinsje
fêstige binne. De Fryske taal mei dêrby net ta in ûnevenredige belêsting fan it
bestjoerlike ferkear liede of ta in ûnbefredigjend ferrin fan it mûnlinge proses. As der
neffens it bestjoersorgaan sprake is fan ûnevenredige belêsting, dan kin dat rjocht
ferfalle. Bestjoersorganen dy’t net by de sintrale oerheid hearre, stelle regels op oer it
brûken fan it Frysk.
In Frysk stik moat oersetten wurde nei it Nederlânsk as it ek bûten de provinsje brûkt
wurdt of as it algemien ferbinende foarskriften of beliedsregels binne. Foar it oersetten
fan skriftlike stikken kin in fergoeding oanfrege wurde.
De Waadeilannen en Weststellingwerf binne frijsteld fan de ferplichtings.
Eaststellingwerf hat oanjûn ek in útsûnderingsposysje te wollen, omdat der foar it
grutste part Nederlânsk en Nedersaksysk (Stellingwerfs) praten wurdt. Oant no ta hat
Eaststellingwerf dy útsûnderingsposysje noch net krigen.
Rjochtsferkear
In eed, belofte of befêstiging mei yn it Frysk ôflein wurde. In fertochte, partij, tsjûge of
belanghawwende mei yn it Frysk it wurd dwaan. Hjirby kin bystân fan in tolk jûn wurde.
Stikken dy’t yn it iepenbiere register komme, moatte in Nederlânske oersetting hawwe.
Sawol de Nederlânske as de Fryske stikken wurde opnommen yn it register.
Foar trou-aktes, aktes fan ferstjerren en berte-aktes jildt dat dizze wetlik ferplichte yn
it Nederlânsk oplevere wurde moatte. Oare dokuminten lykas de oanfraachformulieren
foar it rydbewiis, paspoart/ID-kaart en ferklearring oangeande gedrach binne offisjele
dokuminten dy’t allinnich yn it Nederlânsk ôfjûn wurde.
In oantal dokuminten wurde dus, neist it Nederlânsk, ek yn it Frysk ôfjûn. Dit binne de trouakte, akte fan ferstjerren en de berte-akte. By de measte gemeenten wurdt dit troch de amtner
sels oanbean, mar yn inkelde gemeenten moat de ynwenner der sels om freegje (figuer 1 op
side 7). Us advys is dat de amtner it altyd oanbiedt en dat de ynwenner der net om hoecht te
freegjen. De ynwenner tinkt der miskien net om of wit de mooglikheden net. Troch it as amtner
aktyf oan te bieden, kin der mear gebrûk fan makke wurde.
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Oanbieden offisjele dokuminten - alle 13 gemeenten

3

10

Oanbean troch amtner

Ynwenner moat sels freegje

Figuur 1. Oanbieden offisjele dokuminten. Bron: Partoer 2019.

Kontakt mei ynwenners
Oer it generaal hechtsje gemeenten wearde oan it brûken fan it Frysk yn it kontakt mei
ynwenners. De iene gemeente hat dit wiidweidiger yn it belied omskreaun as de oare. Foar de
measte gemeenten jildt dat de taal fan de ynwenners liedend is yn de taal dy’t sprutsen wurdt
en dat dit op in natuerlike wize ferrint. Dit jildt sawol foar it telefoanysk kontakt (ûndersteande
figuer) as foar it kontakt fia de publyksbaly (figuer 3 op side 8).

Kontakt fia telefoan - alle 13 gemeenten

2

3

Frysk

Nederlânsk

8
Per ôfdieling Per meiwurker
ferskillend
ferskillend

Figuur 2. Kontakt fia telefoan. Bron: Partoer 2019.
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Streektaal

Kontakt fia publyksbaly - alle 13 gemeenten
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Figuur 3. Kontakt fia publyksbaly. Bron: Partoer 2019.

It ferskilt per gemeente oft der ynstruksjes jûn wurde oer it brûken fan taal op de ôfdieling
(ûndersteande figuer). Krekt wat mear as de helte fan de gemeenten jout gjin ynstruksje, de
oare helte wol. In ynstruksje kin lykwols in belangrike wize wêze om meiwurkers bewust te
meitsjen fan taal en de ynfloed dy’t taal hat op ynwenners. Troch hjir geregeld omtinken oan
te jaan, tinke meiwurkers mear nei oer it brûken fan taal yn it kontakt mei ynwenners. Us advys
is om it geregeld mei meiwurkers te hawwen oer taal, sadat se der bewust mei omgean kinne.

Ynstruksjes op de ôfdieling - alle 13 gemeenten

6
7

Wol ynstruksje

Gjin ynstruksje

Figuur 4. Ynstruksje op de ôfdieling. Bron: Partoer 2019.

