
 

Jaarplan DINGtiid 2018 met doorkijk naar 2019 
 
Het Jaarplan 2018 bevat de volgende onderdelen: 
 
Voorwoord 
1. Over DINGtiid 
2. Terugblik op de eerste termijn van DINGtiid (2014-2017) 
3. Werkprogramma 2018/2019 
4. Begroting 2018/2019 
5. Organisatie 2018  
Bijlage I: CV’s bestuursleden DINGtiid 
Bijlage II: Overzicht adviezen DINGtiid (2014-2017 
 
 
Voorwoord 
De Wet gebruik Friese taal (Taalwet) is op 1 januari 2014 van kracht geworden. Deze 
wet regelt het gebruiken van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer. In de Taalwet 
staat dat er een Orgaan voor de Friese taal is, dat als taak heeft om de gelijke positie 
van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen; dat orgaan heet DINGtiid. 
DINGtiid vervult haar wettelijke taak door te rapporteren over de behoeften en de 
wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot de Taalwet alsmede tot 
het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het 
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. Daarbij rapporteert 
DINGtiid aan de Minister van BZK, aan andere ministers, voor zover die 
verantwoordelijk zijn voor onderdelen van de centrale overheid die in de provincie 
Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als werkgebied hebben, aan 
andere bestuursorganen, voor zover die in de provincie Fryslân gevestigd zijn dan wel 
de provincie Fryslân als werkgebied hebben, en aan rechterlijke instanties voor zover 
die in de provincie Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als rechtsgebied 
hebben. Verder adviseert DINGtiid aan de Minister van BZK en aan gedeputeerde 
staten van de provincie Fryslân over de totstandkoming en de uitvoering van de 
Bestuursafspraak Friese taal en Cultuur (hierna: BFTK) en de uitvoeringsconvenanten, 
en biedt ze ondersteuning bij het opstellen van regels en beleidsplannen als bedoeld 
in art. 5 en 6 van de Wet gebruik Friese taal. Naast deze wettelijk taken jaagt DINGtiid 
ook de maatschappelijke discussie over het Fries aan. 
 
In overleg met de Rijksoverheid en conform de Memorie van Toelichting op de Wet 
gebruik Friese taal, is besloten dat de Kaderwet adviescolleges van toepassing is op 
DINGtiid. Dientengevolge legt DINGtiid eenmaal per jaar, conform artikel 25 en 26 van 
de Kaderwet adviescolleges, een werkprogramma en begroting voor aan de Minister. 
DINGtiid geeft er voor het jaar 2018 de voorkeur aan om werkprogramma en begroting 
onderdeel te maken van een Jaarplan, waarin voor de volledigheid ook een 
beschrijving van werkwijze en ambities van DINGtiid en van haar interne organisatie, 
zijn opgenomen. Bovendien wordt alvast vooruitgekeken naar het werkprogramma 
2019. 
 



 

1. Over DINGtiid 
 
Asega, ist thingtid 
“Asega, is het tijd voor het ‘ding’?” In de middeleeuwen klonk deze Oudfriese vraag 
zodra de vrije Friezen zich hadden verzameld in een ‘ding’ (denk aan: geding), een 
lokale vergadering om kwesties en geschillen te bespreken. Uiteindelijk gaf de asega 
(‘wetzegger’), de kenner van de rechtsgebruiken, zijn advies over een kwestie. 
DINGtiid zet het middeleeuwse ‘ding’ in een nieuw perspectief. Als een onderwerp dat 
de Friese taal betreft actueel of anderszins de moeite van het bespreken waard is – 
kortom: als het ‘tijd’ is voor een DING, brengt DINGtiid mensen bij elkaar. Dat kunnen 
deskundigen zijn, inwoners of juist ook buitenstaanders. Doel van een DING is om een 
onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken, kennis te delen, te horen 
wat goed en niet goed gaat, voor- en nadelen af te wegen, en om met al die informatie 
een stap verder te komen. Dat kan uitmonden in een advies, in 
samenwerkingsafspraken, in een projectplan, maar ook gewoon in een toenemend 
bewustzijn. Vandaar: DINGtiid. 
 
