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Samenvatting
‘De taalskipper is een organisatie en/of persoon die actieve structurele sturing geeft bij het implementeren van
tussen het Rijk en de provincie gemaakte afspraken op het gebied van de Friese taal en cultuur. De taalskipper
coördineert, verbindt en inspireert in overleg met het Rijk het Friese taaldossier in de provincie Fryslân.
De taalskipper is de partij die hierbij het voortouw neemt om alle decentrale betrokkenen bij elkaar te brengen.
De taalskipper stuurt daar waar kansen onbenut blijven’ (De Taalskipper Frysk, 2018).
Het Rijk en de provincie Fryslân hebben voor de periode 2019-2023 bestuurlijke afspraken gemaakt. In de
Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK 2019-2023) is afgesproken hoe ze invulling willen geven aan de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur, zoals ook vastgelegd in de Wet Gebruik Friese
taal (WGFT). In deze bestuurlijke afspraken en in de notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018) is opgenomen dat er
halverwege de periode 2019-2023 een evaluatie van de rol van de taalskipper wordt uitgevoerd. Deze evaluatie
is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De evaluatie heeft als doel om te kijken hoe de taalskipper tot nu toe functioneert en

Er bestaan drie beelden over de toegevoegde waarde van de taalskipper. Een deel

om te komen tot eventuele verbeterpunten voor de toekomst. De rol van de taalskip-

van de organisaties geeft aan dat de taalskipper van toegevoegde waarde is. De toe-

per richt zich op de drie kernwoorden van aansturing, ambitie en samenwerking in het

gevoegde waarde zit dan vooral in het verbinden van diverse partijen, het op de kaart

Friese taaldossier. De evaluatie is uitgevoerd door het analyseren van digitale bronnen,

zetten van het onderwerp en een stuk visieontwikkeling, zoals met het Taalplan Frysk

aangeleverde documenten en door het houden van acht semigestructureerde inter-

2030. Andere organisaties stellen dat de taalskipper geen toegevoegde waarde heeft,

views met de meest betrokken organisaties. Het uitgangspunt van de evaluatie is het

omdat de provincie dit werk eerder ook al deed. Er zijn ook organisaties die aangeven

document ‘De Taalskipper Frysk’ (2018).

dat de taalskipper van toegevoegde waarde is, maar dat het nog beter kan, door ook
te kijken naar de onafhankelijkheid van de taalskipper.

Over de periode 2019 tot en met juli 2021 zijn de volgende vier conclusies te trekken
over de inzet van de taalskipper Frysk:

Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zijn vier aanbevelingen te geven om
de rol van de taalskipper in de toekomst te versterken en te verbreden:

1. De taalskipper speelt een actieve stimulerende, agenderende,
faciliterende en enthousiasmerende rol in het Friese taaldossier.
2. De taalskipper heeft bij diverse onderwerpen een aansturende
rol getoond in de samenwerking tussen partijen.
3. De aansturende rol van de taalskipper hapert bij sommige
ambities.
4. De taalskipper is ambitieus in zijn rol en neemt deze rol ook

1. De profilering van de rol van de taalskipper kan beter en heeft meer tijd nodig.
2. Investeer in het bredere team en het instrumentarium van de taalskipper.
3. Temper de verwachtingen van de taalskipper ten aanzien van de rechterlijke
macht of stuur bij.
4. Het glas is half vol: vier successen met elkaar en organiseer brede taalskippercongressen.