By it gebietsteam kin beslist mear oandacht jûn wurde oan it brûken fan taal. Mar twa
gemeenten hawwe (Frysk) taalgebrûk yn it gebietsteam opnommen yn it belied. In gebietsteam
heart leechdrompelich te wêzen, sadat it foar ynwenners maklik is om yn kontakt te kommen.
It advys foar alle gemeenten is om yn de takomst wol belied te meitsjen foar it Frysk binnen
de gebietsteams, omdat it gebietsteam in belangrike funksje ynnimt en krekt soarget foar de
ferbining fan ynwenners, organisaasjes en ferskillende foarmen fan soarch en stipe.
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Yn it kontakt mei ynwenners kin it Frysk in wichtige rol spylje. Benammen de
kommunikaasjemeiwurkers, gebietsteammeiwurkers, balymeiwurkers en konsulinten hawwe
in soad kontakt mei ynwenners. Foar harren is it belangryk dat se Frysk ferstean en eventueel
ek prate kinne. It kin foar ynwenners noflik wêze om in petear yn harren eigen taal te hâlden.
Foar de measte gemeenten jildt dat se fan meiwurkers freegje dat se it Frysk ferstean kinne,
mar dat jildt net altyd foar it praten kinne (ûndersteande figuer). It advys is om hjir yn de
takomst goed nei te sjen en eventueel kursussen Frysk oan te bieden foar meiwurkers dy’t in
soad kontakt hawwe mei ynwenners.

Wat frege wurdt fan (nije) meiwurkers - alle 13
gemeenten

9

4
Frysk ferstean
Ja

6

7

Frysk prate
Nee

Ofhinklik fan ôfdieling

Figuur 5. Wat frege wurdt fan (nije) meiwurkers. Bron: Partoer 2019.

Ynformaasjedieling
Yn hokker taal ynformaasje dield wurdt, is faak ôfhinklik fan it type ynformaasje. Juridyske
teksten moatte yn it Nederlânsk dield wurde. Parseberjochten dy’t net juridysk fan aard binne,
wurde by guon gemeenten yn it Frysk skreaun en by de oare gemeenten yn it Nederlânsk. In
oantal gemeenten jout oan dat dit ôfhinklik is fan it ûnderwerp: as it ûnderwerp derom freget,
dan wurdt it Frysk brûkt.
Der binne net folle gemeenten dy’t in folsleine Frysktalige webside hawwe (figuer 6 op side
10), mar der binne wol in oantal gemeenten mei in webside dy’t foar in part Frysktalich is.
Hjirby kin it sa wêze dat der kwoots of bepaalde artikels yn it Frysk skreaun wurde. Dit is faak
ôfhinklik fan it ûnderwerp. Op sosjale media wurde soms ek Frysktalige berjochten pleatst
(figuer 7 op side 10). By de measte gemeenten is dit ôfwikseljend Frysk en Nederlânsk. Omdat
it ynternet en de sosjale media belangrike boarnen fan ynformaasje binne foar ynwenners, is
it fan belang om mear omtinken te jaan oan taal. It Frysk kin dêr in gruttere rol krije.
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Taal fan de webside - alle 13 gemeenten
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Figuur 6. Taal fan de webside. Bron: Partoer 2019.

Frysktalich berjocht op sosjale media - alle 13
gemeenten
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Figuur 7. Frysktalich berjocht op sosjale media. Bron: Partoer 2019.

Utstrieling en foarbyldfunksje
In oantal gemeenten sjocht himsels as foarbyld foar oare organisaasjes en gemeenten (figuer
8 op side 11). Troch sels de Fryske taal te brûken, wolle se oare organisaasjes en gemeenten
ynspirearje om dat ek te dwaan. Hjirby is it net allinnich fan belang om sels dwaande te wêzen
mei it Frysk, mar ek de kennis, foarsjennings en maatregels dy’t naam wurde, mei elkoar te
dielen. Gemeenten moatte dêrom mei elkoar yn petear. Dit wurdt al dien oan de hân fan de
gearkomsten fan Gemeenten & Frysk. Foar de takomst is it fan belang om dêrmei troch te gean
en foarbylden dy’t goed of dy’t krekt nét wurkje, mei elkoar te dielen.
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Foarbyldfunksje yn it brûken fan it Frysk - alle 13
gemeenten
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Figuur 8. Foarbyldfunksje yn it brûken fan it Frysk. Bron: Partoer 2019.

De foarbyldfunksje kin ta utering komme troch bygelyks Fryske ynformaasjebuorden te brûken
yn iepenbiere romten (ûndersteande figuer). By in part fan de gemeenten is dit al it gefal. Neist
dy ynformaasjebuorden kin it Frysk ek op oare kreative wizen ynsetten wurde troch bygelyks
Fryske kwoots fan bekende Friezen of Fryske dichters op sichtbere plakken lykas gebouwen
te pleatsen. Moai foarbyld dêrfan binne de wurden op gebouwen oan it Zaailand yn Ljouwert.
Mar ek yn ynformaasjeboekjes of folders kin it Frysk op kreative wize in plak krije.

Ynformaasjebuorden en paadwizers - alle 13
gemeenten
Ynformaasjebuorden gemeentehús
Ynformaasjebuorden keunst en
kultuer
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Figuur 9. Ynformaasjebuorden en paadwizers. Bron: Partoer 2019.