Ambitie 
DINGtiid hanteert bij de uitvoering van haar taken de ambitie, als ook verwoord in de 
Taalwet, dat de Friese taal binnen Fryslân dezelfde rechten als het Nederlands zal 
genieten en dat deze positie in bestuurlijk en rechtsverkeer verankerd wordt. Daarbij 
kijkt DINGtiid altijd ook naar de kansen die de meertalige context van Fryslân enerzijds 
en de Taalwet en Europese verdragen anderzijds, bieden. 
 
Om die ambitie te vervullen wil DINGtiid samen met de provincie het proces aanjagen 
om tot een breed gedeelde langetermijnkoers te komen, op basis van input uit de brede 
Friese taalgemeenschap, in samenwerking met het veld en middels een 
professionalisering van het proces. Daarbij houdt DINGtiid te allen tijde een open 
houding voor iedereen die wat vindt van het Fries, en speelt een stimulerende en 
verbindende rol tussen alle partijen.  
 
Werkvormen 
DINGtiid kent verschillende manieren om de taken uit te voeren en de ambities te 
realiseren. Uiteraard schrijft DINGtiid adviezen, rapportages en brieven aan 
bewindslieden en partijen uit het veld. Daarnaast voert DINGtiid vaak gesprekken met 
partners en belanghebbenden op het gebied van de Friese taal. Zo nu en dan worden 
die gesprekken in een breder verband georganiseerd en worden het 
rondetafelgesprekken, die zelfs het karakter van minisymposia kunnen krijgen: de 
zogenaamde ‘DINGpetearen’.  
 
Tijdens een DINGpetear brengt DINGtiid kennis en kenners van een bepaald 
onderwerp bij elkaar en biedt de deelnemers achtergrond en inhoud om het onderwerp 
optimaal te kunnen doorgronden. DINGtiid voorziet zo het veld van kennis en 
achtergrond, maar voedt ook zichzelf met praktijkinformatie en nieuwe of 
veranderende inzichten in de betreffende thematiek. Omdat DINGtiid merkt dat de 
gehouden DINGpetearen door alle partijen werden gewaardeerd, en het van 
toegevoegde waarde is voor het uitvoeren van haar taken wil DINGtiid deze werkvorm 
graag vaker toepassen. 



 

2. Terugblik op de eerste termijn van DINGtiid (2014-2017) 
De eerste periode (2014-2017) van de Taalwet en van DINGtiid stond in het teken 
van het zoeken naar en het uitkristalliseren van de rol en de werkwijze van DINGtiid. 
Hoe ligt het Friese taalveld erbij? Wat zijn de kansen en gevaren? Welke spelers 
vervullen precies welke rol? Hoe doen ze dat? Ook de precieze positionering in de 
bestuurlijke omgeving hoorde bij deze eerste periode: wat is de wettelijke taak van 
DINGtiid en hoe geeft DINGtiid daar invulling aan? Waar ligt de verantwoordelijkheid 
voor wie? Hoe moet DINGtiid haar adviestaak invullen, en hoe zorgen we ervoor dat 
die adviezen ook daadwerkelijk effect sorteren?  
 
Daarnaast heeft DINGtiid concrete adviezen geschreven. Sinds 2014 is in 
adviesbrieven en rapporten aandacht besteed aan de positie van het Fries in de 
media, de rechtspraak, het bestuurlijk verkeer, cultuur en onderwijs; een overzicht 
van de adviezen is in de bijlage toegevoegd. Twee rapporten springen eruit: het 
onderwijsrapport “Meertaligheid als kwaliteit en doel” (2017) en het structuuradvies 
“Verandering en verbetering” (2015), dat ook de Taalskipper introduceert. Als gevolg 
van het advies uit 2015 heeft, in overleg met het ministerie van BZK, de provincie 
Fryslân in 2016 de rol van Taalskipper op zich genomen. In 2019 zal DINGtiid, op 
verzoek van BZK, adviseren over de verdere invulling van de Taalskipperrol.  
 
