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DINGtiid
Wettelijk kader

De Wet gebruik Friese taal is op 1 januari 2014 van kracht geworden. Deze
wet regelt het gebruik van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer.
Hoofdstuk 4 bepaalt 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.

Taakopvatting en werkwijze

DINGtiid vervult zijn wettelijke taak door te rapporteren over de behoeften
en de wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot de Wet
gebruik Friese taal 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 overheden,
bestuursorganen en rechterlijke instanties, voor zover die in de provincie
Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als werkgebied hebben.
Verder adviseert DINGtiid aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Fryslân over de totstandkoming en de uitvoering van de Bestuursafspraak
Friese taal en Cultuur (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 wettelijke taken bevordert DINGtiid ook de maatschappelijke
discussie over het Fries. DINGtiid kent verschillende manieren om de
taken uit te voeren en de ambities te realiseren. Zo publiceert DINGtiid
onderzoeken, adviezen, rapportages, en schrijft brieven aan bewindslieden
en partijen uit het veld. Daarnaast voert DINGtiid 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 zogenoemde ‘DINGpetearen’. Tijdens een DINGpetear brengt
DINGtiid kennis en experts op het gebied van een bepaald onderwerp bij
elkaar en biedt de deelnemers achtergrond en inhoud om het onderwerp
optimaal te kunnen doorgronden; zo gezien zijn DINGpetearen een vorm
van ‘veldconsultatie’ of ‘burgerconsultatie’. DINGtiid voorziet zo de Friese
gemeenschap van kennis en perspectief, maar voedt ook zichzelf met
praktijkinformatie en nieuwe of veranderende inzichten.

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 liefhebbers bijeenroepen
in een ‘DINGpetear’ (minisymposium) en dat thema vanuit verschillende
invalshoeken bespreken.

Wie zijn DINGtiid?

Hoofdlijnen DINGtiid in 2021

In 2021 zaten vijf mensen in het bestuur van DINGtiid, allemaal met
hun eigen expertise en achtergrond. De bestuursleden hebben
gemeenschappelijk dat hun wortels in Fryslân liggen en dat ze zich daar
ook zeer verbonden mee voelen. Tegelijk kijken ze met een frisse blik naar
Fryslân en het Fries.

Overleggen

Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit:
• Jan Koster (voorheen: directeur Arbeidsvoorziening, Economische
Zaken gemeente Maastricht; Omrop Fryslân), voorzitter, aandachtsveld
bestuurlijke zaken en media
• Freddy Weima (directeur Nuffic tot april 2021; voorzitter PO-raad sinds
april 2021), aandachtsveld kennis en onderwijs
• Hedzer Klarenbeek (voorheen: jeugd- en zedenpolitie Fryslân;
woordvoerder van het college van B&W van gemeente Leeuwarden),
aandachtsveld overheden
• Anne Merkuur (gepromoveerd taalkundige aan Rijksuniversiteit
Groningen en Fryske Akademy), aandachtsveld taal en cultuur
Het bestuur werd op 1 mei 2021 uitgebreid met:
• Annalies Outhuijse (jurist bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam),
aandachtsveld recht
Freddy Weima nam op 31 december 2021 afscheid als bestuurder na
twee bestuursperioden (2014-2021). In oktober 2021 zette DINGtiid een
vacature uit voor een bestuurder met portefeuille Onderwijs. Frisist Alex
Riemersma (eerder lector Fries en Meertaligheid aan hogeschool NHL
Stenden Hogeschool) is voor die functie benoemd per 1 januari 2022.
Het bestuur wordt verder ondersteund door Anne Popkema
(bestuursadviseur), Tjallien Kalsbeek (secretariaat) en Froukje Sijtsma
(communicatie).

DINGtiid heeft in 2021 negen interne overleggen gehad met bestuur
en staf. Vanwege de coronacrisis vonden de meeste overleggen online
plaats. Met gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân
hebben drie bestuurlijke overleggen met DINGtiid plaatsgevonden. In het
overleg van 18 februari 2021 met de gedeputeerde lag de nadruk op het
adviesrapport van DINGtiid betreffende de Kennisinfrastructuur (december
2020) en werd het gevraagde advies betreffende de onderwijsinspectie
(februari 2021) besproken. Bij het bestuurlijk overleg van 28 april 2021,
met gedeputeerden Poepjes en Sander de Rouwe, stond opnieuw het
adviesrapport over de Kennisinfrastructuur centraal. Bij het bestuurlijk
overleg van 28 oktober 2021 was ook Commissaris van de Koning
Arno Brok aanwezig. In dat overleg werd gesproken over de adviezen
betreffende de Kennisinfrastructuur en de onderwijsinspectie. Verder
kwamen het Fries in het rechtsverkeer (o.a. tolkenkwestie) en de input voor
de tussenrapportage van de BFTK aan bod.
Op ambtelijk niveau is er regelmatig contact geweest met de provincie
Fryslân en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Veiligheid en Justitie
(V&J). In het kader van de tussenrapportage van de lopende BFTK heeft er
een hele reeks rondetafelgesprekken plaatsgevonden met professionals op
het gebied van Onderwijs, Rechterlijke & bestuurlijke autoriteiten, Media,
Cultuur en Economisch & sociaal leven.
Verder hebben onder andere bestuurlijke overleggen met ‘Mei-inoar
foar it Frysk’ en het Steatekomitee Frysk plaatsgevonden en ambtelijke
overleggen met Gemeenten&Frysk.