serieus. De rol en taken van de taalskipper zijn echter niet voor
iedereen bekend.
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Inleiding
‘De taalskipper is een organisatie en/of persoon die actieve
structurele sturing geeft bij het implementeren van tussen het
Rijk en de provincie gemaakte afspraken op het gebied van
de Friese taal en cultuur. De taalskipper coördineert, verbindt
en inspireert in overleg met het Rijk het Friese taaldossier in
de provincie Fryslân. De taalskipper is de partij die hierbij het
voortouw neemt om alle decentrale betrokkenen bij elkaar
te brengen. De taalskipper stuurt daar waar kansen onbenut
blijven’ (De Taalskipper Frysk, 2018).
Het Rijk en de provincie Fryslân hebben voor de periode 20192023 bestuurlijke afspraken gemaakt, de ‘Bestjoersôfspraak
Fryske Taal en Kultuer (BFTK 2019-2023)’. In deze afspraken is
afgesproken hoe ze invulling willen geven aan de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur, zoals
ook vastgelegd in de Wet Gebruik Friese taal (WGFT). Deze
afspraken zijn gebaseerd op het Europees Handvest voor
regionale talen of talen van minderheden. De taalskipper
heeft een belangrijke rol in de uitvoering. Volgens de notitie
‘De Taalskipper Frysk’ (2018) wordt de rol van de taalskipper
ingevuld door de provincie Fryslân, concreet door de
gedeputeerde verantwoordelijk voor de Friese Taal en Cultuur
en de commissaris van de Koning.
In deze bestuurlijke afspraken en in de notitie ‘De Taalskipper
Frysk’ (2018) is opgenomen dat er halverwege de periode
2019-2023 een evaluatie van de rol van de taalskipper wordt
uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn zowel in
een Friestalig als in dit Nederlandstalig rapport beschreven.
De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de BFTK 2019-2023 wordt aangegeven dat het Friese taalgebied 13
van de 18 Friese gemeenten betreft. De Friese Waddeneilanden Vlieland,
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de gemeente Weststellingwerf
zijn uitgezonderd van het Friese taalgebied (zie bovenstaande figuur 1).
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 worden de centrale onderzoeksvraag, de 20 deelvragen en de onderzoeksmethodiek beschreven. Hoofdstuk 2 volgt met de rol, doelen en werkzaamheden van de
taalskipper. In hoofdstuk 3 is de evaluatie beschreven aan de hand van de onderzoeksvragen.

‘Zorgt de taalskipper op decentraal niveau in het
Friese taalgebied voor een toegevoegde waarde
boven op de bestaande infrastructuur bij het - in
samenwerking met betrokken partijen - komen
tot uitvoering van tussen het Rijk en de provincie
gemaakte afspraken aangaande het waarborgen
en bevorderen van de Friese taal en cultuur?’

De evaluatie bestaat, naast de centrale onderzoeksvraag, uit
20 deelvragen. De evaluatie heeft als doel om te kijken hoe de
taalskipper tot nu toe heeft gefunctioneerd en om te komen tot
eventuele verbeterpunten voor de toekomst. Deze evaluatie
is niet de tussenrapportage van de ‘Bestjoersôfspraak Fryske
Taal en Kultuer (BFTK 2019-2023)’. Deze evaluatie beperkt zich

De conclusies en aanbevelingen over de taalskipper volgen in hoofdstuk 4.
In bijlage 1 wordt uitgebreider ingegaan op de doelen van de taalskipper. Een overzicht van
de geraadpleegde digitale bronnen staat genoemd in bijlage 2. In bijlage 3 wordt weergegeven welke documenten zijn aangeleverd voor de evaluatie. De geïnterviewde organisaties
staan genoemd in bijlage 4 en in bijlage 5 volgt een bronverwijzing per deelvraag (van de
deelvragen uit hoofdstuk 3). In bijlage 6 staan de samenvattingen van de acht interviews.

Uitleg kleurverdeling
De evaluatie richt zich op de periode 2019 tot en met juli 2021. De evaluatie bestaat uit het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag en drie categorieën met 20 deelvragen. Voor
een snel overzicht per vraag is een schaalmeter toegevoegd. Deze schaalmeter is verdeeld
in de kleuren groen, oranje en rood en geeft in kleuren de status weer van het antwoord op
de gestelde vraag.

uitsluitend tot de rol van de taalskipper in de periode 2019 tot en
met juli 2021.
Deze evaluatie is uitgevoerd door middel van het bestuderen
van digitale bronnen en aangeleverde documenten (de zogenaamde ‘deskresearch’), zoals websites, beleidsplannen,
vergaderverslagen en aanvullend door het houden van acht
semigestructureerde interviews met de meest betrokken en
relevante organisaties. Het uitgangspunt bij de evaluatie is het
document ‘De Taalskipper Frysk’ (2018), waarin de rol en de
werkzaamheden van de taalskipper zijn beschreven voor de periode 2019-2023. In de BFTK 2019-2023 wordt aangegeven dat
het Friese taalgebied 13 van de 18 Friese gemeenten betreft. De
Friese Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de gemeente Weststellingwerf zijn uitgezonderd
van het Friese taalgebied (zie figuur 1).