Wat het onderwijsrapport betreft: meerdere instanties, waaronder OCW en de 
gedeputeerde, hebben erop gereageerd. De implementatie van de kansen die het 
rapport benoemt en de wettelijke verplichtingen die daarbij een rol spelen, houden 
onze aandacht. Eind 2018 zal DINGtiid een DINGpetear organiseren om een nieuwe 
stap te zetten in een gezamenlijke, breedgedeelde ambitie en visie op meertalig 
onderwijs.  
 
3. Werkprogramma 2018 en 2019 
Conform de Kaderwet adviescolleges dient DINGtiid jaarlijks haar werkprogramma 
voor het daaropvolgende jaar ter aanvulling en vaststelling voor te leggen aan de 
Minister. In het onderstaande werkprogramma blikken we ook vooruit richting 2019. 
 
Hoofdlijnen 
Om de hoofdlijnen te schetsen: DINGtiid buigt zich over zijn wettelijke taak om te 
adviseren over de BFTK, die in 2018 ontworpen wordt voor de jaren 2019-2023. Verder 
heeft BZK DINGtiid verzocht in 2018 een casestudy over de status van het Fries in het 
bestuurlijk verkeer uit te voeren: weten medewerkers van verschillende diensten en 
bestuursorganen dat ze Fries mogen gebruiken in hun mondelinge en schriftelijke 
correspondentie? Ook zal DINGtiid in het laatste kwartaal een DINGpetear over de 
ambities ten aanzien van het Fries in het onderwijs organiseren. In 2019 zal DINGtiid 
op verzoek van BZK, advies geven over de verdere invulling van de Taalskipperrol en 
wordt, in de vorm van een DINGpetear, het startschot gegeven om de 
langetermijnambities voor het Fries te gaan verkennen. Op verzoek van BZK zal 
daarbij ook aandacht uitgaan naar de huidige staat van het Fries. 
 
Werkprogramma 2018 
Voor meerdere van de hieronder genoemde advies- en rapportagetaken geldt dat de 
activiteiten over de jaargrens 2018/2019 heen kunnen lopen.  
 
 



 

Advisering BTFK (wettelijke taak)  
De BFTK is de uitwerking van verdragsverplichtingen betreffende het Fries die 
voortkomen uit de ondertekening van het Europees Handvest voor Regionale en 
Minderheidstalen en het Kaderverdrag Bescherming van Nationale Minderheden. Het 
regelt de gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en Provincie voor de Friese taal en 
cultuur. Samen met de Wet gebruik Friese taal (Taalwet) zorgt de BFTK voor de 
wettelijke en bestuurlijke verankering van de Friese taal en cultuur in de maatschappij. 
 
De huidige BFTK loopt eind 2018 af. Voor de jaren 2019-2023 wordt in 2018 een 
nieuwe bestuursafspraak opgesteld; eind 2017 zijn de eerste stappen in dat proces al 
gezet. Conform de Taalwet (art. 19 lid 2 b), waar het advies over de BFTK expliciet als 
wettelijke taak van Dingtiid wordt benoemd, volgt DINGtiid dat ontwerpproces en zullen 
de Minister en Gedeputeerde Staten van Fryslân een advies ontvangen over de inhoud 
van de BFTK als sturingsinstrument.  

Geplande uitvoering: inventarisatie (1e kwartaal); analyse en rapportagebrief 
(vóór 24 mei); formeel advies (3e /4e kwartaal).  