Oare beliedsfjilden
Wat opfalt is dat beliedsamtners muoite hiene mei it ynfoljen fan de enkête fanwegen
tiidkrapte. De measte beliedsamtners hawwe 0,1 fte beskikber foar it taalbelied Frysk. Yn dy
tiid (likernôch twa oeren per wike) moatte se alle taken dwaan dy’t yn it beliedsplan stean. It
brûken fan it Frysk is soms noch by oare beliedsamtners ûnderbrocht, mar dit is nearne
offisjeel fêstlein. Troch de beheinde tiid is der gjin romte om ekstra te wurkjen oan it Frysk.
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Yntern besteegje gemeenten oer it generaal omtinken oan it Frysk, mar ekstern besteegje se
minder oandacht oan it brûken fan it Frysk. Soms wurde eksterne organisaasjes stimulearre
om it Frysk te brûken mei in subsydzjeregeling, mar oer it generaal is hjir gjin belied op. Net
alle beliedstema’s binne like folslein omskreaun, dêrby is Underwiis wiidweidiger en spesifiker
omskreaun as Soarch & Wolwêzen en Media & Kultuer. By in soad gemeenten is der gjin
spesifyk belied foar dizze lêste twa terreinen, mar der kin yn de praktyk wol omtinken oan jûn
wurde.
De begrutting is net foar alle gemeenten omskreaun; allinne sân gemeenten (2017) of acht
gemeenten (2018 en 2019) hawwe in begrutting opjûn (ûndersteande figuer). By in oantal
gemeenten is der allinnich algemien gemeentlik budzjet en by oare gemeenten is it opsplitst
yn ferskillende ûnderdielen, lykas kursussen Frysk foar personiel, ynvestearring yn it Tomkeprojekt en Frysk yn de soarch. Hjirûnder wurdt it gemiddelde budzjet foar de sân gemeenten
werjûn.

Begrutting taalbelied - 2017 7 gemeenten en
2018/2019 8 gemeenten
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 13.090

€ 2.000

€ 13.019

€ 4.000

€ 9.436

€ 6.000

2017

2018

2019

€0
7 of 8 gemeenten
Figuur 10. Begrutting taal fan de sân of acht gemeenten dy’t it opjûn hawwe.
Bron: Partoer 2019.

1.3

Algemiene konklúzje en oanbefellings

Wat kin der maklik dien wurde mei beheinde middels
It earste dat opfalt, is dat gemeenten beheinde middels hawwe om it taalbelied út te fieren.
Hjirby giet it om it beheinde oantal oeren foar de beliedsamtner om alle taken út te fieren, mar
ek om it beheinde budzjet. De taalbeliedsamtner kin dêrtroch yn de knipe komme mei de
taken dy’t útfierd wurde moatte. Dat betsjut dat der keazen wurde moat tusken wat wol of net
dien wurde kin. Hjirtroch liket it dat der ekstern, mei maatskiplike partners, minder omtinken
jûn wurde kin oan it Frysk en gean gemeenten minder yn petear mei eksterne wurkfjilden oer
hokker rol sy spylje kinne yn it brûken fan it Frysk.
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Guon gemeenten jouwe oan dat taal soms op in reedlik simpele en ‘goedkeape’ manier
ynsetten wurde kin. Hjirby wurdt as foarbyld it útbringen fan ynformaasjefolders neamd of de
promoasje fan aktiviteiten yn it Frysk. Dizze kinne op in simpele wize ek útjûn wurde yn it
Frysk en sa wurdt it Frysk dan mear ûnder de oandacht brocht.
Us advys is dat de amtner Frysktalige dokuminten altyd oanbiedt en dat de ynwenner der net
om hoecht te freegjen. De ynwenner tinkt der miskien net om of wit de mooglikheden net.
Troch it as amtner aktyf oan te bieden, kin der mear gebrûk fan makke wurde.
Op in leechdrompelige wize de taal ûnder de oandacht bringe
De measte gemeenten fine taal in belangryk ûnderdiel yn it kontakt mei ynwenners en hechtsje
in soad wearde oan it brûken fan it Frysk. Hjirby is it belied yn guon gemeenten wiidweidiger
omskreaun as yn oare. Oer it generaal is taal (Frysk ferstean/prate/lêze/skriuwe kinne) gjin
hurde eask, mar wol in foardiel. Benammen fan meiwurkers dy’t in soad kontakt hawwe mei
ynwenners wurdt ferwachte dat sy it Frysk ferstean kinne. As dat net it gefal is, wurde
kursussen oanbean. It is fan belang om dy aktyf oanbieden te bliuwen. Opfallend is dat der
gjin spesifyk taalbelied is foar gebietsteams. Advys is om dit wol op te stellen. In gebietsteam
moat leechdrompelich wêze en dan is it Frysk krekt fan grut belang. Troch geregeld
ynstruksjes te jaan op de wurkflier kinne meiwurkers bewust(er) makke wurde fan it brûken
fan taal. Dit kin ek op in kreative of boartlike manier, sadat der gjin druk op komt te lizzen.
Boppedat is it wichtich om yn de fakatueres oandacht te skinken oan it gebrûk fan de Fryske
taal.
Gean yn petear en meitsje romte foar kreative uterings
By eksterne organisaasjes kin taal op in leechdrompelige wize ûnder de oandacht brocht
wurde. Troch sels mear mei it Frysk te dwaan en ek op in kreative en leechdrompelige wize
om te gean mei it Frysk kinne oare organisaasjes ynspirearre wurde om ek mear mei it Frysk
te dwaan; draach in foarbyldfunksje út. Doar as gemeente ek yn petear te gean mei oare
organisaasjes, lykas kultuerorganisaasjes, ûnderwiisynstellings en wolwêzensorganisaasjes. It
hoecht net fuortendaliks te lieden ta feroarings, mar it makket se wol bewust fan it brûken fan
it Frysk.
Hjirby is it ek fan belang dat kennis dield wurdt tusken gemeenten en organisaasjes. Der is in
soad kennis en ûnderfining binnen gemeenten, it is belangryk dat dit hieltyd dield wurdt yn
bygelyks de gearkomsten fan Gemeenten & Frysk. Sawol de suksesferhalen as minder positive
ûnderfinings kinne dield wurde. It tsjil hoecht net altyd opnij útfûn te wurden. Elkenien kin fan
elkoar leare en gemeenten kinne elkoar op dy wize fierder helpe.
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Sels in soad mei it
Frysk dwaan
Fryske ynformaasjebuorden en
plaknambuorden
Mar tink ek oan…
Kreative foarmen
fan Fryske
uterings