Bij groen is volledig

Bij geel is niet volledig voldaan

Bij rood is niet voldaan

voldaan aan de vraag.

aan de vraag. Op basis van de

aan de vraag. Op basis

Op basis van de evaluatie

evaluatie kan deels antwoord

van de evaluatie kan het

kan het antwoord op

worden gegeven op de vraag,

antwoord op deze vraag

deze vraag als voldoende

maar op onderdelen ook (nog)

als onvoldoende worden

worden beoordeeld.

niet, omdat daar nog aan gewerkt

beoordeeld.

wordt. Het antwoord op deze
vraag kan als voldoende/
onvoldoende worden beoordeeld.
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1.1

Centrale onderzoeksvraag

3 Heeft de taalskipper gedurende de looptijd van de BFTK aan Provinciale Staten,
het adviesorgaan DINGtiid en het coördinerende ministerie (BZK) vaak genoeg

De centrale onderzoeksvraag van deze evaluatie is:

gerapporteerd over de voortgang van de in de geformuleerde ambities?

‘Zorgt de taalskipper op decentraal niveau in het Friese taalgebied

4 Is er in samenwerking met de betrokken partijen een ambitieuze langetermijn-

voor een toegevoegde waarde boven op de bestaande infrastructuur

agenda opgesteld voor waar het Fries als taal in een meertalige regio in 2030

bij het - in samenwerking met betrokken partijen - komen tot uitvoering

zou moeten staan?

van tussen het Rijk en de provincie gemaakte afspraken aangaande
het waarborgen en bevorderen van de Friese taal en cultuur?’

5 Heeft er tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’
plaatsgevonden onder voorzitterschap van de taalskipper? Zo ja, in hoeverre

De evaluatie bestaat naast de centrale onderzoeksvraag uit 20 deelvragen,

is hierbij het doel gerealiseerd om decentraal betrokkenen te stimuleren met

die onderverdeeld zijn in drie categorieën, respectievelijk bestuurlijk verkeer,

de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan en hoe kan dit (eventueel)

rechtsverkeer en algemene deelvragen. De evaluatie heeft als doel om te kijken hoe

(nog) beter?

de taalskipper heeft gefunctioneerd in de periode 2019 tot en met juli 2021 en om te
komen tot eventuele verbeterpunten voor de toekomst. Er wordt gekeken naar de

6 Hebben er individuele gesprekken tussen de taalskipper en andere bij de

toegevoegde waarde van de taalskipper bovenop de provinciale (wettelijke) taken

WGFT betrokken decentrale bestuursorganen plaatsgevonden? Zo ja, in

die de provincie Fryslân al heeft in het Friese taaldossier.

hoeverre is hierbij het doel gerealiseerd om betrokkenen te stimuleren met de
implementatie van de WGFT aan de slag te gaan en hoe kan dit (eventueel)
(nog) beter?

1.2

Deelvragen bestuurlijk verkeer

1 In hoeverre heeft de taalskipper voldoende gestuurd op samenwerking door

7 In hoeverre zijn gemeenten en bestuursorganen in het Friese taalgebied
door de taalskipper ondersteund bij het komen tot, dan wel het uitvoeren van,

de verschillende in de BFTK benoemde decentrale partijen? Waar kan deze

taalbeleidsplannen en taalverordeningen inzake de Friese taal (WGFT, artikel 5)?

sturing (nog) actiever en hoe dan?

Wat is hierbij tot nu toe de door de taalskipper opgezette rol geweest van de

1

regeling ‘Mei-inoar foar it Frysk’?

2 Welke afspraken uit de BFTK zijn na aansturing van de taalskipper in nauwe
samenwerking met het Rijk inmiddels gerealiseerd, welke nog niet of nog
onvoldoende?

8 In hoeverre is het adviesorgaan DINGtiid hierbij, in overleg met de taalskipper
en in navolging van artikel 19.2.c. van de WGFT actief betrokken geweest en
hoe kan dit (eventueel) (nog) beter?

1

Bron: Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) 2019-2023
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1.3

Deelvragen rechtsverkeer

De taalskipper stuurt in het Friese taalgebied aan op de implementatie van hoofdstuk 3 WGFT – gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer. De deelvragen 9 en
10 zijn:

14 Heeft de taalskipper éénmaal een bijeenkomst georganiseerd voor de BFTK
bij decentraal betrokkenen met als doel de implementatie van de bestuursafspraak te vergroten? Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid betrokken?