 
Status Fries in het bestuurlijk verkeer (op verzoek van BZK)  
Het Ministerie van BZK heeft DINGtiid naar aanleiding van een incident bij een 
dienstverlenende overheidsorganisatie gevraagd om een case study uit te voeren naar 
de wijze waarop zulke organisaties beter kunnen omgaan met het Fries en om te 
onderzoeken of hun werknemers zich voldoende bewust zijn van de status van de 
Friese taal. Op basis van deze case study zal DINGtiid een aantal adviezen doen aan 
het ministerie om de bewustwording onder de verschillende bestuursorganen 
eventueel te verbeteren.  

Geplande uitvoering: casestudy (2e/3e kwartaal), analyse (3e kwartaal), 
advies (4e kwartaal) 

 
 
DINGpetear Fries in het onderwijs (eigen initiatief)  
Begin 2017 bracht DINGtiid het onderwijsrapport “Meertaligheid als kwaliteit en doel” 
uit. De provincie Fryslân heeft in een reactie in oktober 2017 per advies aangegeven 
of en hoe dit (reeds) wordt opgepakt; ook andere instanties hebben inmiddels een 
reactie op het onderwijsadvies ingediend. In de loop van 2018 worden ook de concrete 
resultaten van het Taalplan Fries openbaar, die een belangrijk instrument vormen om 
de ambities en mogelijkheden van de onderwijssector nader te bespreken. In 2018 wil 
DINGtiid een vervolg aan dit belangrijke dossier geven in de vorm van een 
DINGpetear. Daarbij worden de betrokken partijen bijeengebracht om het discours 
over meertalig onderwijs op gang te houden en te bekijken hoe de adviezen uit het 
rapport zijn geland, ook in de BFTK. Uit het DINGpetear en aansluitend de eigen 
analyses van DINGtiid vloeit mogelijk in 2019 een vervolgadvies voort. 

Geplande uitvoering: gesprekken met belanghebbenden (3e kwartaal), 
DINGpetear (4e kwartaal), analyse (4e kwartaal), mogelijk vervolgadvies 
(2019) 

 
 
 
  



 

Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen (verzoek provincie Fryslân) 
De BFTK is de uitwerking van verdragsverplichtingen betreffende het Fries die 
voortkomen uit de ondertekening van het Europees Handvest voor Regionale en 
Minderheidstalen en het Kaderverdrag Bescherming van Nationale Minderheden. 
Omdat in 2018 de nieuwe BFTK 2019-2023 wordt ontworpen, is het uiteraard van groot 
belang om te weten wat de overheden hebben gedaan met de rapporten en 
aanbevelingen van de Raad van Europa. Daarom heeft DINGtiid in 2017 het Mercator 
Kenniscentrum van de Fryske Akademy opdracht gegeven om onderzoek te doen naar 
die rapporten; tevens zal Mercator een aantal aanbevelingen doen. De resultaten 
worden de zomer van 2018 verwacht. Afhankelijk van de resultaten zal DINGtiid advies 
over het dossier uitbrengen. 

Geplande uitvoering: inventarisering Mercator (1e en 2e kwartaal), analyse 
(3e/4e kwartaal), mogelijk advies (2019) 

 
Fries bij gemeentelijke herindelingen (op verzoek van provincie Fryslân)  
In 2017 heeft DINGtiid het Mercator Kenniscentrum van de Fryske Akademy opdracht 
gegeven om onderzoek te doen naar de gemeentelijke herindelingen in Fryslân en de 
rol die taal daarin heeft gekregen. Aan de hand van dat onderzoek zal het Mercator 
Kenniscentrum ook een aantal aanbevelingen doen. De resultaten worden in de zomer 
van 2018 verwacht. Afhankelijk van de resultaten zal DINGtiid advies over het dossier 
uitbrengen. 

Geplande uitvoering: inventarisatie Mercator (1e en 2e kwartaal), analyse 
(3e/4e kwartaal), mogelijk advies (2019) 

 
 
Werkprogramma 2019 
 
Taalskipper (op verzoek van BZK) 
De BFTK mag gezien worden als de werkagenda van Rijk en provincie ten aanzien 
van het Fries. Daarbij is de rol van de Taalskipper uiterst belangrijk. Deze nieuwe en 
belangrijke rol is in overleg tussen Rijk en provincie vanaf eind 2016 bij de provincie 
belegd. In het verlengde van ons advieswerk voor de nieuwe BFTK heeft het ministerie 
van BZK DINGtiid in 2018 verzocht om voor 2019 een advies over de invulling van de 
Taalskipperrol in haar werkprogramma op te nemen.  
 