Praktyk diele mei
gemeenten/organisaasjes

By ynformaasjedieling kin it Frysk bewuster/mear ynsetten wurde
Yn hokker taal ynformaasje dield wurdt, is ôfhinklik fan hokfoar ynformaasje dield wurdt.
Juridyske teksten binne altyd yn it Nederlânsk, by parseberjochten hinget it ôf fan it ûnderwerp
en op sosjale media wurde soms Fryske berjochten pleatst. Hjir kin bewuster mei omgien
wurde en der mei ek wol mear Frysk brûkt wurde. Foar ynwenners is it hjirtroch ek makliker
om yn it Frysk te reagearjen. By in Nederlânsktalich berjocht reagearje se earder yn it
Nederlânsk. Dit wurdt miskien net bewust dien, mar in Frysktalige reaksje wurdt minder
‘normaal’ fûn, it is mear in automatisme. Troch sels mear Frysk te brûken, sille oaren it Frysk
ek mear brûke.
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2.

Algemene analyse taalbeleid Frysk bij gemeenten

Op 1 januari 2014 is de Wet gebruik Friese taal in werking gegaan. Deze wet regelt de rechten
van inwoners van de provincie Fryslân waar het gaat om het gebruik van het Fries in hun
contacten met de overheid. De wet regelt ook de oprichting van het ‘Orgaan voor de Friese
taal’ (hoofdstuk 4), die de promotie van de gelijke positie van het Fries en het Nederlands in
de provincie Fryslân tot taak heeft. Verder regelt de wet het gebruik van de Friese taal in het
bestuurlijk verkeer (hoofdstuk 3). DINGtiid ondersteunt hierin door als onafhankelijk en
neutraal adviesorgaan meer helderheid te krijgen in de koers van het Fries, meer
samenwerking tot stand te brengen en een sterke plek voor het Fries te bereiken. Zij kijkt
onder andere hoe het is gesteld met de uitvoering en implementatie van de Wet gebruik Friese
taal.
Gemeenten kunnen hun eigen beleid opstellen en zelf bepalen welke rol ze de Friese taal willen
laten spelen binnen de gemeente. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om
onderdelen vanuit het menusysteem van Gemeenten & Frysk over te nemen in haar
beleidsplan. Dit menusysteem bestaat uit zes onderdelen: bestuur, onderwijs, cultuur, media,
sociaal-cultureel werk en gezondheidszorg. Met behulp van het systeem kan een gemeente op
eenvoudige wijze beleid vastleggen. Een gemeente kan er ook voor kiezen om (daarnaast)
verdergaand beleid vast te stellen. De ambitie voor het Fries betekent een bepaalde inzet. Hoe
wordt die vormgegeven? Kunnen gemeenten hun ambitie waarmaken?

2.1

Onderzoeksvraag

DINGtiid wil graag inzicht in de manier waarop gemeenten hun beleid inrichten. Hierbij gaat
het om de kwantitatieve gegevens. De kwaliteit van het Friese beleid vormt geen onderdeel
van het onderzoek. De resultaten kunnen gebruikt worden om de betrokkenen te adviseren
en het gebruik van de Friese taal binnen overheden krachtiger neer te zetten.

‘Wat is de inzet van gemeenten voor de Friese taal en hoe verhoudt dat zich tot de ambities
van de gemeenten?’