15 Heeft de taalskipper halverwege de looptijd aan Provinciale Staten, Het Rijk en

9 Heeft de provincie ieder jaar de rechtbank uitgenodigd voor een bestuurlijkoverleg en is daarbij gesproken over de implementatie van de WGFT (artikel 10

DINGtiid gerapporteerd over de voortgang van de decentrale implementatie
van de gehele BFTK?

tot en met 17)?

16 Heeft de taalskipper drie keer per jaar een Bestuurlijk Overleg georganiseerd
10 In hoeverre heeft/hebben er onder aansturing van de taalskipper in het licht

voor het bestuur van het adviesorgaan DINGtiid en de gedeputeerde van de

van WGFT-artikel 12 tot en met 14 (een) ambtelijke bijeenkomst(en) plaats-

provincie Fryslân? Heeft hierbij op de agenda de vorderingen van de imple-

gevonden om te komen tot voldoende beschikbare tolken Fries?

mentatie van de BFTK en de hieraan gerelateerde adviezen van DINGtiid gestaan?

1.4

Deelvragen algemeen

17 Heeft de taalskipper één keer een consultatiebijeenkomst georganiseerd voor
het brede Friese beleidsterrein met als doel te komen tot een langetermijnvisie

De deelvragen 11 tot en met 20 zijn algemene deelvragen over de taalskipper.

11 In hoeverre heeft de taalskipper een regisserende en stimulerende rol op zich
genomen door één à twee keer per jaar de verschillende wetenschappelijke

voor de Friese taal? Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid betrokken?

18 Heeft de taalskipper jaarlijks een werkbezoek georganiseerd voor de bij het
Friese beleidsterrein betrokken rijksambtenaren?

en maatschappelijke (onderwijs) instituten en allianties die zich bezighouden
met meertaligheid binnen de Friese context, bij elkaar te brengen met als doel

19 Heeft de taalskipper de leden van de Tweede Kamer (Vaste Kamercommissie

onderlinge samenwerking tot stand te brengen? Waartoe heeft dit vooralsnog

BZK, J&V en OCW) uitgenodigd om in het kader van de tussenevaluatie een

wel/niet geleid?

BFTK-gerelateerd werkbezoek te brengen aan de provincie Fryslân?

12 Is het nodig geweest dat er onder aansturing van de taalskipper bestuurlijk

20 Is onderzocht in hoeverre het wenselijk is om de website www.opdestream.nl

overleg is geweest tussen de regionale publieke media-instellingen, OCW en

door te ontwikkelen, en afhankelijk van deze resultaten om te zetten naar een

de provincie zelf?

BFTK-website?

13 In hoeverre hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de Friese taal op korte
dan wel lange termijn kunnen schaden? En in hoeverre heeft de taalskipper
hierbij gericht actie ondernomen?

9
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1.5

Onderzoeksmethodiek

Deze onderzoeksvragen zijn bestudeerd door middel van deskresearch en door het houden
van semigestructureerde interviews met de meest betrokken en relevante organisaties (in
bijlage 4 staat een overzicht van de geïnterviewde organisaties).
De deskresearch is uitgevoerd door het bestuderen van digitale bronnen (zie bijlage 2) en
door het bestuderen van aangeleverde documenten (zie bijlage 3). De documenten zijn
in fasen (mei tot en met juli 2021) aangeleverd door de provincie Fryslân. Deze bronnen
en documenten zijn geanalyseerd op basis van de centrale onderzoeksvraag en de 20
deelvragen. Per vraag is een overzicht van relevante informatie in een analyse-overzicht
opgenomen. Voor de digitale bronnen is onder andere gezocht op het onderwerp van de
‘taalskipper’ en de ‘BFTC/BFTK’, via websites van betrokken partijen, zoals de Provincie
Fryslân, DINGtiid, de Rijksoverheid, de Tweede Kamer, etc. Daarnaast is er ook gekeken
naar digitale nieuwsberichten over de taalskipper of de BFTC/BFTK via de regionale
omroep Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant in de periode 2019 tot en met juli 2021.
Op basis van de deskresearch zijn aanvullend semigestructureerde interviews afgenomen
met betrokken personen en organisaties (zie bijlage 4). Voor elk interview is een aparte
interviewguide opgesteld. Alle interviewguides hebben een algemeen deel voor de
evaluatie van de taalskipper Frysk en een specifiek deel voor die specifieke organisatie.
Niet elke organisatie is namelijk op dezelfde wijze betrokken bij de taalskipper of de
uitvoering van de BFTK of WGFT. In het individuele deel wordt ingegaan op juist die taken
die uitsluitend van toepassing zijn op bijvoorbeeld het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it
Frysk’ of voor de onderwijspartners.
Er zijn in totaal zestien betrokkenen geïnterviewd: vier duo-interviews, twee groepsinterviews
en twee individuele interviews. Daar waar groepsstructuren bestaan (bijvoorbeeld het
bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’) is gekozen voor een groepsinterview om zoveel
mogelijk mensen tegelijk te spreken. Daar waar geen groepsstructuren bestaan is ervoor
gekozen om zoveel mogelijk duo-interviews te voeren. In een enkel geval zijn individuele
interviews gevoerd. De interviews zijn samengevat in bijlage 6.