Gebruik van de Friese taal in het recht (eigen initiatief) 
In 2017 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen die binnen het 
recht actief zijn. Daaruit komt het beeld naar voren dat het gebruik van de Friese taal 
in het recht op papier goed geregeld lijkt te zijn. Evenwel wordt vooral in de 
rechtszaal weinig gebruik gemaakt van het in de wet verankerde recht om Fries te 
spreken. Daarom willen we de komende periode de aandacht vestigen op het gebruik 
van de Friese taal in de rechtszaal en verkennen hoe we dit, in samenwerking met de 
rechtspraak in Noord-Nederland, onder de aandacht kunnen brengen. Uiteraard 
blijven we in gesprek met het werkveld. Indien daar aanleiding voor is, vormen onze 
bevindingen in de loop van 2019 de basis van een advies. 
 
Langetermijnambitie Fries 2030 (eigen initiatief) 
Uit de reacties die DINGtiid de afgelopen jaren bereikten, blijkt dat bijna alle relevante 
partijen in Fryslân, en ook de Friessprekenden zelf, behoefte hebben aan een 
langetermijnvisie voor het Fries. DINGtiid wil vanaf 2019 de betrokken partijen – 



 

waarbij uiteraard ook diezelfde Friessprekenden – op het gebied van de Friese taal 
bijeenbrengen om de langetermijnambitie voor 2030 scherp te krijgen. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de opbrengst van Culturele Hoofstad 2018: wat heeft het jaar 2018 
aan ambitie, inzichten en instrumentarium opgeleverd? Hoe zetten wij die ‘legacy’ in 
om de ambitie voor het Fries scherper te krijgen en een koers naar verwezenlijking uit 
te zetten? 2019 wordt het opstartjaar in dat belangrijke meerjarenproces, te beginnen 
met een verkennend DINGpetear dat de huidige staat van het Fries als thema heeft 
(zie hieronder). 
 
De staat van het Fries (op verzoek van BZK)  
Een noodzakelijke eerste stap in het vaststellen van die langetermijnambitie Fries 2030 
is de relevante partijen te voorzien van een scherp beeld van de huidige staat van het 
Fries; zo hebben ook alle partijen hetzelfde ‘startpunt’ richting 2030. De periodieke 
survey's en quick scans die er al zijn, zijn echter nog niet breed genoeg bekend, zodat 
ook de kennis over de aantallen lezers, sprekers en in het Fries, en het niveau dat ze 
beheersen, onderbelicht blijft. DINGtiid wil deze situatie verbeteren en van meet af aan 
het draagvlak voor de koers naar 2030 verbreden, op basis van gedeelde feitenkennis. 
Daarom willen we, als aftrap van onze inzet voor de langetermijnambitie, een 
DINGpetear organiseren met medewerking van instellingen en onderzoekers die zich 
richten op de staat van de Friese taal. Zo begint iedereen met dezelfde 
achtergrondkennis aan de verkenning van de langetermijnambities.  
 
Zorg (eigen initiatief) 
Het Fries heeft door de jaren heen al een plaats gekregen in de zorgsector in Fryslân. 
DINGtiid wil graag in beeld brengen hoe de afspraken en verantwoordelijkheden wat 
dat betreft zijn belegd. Hoe worden medewerkers in de zorgsector voorbereid en 
opgeleid? Wat is de ervaring van de gebruikers van de zorg? Wat zijn de kansen en 
uitdagingen voor het gebruiken van het Fries en hoe kan de sector daarmee omgaan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. Begroting 2018 
Conform de Kaderwet adviescolleges dient DINGtiid jaarlijks haar begrotingsontwerp 
voor de aan de taakvervulling verbonden uitgaven toe te zenden aan de Minister.  
 