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden om een volledig en helder
beeld te krijgen van hoe Friese gemeenten omgaan met het Fries, welke plek het inneemt in
het beleid en hoe dit tot uitvoering wordt gebracht. De Wet gebruik Friese taal is op 1 januari
2014 ingegaan. De onderzoeksperiode richt zich op het moment van intrede van de wet tot
en met mei 2019. Het onderzoek richt zich hiermee meer op veranderingen in het gebruik van
de Friese taal dan veranderingen die zijn opgetreden door de wetswijziging. Deze
onderzoeksperiode moet een goed beeld opleveren van het gebruik van de Friese taal bij
gemeenten.
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Tabellenboek per gemeente
Per gemeente is er een tabellenboek opgesteld met de beleidsanalyse en de analyse van de
enquête. Op deze manier kan er per gemeente worden gekeken wat ze graag willen en waar
hun ambities liggen (beleidsplan) en wat er op dit moment gebeurt. Per gemeente kan worden
gekeken waar nog mogelijkheden liggen om het gebruik van de Friese taal nog verder te
stimuleren. Interessant is om in gesprek te gaan met deze gemeenten en hen te ondersteunen
in het verder stimuleren van het gebruik van de Friese taal.
Een klein aantal gemeenten heeft kort geleden het beleidsplan opgesteld. Zij zitten nog in de
beginfase. Dit geldt voor Harlingen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Smallingerland en
Waadhoeke. Voor hen is het nog lastig om in te schatten hoe het beleidsplan in de praktijk
uitpakt. Interessant is om na een bepaalde periode (twee à drie jaar) nogmaals te kijken hoe
het beleid uitpakt in de praktijk. Dit kan ook bij de andere gemeenten worden uitgevoerd om
zo een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het gebruik van de Friese taal bij gemeenten.
Analyse documenten
Niet alle gemeenten hebben een taalbeleid Fries. Een aantal gemeenten is nog bezig met het
ontwikkelen van het taalbeleid Fries. Per gemeente is er een tabellenboek ontwikkeld. Een
tabellenboek bevat een analyse van de documenten en een analyse van de enquête. De enquête
(quantum analyse) geeft meer verdieping en meer inzicht in de praktijk.
De beleidsdocumenten zijn geëvalueerd op de volgende onderdelen:
1. Bestuur:
• Beleid
• Intern
• Klantcontact
• Huwelijken
• Raadsvergaderingen
• Communicatie
• Openbare ruimten
• Voorlichting
2.
3.
4.
5.
6.

Onderwijs
Zorg & welzijn
Media
Cultuur
Begroting

Leeswijzer
De algemene analyse bevat de resultaten van de beleidsanalyse en de quantum analyse (2.1
Resultaten beleidsanalyse en quantum analyse). Deze worden in het eerste deel uitgezet. In
het eerste deel wordt gekeken naar de wettelijke kaders (bestuurlijk verkeer en rechtsverkeer)
gevolgd door het contact met inwoners, informatiedeling, uitstraling en voorbeeldfunctie en
het gebruik van de Friese taal in andere beleidsvelden. Hieruit volgen algemene conclusies en
aanbevelingen (2.3 Algemene conclusie en aanbevelingen).
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2.2

Resultaten beleidsanalyse en quantum analyse

Wet gebruik Friese taal
De Wet gebruik Friese taal is sinds 1 januari 2014 ingegaan en heeft betrekking op het gebruik
van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en het rechtsverkeer. Kortgezegd maken het Rijk
en de provincie Fryslân maken periodiek afspraken over de uitwerking van de
verantwoordelijkheid in de Friese taal en cultuur. Een volledige omschrijving van de wet staat
in de Wettenbank.
Bestuurlijk verkeer
In principe dient het Fries gebruikt worden in bestuursorganen voor zover ze in de
provincie zijn gevestigd. De Friese taal mag daarbij niet tot een onevenredige belasting
van het bestuurlijk verkeer leiden of tot een onbevredigend verloop van het mondelinge
proces. Mocht hier volgens het bestuursorgaan wel sprake van zijn, dan vervalt dat
recht. Bestuursorganen die niet tot de centrale overheid behoren, stellen regels op over
het gebruik van Friese taal.
Een Fries stuk moet vertaald worden naar het Nederlands als het ook buiten de
provincie wordt gebruikt of als het algemeen verbindende voorschriften of
beleidsregels zijn. Voor het vertalen van schriftelijke stukken kan een vergoeding
worden aangevraagd.
De Waddeneilanden en Weststellingwerf zijn vrijgesteld van de verplichtingen. Ook
Ooststellingwerf heeft aangegeven een uitzonderingspositie te willen, omdat er
hoofdzakelijk Nederlands en Nedersaksisch (Stellingwerfs) wordt gesproken. Tot nu
toe heeft Ooststellingwerf de uitzonderingspositie nog niet gekregen.
Rechtsverkeer
Een eed, belofte of bevestiging mag in het Fries worden afgelegd. Een verdachte, partij,
getuige of belanghebbende mag in het Fries zijn/haar woord doen. Hierbij kan bijstand
van een tolk worden verleend. Stukken die in het openbare register komen, moeten
een Nederlandse vertaling hebben. Zowel de Nederlandse als de Friese stukken worden
opgenomen in het register.
Voor trouwaktes, overlijdensaktes en geboorteaktes geldt dat deze wettelijk verplicht
in het Nederlands moeten worden opgeleverd. Andere documenten zoals de
aanvraagformulieren van het rijbewijs, het paspoort/ID-kaart en verklaring omtrent
gedrag zijn officiële formulieren die alleen in het Nederlands worden afgegeven.
Een aantal documenten wordt dus, naast het Nederlands, ook in het Fries afgegeven. Dit zijn
de trouwakte, de overlijdensakte en de geboorteakte. Bij de meeste gemeenten wordt dit door
de ambtenaar zelf aangeboden, maar bij een enkele gemeente moet de inwoner hier zelf om
vragen (figuur 11 op pagina 19). Het advies is dat de ambtenaar dit altijd zelf aanbiedt en dat
de inwoner hier niet zelf om hoeft te vragen. De inwoner kan het vergeten of heeft misschien
geen beeld van de mogelijkheden. Door dit als ambtenaar zelf actief aan te bieden, kan er
meer gebruik van worden gemaakt.
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Aanbieden officiële documenten - alle 13 gemeenten