Werkprogramma

In de Wet gebruik Friese taal is bepaald dat DINGtiid om de twee jaar
een werkprogramma voorlegt aan de minister, en in aanloop naar het
laatste jaar van zo’n tweejarige periode een update geeft. Dit jaarverslag
behandelt de zaken aan de hand van de punten van dat werkprogramma,
of vult dat verder aan.

Corona

DINGtiid had, net als in 2020, ook in 2021 te maken met de gevolgen
van de pandemie. Veel overleggen vonden daarom digitaal plaats. De
coronamaatregels zorgden er ook voor dat geplande activiteiten, zoals alle
DINGpetearen, niet konden plaatsvinden. Zodoende kon niet alles zoals
gepland worden uitgevoerd. Alleen verschillende mini-DINGpetearen,
die in het kader van input voor de tussenrapportage van de BFTK werden
gehouden, vonden fysiek en online plaats.

Fries bij de taalwetgemeenten

Het veelomvattende adviesdossier ‘Fries in de Taalwetgemeenten’ zou
in eerste instantie worden afgesloten in 2020, en later in 2021, met een
combinatie van twee DINGpetearen: een gericht op taalbeleidsambtenaren
en een gericht op gemeentebestuurders. In beide jaren konden de
DINGpetearen fysiek niet doorgaan vanwege corona. Omdat DINGtiid het
voor dit dossier belangrijk vindt om de mensen fysiek bijeen te brengen, is
besloten de twee DINGpetearen opnieuw uit te stellen, naar 2022.

Kennisinfrastructuur Fries

DINGtiid voltooide eind 2020 een uitgebreid adviesrapport betreffende
de Kennisinfrastructuur van het Fries. Het onderzoek moest onder
andere duidelijk maken hoe er meer samenwerking kan komen tussen de
kennisinstellingen van het Fries, hoe de aanwas van studenten en jonge
professionals kan worden verbeterd (regeneratie), welke rol het beste
past bij de provincie en wat het belang is van een gezonde universitaire
frisistiek. In het adviesrapport ‘Op zoek naar nieuwe dynamiek’ (december
2020) dat uit dit proces is voortgekomen, wordt geschetst hoe de
kennisinfrastructuur van het Fries kan worden verstevigd. DINGtiid stelt dat
kennisinstellingen intensiever met elkaar en met maatschappelijke partners
zouden moeten samenwerken om aan alle soorten van kleine en grote
kennisvragen te voldoen. Een kennisberaad zou hiervoor een geschikte
vorm kunnen zijn.

Het doel was om in 2021 een afsluitend DINGpetear te organiseren, waar
bestuurders en professionals uit het kennisveld met elkaar in gesprek
konden gaan. Vanwege corona kon dat niet doorgaan en werd besloten om
dat naar het eerste kwartaal van 2022 te verplaatsen.
DINGtiid heeft het adviesrapport in 2021 in bestuurlijke overleggen met
de provincie Fryslân besproken. Provincie Fryslân heeft op 7 juni 2021 een
inhoudelijke reactie op het advies gegeven.

Inbreng evaluatie Taalskipper

De provincie Fryslân liet in 2021 een onderzoek uitvoeren door
onderzoeksbureau DeFacto voor de tussenevaluatie van de Taalskipper.
DINGtiid werd uitgenodigd voor een gesprek om input te geven voor die
evaluatie. Dat vond in de zomer van 2021 plaats.