 
 
 
Toelichting: Het is in 2017 wegens procuderele obstakels niet gelukt om het onderzoek 
dat door Mercator uitgevoerd wordt vanuit de bijdrage van BZK te betalen. Daardoor 
komt een deel van die onderzoekskosten  ten laste van de begroting van 2018, 
waardoor er vanuit DINGtiid voor 2018 helaas geen budget meer beschikbaar is voor 
DINGpetearen. DINGtiid zal bekijken of dit door middel van externe financiering of in-
kind bijdragen alsnog te realiseren is. 
 
  



 

5. Organisatie 2018 
 
Bestuur 
Begin 2018 bestaat het bestuur van DINGtiid uit: 
 

 Klaas Sietse Spoelstra – voorzitter | aandachtsdomein: cultuur 

(zittingsperiode tot eind 2018) 

 Tytsy Willemsma – vicevoorzitter | aandachtsdomein: bestuurlijk verkeer 

(zittingsperiode t/m 2019) 

 Hanny Elzinga | aandachtsdomein: recht (zittingsperiode t/m 2021) 

 Freddy Weima | aandachtsdomein: onderwijs (zittingsperiode t/m 2020) 

 Bianca Pander | aandachtsdomein: media en cultuur (zittingsperiode t/m 

2021) 

Staf  

 Tjallien Kalsbeek | secretariaat en organisatie, bijwonen overleggen, externe 

vertegenwoordiging (sinds september 2015, 2 dagen/week) 

 Froukje Sijtsma | communicatie en (social) media, bijwonen overleggen, 

externe vertegenwoordiging (sinds april 2016, 1-2 dag/week) 

 Anne Popkema | Secretaris en beleidsadviseur, bijwonen overleggen, externe 

vertegenwoordiging (sinds december 2017, 1-2 dagen/week) 

 Mirka Antolic | ondersteuning en organisatie DINGpetear Rjocht en organisatie 

Dei fan de Rjochtspraak.  



 

Bijlage I CV’s bestuursleden DINGtiid 
 
Klaas Sietse Spoelstra (expertise: strategisch vernieuwer en initiator) 
Directeur/eigenaar Nij Sicht, adviesbureau. Volgens voormalig gedeputeerde J. de 
Vries een persoon die mensen verbindt en vanuit visie en strategie (vernieuwingen) 
processen oppakt en stuurt op resultaat. Geniet bekendheid in Fryslân. Dhr. 
Spoelstra vervult diverse functies, als verandermanager, dagvoorzitter, gastdocent 
(NHL Leeuwarden), initiator (Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018) en verbinder. 
Eerder was hij werkzaam in het management bij hoofdkantoor KPN (Den Haag) en 
als initiator van diverse maatschappelijke vernieuwingsprocessen, o.a. in regionale 
en landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuur en landbouw.  
Zijn opleiding genoot dhr. Spoelstra in Eindhoven (Universiteit) en in Leeuwarden 
(Hogeschool). 
 
Bianca Pander (expertise: communicatie, cultuur & wetenschap) 
Bianca is partner bij BKB | Het Campagnebureau en directeur van Welcome to The 
Village. Popularisatie van wetenschap is een van haar expertises. In 2009 startte ze 
– werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen – de Nacht van Kunst & Wetenschap 
in Groningen. In 2013 volgde de Nacht van Kunst & Kennis in Leiden en Lowlands 
Science. Bianca werkt nu o.a. als strateeg aan de campagne Duurzame 
Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Elke 
Stem Telt-campagne van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; ook is ze 
medeoprichter van Stem op een Vrouw. Bianca is lid van de Raad van Toezicht van 
het Noord Nederlands Toneel / Club Guy & Roni. 
Haar opleiding genoot mw. Pander aan de Rijksuniversiteit Groningen (American 
Studies & Engels) en aan de Northern Arizona University (Political Science).  
 