3

10

Aangeboden door ambtenaar

Inwoner moet zelf vragen

Figuur 11. Aanbieden officiële documenten. Bron: Partoer 2019.

Contact met inwoners
Over het algemeen hechten gemeenten waarde aan het gebruik van de Friese taal in het contact
met inwoners. De ene gemeente heeft dit uitgebreider in haar beleid omschreven dan de
andere gemeente. Voor de meeste gemeenten geldt dat de inwoners leidend zijn in de taal die
gesproken wordt en dat dit op een natuurlijke manier gebeurt. Dit geldt zowel voor telefonisch
contact (onderstaande figuur) als contact via de publieksbalie (figuur 13 pagina 20).

Contact via telefoon - alle 13 gemeenten

2

3

Fries

Nederlands

8
Per afdeling
verschillend

Per
medewerker
verschillend

Streektaal

Figuur 12. Contact via de telefoon. Bron: Partoer 2019.
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Contact via publieksbalie - alle 13 gemeenten

4

1

8

Fries

Nederlands

Per medewerker
verschillend

Streektaal

Figuur 13. Contact via de publieksbalie. Bron: Partoer 2019.

Het verschilt per gemeente of er instructies worden gegeven over het gebruik van taal op de
afdeling. Iets meer dan de helft van de gemeenten geeft geen instructie en de andere helft
geeft wel een instructie (onderstaande figuur). Een instructie kan echter wel een belangrijke
manier zijn om medewerkers bewust te maken van taal en de invloed die taal kan hebben op
inwoners. Door hier regelmatig aandacht aan te schenken, denken medewerkers meer na over
het gebruik van taal in het contact met inwoners. Het advies is om het regelmatig met
medewerkers te hebben over taal, zodat ze hier bewust mee om kunnen gaan.

Instructies op de afdeling - alle 13 gemeenten

6
7

Wel instructie

Geen instructie

Figuur 14. Instructies op de afdeling. Bron: Partoer 2019.

Bij het gebiedsteam kan zeker meer aandacht worden geschonken aan het gebruik van taal.
Slechts twee gemeenten hebben (Fries) taalgebruik in het gebiedsteam opgenomen in hun
beleid. Een gebiedsteam hoort laagdrempelig te zijn, zodat het voor inwoners makkelijker is
om in contact te komen. Het advies voor alle gemeenten is om in de toekomst wel beleid te
maken voor het Fries binnen het gebiedsteam, omdat het gebiedsteam een belangrijke functie
inneemt en juist zorgt voor de verbinding van inwoners, organisaties en verschillende vormen
van zorg en ondersteuning.
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In het contact met inwoners kan het Fries een belangrijke rol spelen. Met name de
communicatiemedewerker, gebiedsteammedewerker, baliemedewerkers en consulenten
hebben veel contact met inwoners. Voor hen is het belangrijk dat ze Fries verstaan en
eventueel zelf spreken. Het kan voor inwoners prettiger zijn om een gesprek in hun eigen taal
te voeren. Voor de meeste gemeenten geldt dat Fries verstaan wordt gevraagd van
medewerkers, maar Fries spreken niet altijd (onderstaande figuur). Het advies is om hier in de
toekomst goed naar te kijken en eventueel cursussen Fries aan te bieden voor medewerkers
die veel contact hebben met inwoners.

Wat wordt van (nieuwe)medewerkers gevraagd - alle 13
gemeenten

9

4
Fries verstaan
Ja

6

7

Fries spreken
Nee

Afhankelijk van afdeling

Figuur 15. Wat wordt van (nieuwe)medewerkers gevraagd. Bron: Partoer 2019.

Informatiedeling
In welke taal informatie wordt gedeeld, is vaak afhankelijk van het type informatie. Juridische
teksten moeten in het Nederlands worden gedeeld. Persberichten in de krant die niet juridisch
van aard zijn, worden bij sommige gemeenten in het Fries geschreven en bij sommige
gemeenten in het Nederlands. Een aantal gemeenten geeft aan dat dit afhankelijk is van het
onderwerp; als het onderwerp erom vraagt, dan wordt het Fries gebruikt.
Er zijn weinig gemeenten die een volledige Friestalige website hebben, maar er zijn wel een
aantal gemeenten waarbij een deel van de website Friestalig is (figuur 16 op pagina 22). Hierbij
kan het zijn dat er quotes of bepaalde artikelen in het Fries worden weergegeven. Dit is vaak
afhankelijk van het onderwerp. Ook via social media worden soms Friestalige berichten
geplaatst (figuur 17 op pagina 22). Bij de meeste gemeenten wordt dit afgewisseld met het
Nederlands. Omdat het internet en de social media belangrijke bronnen van informatie zijn
voor inwoners, is het van belang om meer aandacht te schenken aan taal. Het Fries kan hier
een grotere rol krijgen.
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Taal van de website - alle 13 gemeenten

6
7

Nederlands

Tweetalig

Figuur 16. Taal van de website. Bron: Partoer 2019.