Tussenrapportage Bestuursafspraak Friese taal en Cultuur

Halverwege de looptijd van de BFTK 2019-2023, in 2021, stelden Rijk en
provincie een tussenrapportage op van de uitvoering van de BFTK. Rijk en
provincie Fryslân vroegen DINGtiid om input voor die tussenrapportage;
zo’n adviesrol is conform de wettelijke taak van DINGtiid, zoals die is
vastgelegd in artikel 19 lid 2b van de Wet gebruik Friese taal (2014). Op 30
juni 2021 bracht DINGtiid schriftelijk advies uit.
Oorspronkelijk was het doel om op een DINGpetear een groot aantal
‘gebruikers’ van de BFTK (bestuurders, professionals, ambtenaren)
bijeen te brengen en daar, plenair en in deelsessies, te praten over de
verschillende domeinen die de BFTK kent. Vanwege corona moest hiervan
worden afgeweken, en werd gewerkt met een reeks van zeventien ‘miniDINGpetearen’: per domein, of soms per paragraaf, een rondetafelgesprek
(meestal online) met een relatief beperkt aantal ervaringsdeskundigen op
dat specifieke gebied.
DINGtiid wilde met zulke rondetafelgesprekken inventariseren welke
lacunes de lopende BFTK kent en welke ambities de komende BFTK
zou kunnen nastreven. Dat is gedaan tegen de achtergrond van de
doelstelling die de lopende BFTK in artikel 7 beschrijft: “[De doelstelling
bij de bevordering van het Fries is] het blijven scheppen van de juiste
randvoorwaarden en het creëren van de ideale omstandigheden waardoor
het gebruik van de Friese taal in het onderwijs, de rechtspraak, de
media, cultuur etc. niet langer alleen maar een recht, maar natuurlijk en
vanzelfsprekend zal zijn.”
Vanuit hun ervaringen met de huidige BFTK konden de gesprekspartners
aangeven waarin de lopende bestuursafspraak hun behoeften niet helemaal
dekt. De vervolgstap was dan om te bekijken welke ambities de komende
BFTK (2024-2028) volgens hen zou moeten nastreven. Tegelijkertijd heeft
Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren in
opdracht van DINGtiid geïnventariseerd (in hoeverre) Handvestafspraken
met de BFTK worden ingevuld.

Rapportage Europees Handvest

Op verzoek van het Rijk, en in goed overleg met ambtenaren van het
Rijk en de provincie Fryslân, is de conceptrapportage van het Rijk ten
aanzien van de implementatie van het Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden over de periode juli 2019 tot maart 2021
bestudeerd. DINGtiid is daarbij verzocht om te beoordelen of informatie
ontbreekt, of de rapportage feitelijke onjuistheden bevat en of er relevante
aanvullingen vanuit DINGtiid-activiteiten te melden zijn. Op 6 april 2021
heeft DINGtiid het onderzoeksrapport ‘De implementatie van het Europees
Handvest voor Regionale of Minderheidstalen in Nederland – een update’
(uitgevoerd door Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en
Taalleren) en een adviesbrief met een aantal aanbevelingen aangeboden
aan demissionair minister Ollongren van BZK.

Fries taalbeleid bij organisaties

DINGtiid was in 2021 betrokken bij de follow-up door de
provincie Fryslân van onze casestudy ‘Het gebruik van het Fries bij
Rijksuitvoeringsorganisaties’ (2020), die werd uitgevoerd op verzoek van
het ministerie van BZK. Voor die casestudy voerde DINGtiid gesprekken
met medewerkers van Belastingdienst, RVO, UWV, DUO en de Meldkamer
Noord-Nederland. Uit die casestudy kwam naar voren dat het gebruik van
de Friese taal bij Rijksuitvoeringsorganisaties voortkomt uit de wens om de
klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, en niet zozeer uit een wettelijke
bepaling betreffende het Fries.
Als vervolg wilde de provincie in samenwerking met de Afûk, in 2020 en
2021 de Rijksuitvoeringsorganisaties theoretische en praktische handvatten
aanbieden om tot taalbeleid te komen. DINGtiid is bij verschillende
overleggen ambtelijk aangeschoven. Ook heeft DINGtiid de provincie het
aanbod gedaan om een DINGpetear te organiseren voor ambtenaren van
Rijksuitvoeringsorganisaties betreffende taalbeleid.

Advies Onderwijsinspectie Fries in primair en
voortgezet onderwijs

De provincie Fryslân legde in 2020 een adviesvraag neer bij DINGtiid
om de optimale omstandigheden voor het toezicht op het Fries in het
primair en voortgezet onderwijs in kaart te brengen. De provincie Fryslân
vroeg hierbij in het bijzonder aandacht voor de positionering van de
toezichtsbevoegdheid, naar aanleiding van het Bestuursakkoord ‘Lok op 1’
(2019-2023). In dat akkoord heeft de provincie de ambitie uitgesproken om
het toezicht op het Fries in het onderwijs naar de provincie over te brengen
en van het Rijk over te nemen (resultaat 55 uit het Bestuursakkoord Lok op
1). Hiervoor voerde DINGtiid in 2020 gesprekken met provincie Fryslân,
Onderwijsinspectie, Cedin, CSG Liudger, Lectoraat Meertaligheid en
schriftelijke taalbeheersing NHL Stenden Hogeschool, ROOBOL en het
ministerie van OCW.