Freddy Weima (expertise: onderwijs) 
Directeur-bestuurder van Nuffic, het Nederlandse expertise- en dienstencentrum voor 
internationale samenwerking in het onderwijs, werkend van primair tot hoger 
onderwijs. Nuffic is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Erasmus 
Plus programma en de ondersteuning van tweetalig onderwijs, naast vele andere 
activiteiten. Fedde Klaas (Freddy) Weima was voorheen werkzaam bij het CAOP, 
kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 
Vanuit die functie was hij onder meer werkzaam als directeur Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Tot 2007 werkte hij bij verschillende ministeries. Ook 
is hij van 2000 tot 2007 Statenlid geweest in Noord-Holland. 
 
 
Tytsy Willemsma (expertise: bestuur) 
Mw. Willemsma werkt als senior-adviseur Public Affairs EU in Brussel voor het 
samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en steden (SNN) in 
Brussel. Zij fungeert als intermediair tussen de noordelijke partners en 
gesprekspartners in Brussel en Den Haag. Voorheen was zij wethouder in de 
gemeente Dongeradeel. Daarnaast is zij bestuurslid van de Slachtemarathon en 
Stichting Feel the Night. 
 
 
Hanny Elzinga (expertise: recht) 

http://www.bkb.nl/
http://www.welcometothevillage.nl/
http://www.welcometothevillage.nl/
http://bkb.nl/campagnes/nacht-kunst-kennis
http://www.bkb.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid
http://www.bkb.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid
https://www.facebook.com/elkestemtelt/
https://www.facebook.com/elkestemtelt/
https://stemopeenvrouw.com/


 

Mw. Elzinga is vanaf 1 augustus 2011 benoemd tot Dean van het University of 
Groningen Honours College en hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie van het 
academisch onderwijs, in het bijzonder excellentietrajecten in een interdisciplinaire 
context. Daarvoor was zij werkzaam bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als universitair docent en later als universitair 
hoofddocent. Daarnaast is zij onder meer raadsheer-plaatsvervanger bij het 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.  
Mw. Elzinga studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is 
afgestudeerd in de hoofdrichtingen strafrecht en privaatrecht. In 1998 promoveerde 
zij aan de Katholieke Universiteit Tilburg op het proefschrift “In beroep. Een 
onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een 
vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb.” 
 
 
  



 

Bijlage II Overzicht adviezen DINGtiid 2014-2017 
 

 Advies “Dossier Meertaligheid in Europa” aan minister Plasterk (27-10-2014, 
BZK). 
 

 Advies “Verhuizing rechtbank en gerechtshof locatie Leeuwarden” aan 
minister Opstelten (30-10-2014, Veiligheid & Justitie) en nogmaals aan 
minister Van der Steur (27-7-2015, Veiligheid & Justitie). 
 

 Advies “Toekomst regionale omroepen in relatie tot de Wet gebruik Friese 
Taal” aan staatssecretaris Dekker (27-08-2015, OCW).  
 

 Advies Taalskipper “Verandering en verbetering” aan minister Plasterk (21-09-
2015, BZK) en Gedeputeerde Staten van Fryslân. 
 

 Advies “Recht om Fries te gebruiken in de rechtszaal” aan minister Van der 
Steur (14-12-2015, Veiligheid & Justitie). 
 

 Advies “Gebruik Friese taal bij Belastingtelefoon” aan minister Plasterk (25-3-
2016, BZK). 
 

 Brief “Zorgen budget en fte’s Fries bij Friese gemeenten (1-9-2016, Provinciale 
Staten). 
 

 Advies Onderwijs “Meertaligheid als kwaliteit en doel” (3-2-2017, OCW en 
Gedeputeerde Staten van Fryslân). 
 

 Brief Tussenevaluatie BFTC “Fries niet als museumstuk” aan minister 
Ollongren (30-11-2017, BZK). 

 
 