Friestalige bericht op social media - alle 13 gemeenten

4
6

3

Ja

Nee

Soms

Figuur 17. Friestalige berichten op social media. Bron: Partoer 2019.

Uitstraling en voorbeeldfunctie
Een aantal gemeenten ziet zichzelf als voorbeeld voor andere organisaties en gemeenten
(figuur 18 op pagina 23). Door zelf gebruik te maken van de Friese taal willen ze andere
organisaties en gemeenten inspireren ook meer met de Friese taal te doen. Hierbij is het niet
alleen van belang om zelf bezig te zijn met de Friese taal, maar ook de kennis, voorzieningen
en maatregelen die worden getroffen met elkaar te delen. Gemeenten moeten daarom met
elkaar in gesprek. Dit gebeurt al aan de hand van de bijeenkomsten van Gemeenten en Frysk.
Voor de toekomst is het belangrijk om dit regelmatig te blijven doen en voorbeelden die goed
werken, maar ook voorbeelden die niet goed werken met elkaar te delen.
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Voorbeeldfunctie in gebruik Friese taal - alle 13
gemeenten

5

8

Ja

Nee

Figuur 18. Voorbeeldfunctie in gebruik Friese taal. Bron: Partoer 2019.

De voorbeeldfunctie kan worden versterkt door een Friese uitstraling. Dit kan door Friese
informatieborden te gebruiken in openbare ruimtes (onderstaande figuur). Bij een deel van de
gemeenten is dit al het geval. Naast informatieborden kan de Friese taal ook op een meer
creatieve wijze worden ingezet door Friese quotes van bekende Friezen of Friese gedichten op
muren van openbare gebouwen te plaatsen. Een voorbeeld zijn de Friese woorden op de
gebouwen op het Zaailand in Leeuwarden. Tevens kunnen deze creatieve uitingen worden
geplaatst in informatieboekjes of folders.

Informatieborden en bewegwijzering - alle 13
gemeenten
Informatieborden: gemeentehuis
Informatieborden: kunst en natuur

8

2

9

4

Informatiebord: afvalemmers
Bewegwijzering

Fries

Nederlands

3

13
7

6

Tweetalig

Figuur 19. Informatieborden en bewegwijzering. Bron: Partoer 2019.

Andere beleidsvelden
Wat opvalt is dat beleidsambtenaren moeite hebben met het invullen van de enquête door
gebrek aan tijd. De meeste beleidsambtenaren hebben 0,1 fte voor het taalbeleid Fries tot hun
beschikking. In deze tijd (ongeveer twee uren per week) moeten ze alle taken uitvoeren die in
het beleidsplan staan. Het gebruik van de Friese taal is soms nog bij andere beleidsambtenaren
ondergebracht, maar dit is nooit officieel. Door de beperkte tijd is er geen ruimte om extra
aan het gebruik van de Friese taal te werken.
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Intern besteden gemeenten over het algemeen aandacht aan de Friese taal, maar extern
besteden gemeenten minder aandacht aan het gebruik van de Friese taal. Soms worden
externe organisaties gestimuleerd met een subsidieregeling, maar over het algemeen is hier
geen beleid op. De beleidsthema’s zijn minder volledig omschreven, waarbij Onderwijs vaak
uitgebreider en specifieker wordt omschreven dan Zorg & welzijn en Media & Cultuur. Bij veel
gemeenten is er geen specifiek beleid voor deze terreinen, maar kan er eventueel in de praktijk
wel aandacht aan worden besteed.
Voor de begroting geldt dat dit niet voor alle gemeenten in de documenten omschreven wordt;
slechts zeven gemeenten (2017) of acht (2018 en 2019) hebben een begroting opgegeven
(onderstaande figuur). Bij een aantal gemeenten is er alleen een algemeen budget en bij een
aantal gemeenten is het opgesplitst in verschillende onderdelen, zoals cursussen Fries voor
personeel, investering in het Tomkeproject en Fries in de zorg. Hieronder wordt het
gemiddelde budget voor de zeven gemeenten weergegeven.

Begroting taalbeleid - 2017 7 gemeenten en
2018/2019 8 gemeenten
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 13.090

€ 2.000

€ 13.019

€ 4.000

€ 9.436

€ 6.000

2017

2018

2019

€0
7 of 8 gemeenten
Figuur 20. Begroting taalbeleid voor zeven of acht gemeenten die de
begroting hebben opgegeven. Bron: Partoer 2019.