Op basis van die gesprekken concludeert DINGtiid dat de trend in het
toezicht op het Fries in het onderwijs positief is. DINGtiid stelt dat de
bestaande formele rolverdeling goed is. Het toezicht is de afgelopen jaren
verbeterd; om het toezicht optimaal te krijgen zijn verdere verbeteringen
nodig en ook mogelijk, zowel aan de toezichts- als aan de beleidskant. Op
1 februari 2021 heeft DINGtiid zijn advies gepubliceerd. Op 7 juni 2021
heeft Poepjes schriftelijk gereageerd.

Universitaire frisistiek aan Rijksuniversiteit Groningen

In december 2020 ontving DINGtiid een brief van de leerstoel Fries aan
de Rijksuniversiteit Groningen met hierin het plan om in samenwerking
met de lerarenopleiding Fries van NHL Stenden Hogeschool een master
Frisistiek op te richten. Begin 2021 liet DINGtiid weten het initiatief te
verwelkomen, mede omdat de plannen aansluiten op aanbevelingen uit
de adviesnotitie over de Kennisinfrastructuur van het Fries. Een beter
zichtbare, onafhankelijke, geborgde opleiding Fries binnen het Nederlands
universitair bestel vergroot de toekomstplannen van het Fries en is daar
zelfs een voorwaarde voor.

Overleg Rechtbank Noord-Nederland

Op 24 februari 2021 vond een bestuurlijk overleg plaats met mr. A.R. van
der Winkel, president van de Rechtbank Noord-Nederland. Het was een
vervolggesprek over het gebruik van het Fries in de rechtspraak. In 2020
had DINGtiid ook een overleg met Van der Winkel (toen als president van
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) over het belang van het gebruik van het
Fries voor de kwaliteit van de rechtspraak. Tevens kwam de zichtbaarheid
van de taal in de gebouwen en communicatie van de Rechtbank NoordNederland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan bod.

Werkprogramma 2022-2023

In 2021 stelde DINGtiid in overleg met Rijk en provincie Fryslân het
Werkprogramma 2022-2023 samen. Bepaald is dat DINGtiid om de twee
jaar een werkprogramma voorlegt aan de minister, en in aanloop naar het
laatste jaar van zo’n tweejarige periode een update geeft. DINGtiid richt
zich in het nieuwe Werkprogramma op de BFTK 2024-2028, de universitaire
frisistiek, het Fries in de voorschoolse fase, de media en de Friese taal,
en Fries in het rechtsverkeer. Voor sommige dossiers uit het nieuwe
Werkprogramma zette DINGtiid in 2021 reeds de eerste stappen.

Wat heeft DINGtiid bereikt in 2021?
•

•

•

	DINGtiid onderzoekt en adviseert
DINGtiid ging met belanghebbenden van het Fries in gesprek
om zo gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen of input
te geven. DINGtiid bracht gevraagd advies uit betreffende de
onderwijsinspectie. Verder gaf DINGtiid gevraagde input voor
de tussenevaluatie van de Taalskipper en de tussenrapportage
van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur, en liet DINGtiid
onderzoek uitvoeren in het kader van de tussenrapportage van het
Europees Handvest. DINGtiid werkte hiervoor samen met onder
andere Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en
Taalleren.
	DINGtiid zoekt verbinding
Om de adviserende en onderzoekende taken goed te
kunnen uitvoeren, werkte DINGtiid met verschillende partijen
samen. DINGtiid organiseerde onder andere zeventien
rondetafelgesprekken met ervaringsdeskundigen om te
inventariseren welke lacunes de lopende BFTK kent en welke
ambities de komende BFTK zou kunnen nastreven.
	DINGtiid is zichtbaar
DINGtiid heeft in 2021 het advies betreffende de
onderwijsinspectie, het jaarverslag en de input voor het Europees
Handvest op de eigen website gepubliceerd. Nieuwsmedia
deden hierover verslag. Verder werd DINGtiid door de media
geraadpleegd betreffende de plannen voor een master Frisistiek
in Leeuwarden.

Overzicht uitgaven DINGtiid 2021
Het beschikbare budget van DINGtiid voor het jaar 2021 was € 178.663.
De provincie Fryslân had voor 2021 een bedrag van € 113.600 geoormerkt
voor DINGtiid. Het ministerie van BZK stelde DINGtiid € 51.500 tot
beschikking. Daarnaast was er uit 2020 nog een bedrag van € 13.063
beschikbaar voor 2021.

Uitgaven
Vergoedingen bestuursleden DINGtiid

€ 21.556,00

Staf DINGtiid

€ 50.610,48

Huisvesting

€ 8.493,75

Communicatie

€ 6.020,90

Werkprogramma – onderzoek en adviezen intern

€ 41.167,28

Werkprogramma – onderzoek en adviezen extern

€ 15.789,40

Overleggen – DINGpetearen
Andere kosten (reiskosten, administratie, abonnementen,
sollicitatie, etc.)
Totaal

€ 0,00
€ 7.288,55
€ 150.926,36
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