2.3

Algemene conclusie en aanbevelingen

Kijk wat makkelijk kan worden gedaan met beperkte middelen
Het eerste dat opvalt, is dat gemeenten beperkte middelen hebben om het taalbeleid uit te
voeren. Hierbij gaat het om het beperkte aantal uren voor de taalbeleidsambtenaar om alle
taken uit te voeren als ook het beperkte budget. De taalbeleidsambtenaar kan hierdoor in de
knel komen met de taken die uitgevoerd moeten worden, waardoor soms keuzes moeten
worden gemaakt in wat wel en niet wordt gedaan. Hierdoor lijkt het dat er extern minder
aandacht kan worden besteed aan de Friese taal en gaan gemeenten minder in gesprek met
externe werkvelden in wat voor rol zij kunnen spelen in het gebruik van de Friese taal.
Sommige gemeenten geven aan dat taal soms op een redelijk simpele en ‘goedkope’ manier
kan worden ingezet. Hierbij wordt als voorbeeld het uitbrengen van informatiefolders
genoemd of bijvoorbeeld promotie van bepaalde activiteiten. Deze kunnen op een simpele
manier ook worden uitgegeven in het Fries. Hiermee wordt het Fries meer onder de aandacht
gebracht.
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Het advies is dat de ambtenaar dit altijd zelf aanbiedt en dat de inwoner hier niet zelf om hoeft
te vragen. De inwoner kan het vergeten of heeft misschien geen beeld van de mogelijkheden.
Door dit als ambtenaar zelf actief aan te bieden, kan er meer gebruik van worden gemaakt.
Op een laagdrempelige manier taal onder de aandacht brengen
De meeste gemeenten vinden taal een belangrijk onderdeel in het contact met inwoners en ze
hechten veel waarde aan het gebruik van de Friese taal. Hierbij is het beleid in sommige
gemeenten uitgebreider omschreven dan in andere gemeenten. Over het algemeen is taal
(Fries verstaan/spreken/lezen/schrijven) geen sterke eis, maar wel een pre. Zeker van
medewerkers die veel contact hebben met inwoners wordt verwacht dat zijn Fries kunnen
verstaan. Wanneer dit niet het geval is, worden cursussen aangeboden. Het is van belang om
de actief aan te blijven bieden. Opvallend is dat er geen specifiek taalbeleid is voor
gebiedsteam. Advies is om dit wel op te stellen. Een gebiedsteam hoort echter laagdrempelig
te zijn, waardoor Friese taal juist van groot belang is. Regelmatig instructies geven op de
werkvloer kan medewerkers bewust(er) maken van het gebruik van taal. Dit kan ook op een
creatieve wijze of spelenderwijze plaatsvinden, zodat er geen druk op komt te liggen maar
medewerkers juist op een luchtige manier te maken krijgen met de Friese taal. Bovendien is
het belangrijk om in de vacatures aandacht te schenken aan de Friese taal.
Ga in gesprek en maak ruimte voor creatieve uitingen
Ook bij externe organisaties kan taal op een laagdrempelige manier onder de aandacht worden
gebracht. Door zelf meer met de Friese taal te doen en ook op een creatieve en laagdrempelige
manier om te gaan met het Fries kunnen andere organisaties meer worden geïnspireerd; draag
een voorbeeldfunctie uit. Door zelf de Friese uitstraling te versterken, worden andere
organisaties meer geïnspireerd om ook de Friese taal te gebruiken. Durf als gemeente ook in
gesprek te gaan met andere organisaties; denk aan cultuurorganisaties, onderwijsinstellingen
en welzijnsorganisaties. Het hoeft niet direct te leiden tot verandering, maar het maakt ze wel
bewust van het gebruiken van de Friese taal.
Hierbij is het ook van belang dat kennis wordt gedeeld tussen gemeenten en organisaties. Er
is veel kennis en ervaring binnen gemeenten, het is belangrijk om dit te blijven delen in
bijvoorbeeld de bijeenkomsten van Gemeenten & Frysk. Zowel succesverhalen als minder
positieve ervaringen kunnen gedeeld worden. Het wiel hoeft niet altijd opnieuw uitgevonden
te worden. Iedereen kan van elkaar leren en gemeenten kunnen elkaar op deze manier
versterken.
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Zelf veel met Fries
doen
Friese informatieborden en
plaatsnaamborden
Maar denk ook aan…
Creatieve vormen
van Friese uiting

Praktijk delen met
gemeenten/organisaties

Bij informatiedeling kan bewuster/meer Fries worden ingezet
In welke taal informatie wordt gedeeld, is afhankelijk van welke informatie wordt gedeeld.
Juridische teksten zijn altijd in het Nederlands, bij persberichten is het vaak afhankelijk van
het onderwerp en op social media worden soms Friese berichten geplaatst. Hier kan bewuster
mee worden omgegaan en er mag meer gebruik worden gemaakt van het Fries. Voor inwoners
is het hierdoor ook makkelijker om in het Fries te reageren. Bij een Nederlandstalig bericht
reageren ze sneller in het Nederlands. Dit gebeurt misschien niet bewust, maar een Friestalige
reactie wordt dan minder ‘normaal’ gevonden; het is meer een automatisme. Door zelf meer
Fries te gebruiken, gaan anderen ook meer Fries gebruiken.
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