10
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Sinds 2014 is de ‘Wet Gebruik Friese Taal’ (afgekort als WGFT) van kracht. Deze wet

De rol, doelen en werkzaamheden van de taalskipper voor de periode 2019 tot en

erkent dat de Friese taal gebruikt kan worden in het bestuurlijke- en rechtsverkeer

met 2023 zijn uitgewerkt in de notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018). Dit document

in de provincie Fryslân en waarborgt de gelijke positie van het Nederlands en het

vormt het uitgangspunt voor deze evaluatie. De provincie Fryslân heeft drie wettelijke

Fries in Fryslân. In de WGFT is opgenomen dat met de invoering van deze wet een

taken in het Friese taaldossier:

adviesorgaan wordt ingesteld dat tot taak heeft de gelijke positie van de Friese taal
en de Nederlandse taal in de provincie Fryslân te bevorderen. Dit adviesorgaan

1.

De taak om sinds 1989 als inspannende partij zorg te dragen, dat de aan

voor de Friese taal en cultuur, met de naam ‘DINGtiid’, signaleert en adviseert over

de Friese taal en cultuur gerelateerde BFTK - in samenwerking met het Rijk en

ontwikkelingen op dit gebied voor zowel de Rijksoverheid als de provincie Fryslân.

overige betrokken partijen - opgesteld en uitgevoerd wordt;

Na het adviesrapport ‘Verandering en verbetering’ (2015) van DINGtiid heeft de
provincie Fryslân eind 2016 de rol van ‘taalskipper’ op haar genomen.

2.

De taak om sinds 2014 de bij de WGFT betrokken relevante

bestuursorganen (Friese gemeenten, FUMO, Veiligheidsregio Fryslân en
Wetterskip Fryslân) te bevorderen dat de WGFT geïmplementeerd wordt door
onder andere het opstellen van een verordening en een taalbeleidsplan Friese taal;
3.

De taak van de provincie op het gebied van onderwijswetgeving.

Zij coördineert en verzorgt de implementatie, de beleidsontwikkeling en
-uitvoering van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. In overleg
De taalskipper is een geweldig fenomeen,

met de betrokken partijen, zoals de schoolbesturen, de onderwijsinspectie en

uitgedacht door DINGtiid. De gedachte was dat

de ondersteunende en uitvoerende (onderwijs)organisaties (decentralisatie van

er een kapitein moest zijn op dit thema. Daarmee

onderwijstaken Fries naar provincie sinds 2014).

heb je iemand die de koers kan uitzetten. De
provincie is de meest geschikte taalskipper
voor het uitzetten van deze koers. De provincie

De rol van de taalskipper beperkt zich tot het Friese taalgebied en de decentrale

pakt dit op als taalskipper. Het hangt dus niet

implementatie van de WGFT en het taalbeleid.

aan een persoon, maar aan meerdere mensen,
zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Taalskipper Frysk
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2.1

Rol en taken van de Taalskipper Frysk

Het doel van de taalskipper is om de bij het Friese taaldossier decentrale betrokke-

In de BFTK 2019-2023, paragraaf 1.3, wordt de rol van de taalskipper zoals hierboven

nen te inspireren om daar waar mogelijk samen te werken om te komen tot realise-

beschreven, met als aanvulling de voorlichtende rol van de taalskipper richting

ring van gemaakte afspraken tussen het Rijk en de provincie om de Friese taal en

organisaties en inwoners van Fryslân:

cultuur te waarborgen en te bevorderen. De rol van de taalskipper richt zich op de
drie kernwoorden van aansturing, ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier.

“(…) Als taalskipper zorgt de provincie in overleg met het Rijk voor heldere aansturing,

De kerntaken van de taalskipper zijn volgens de notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018):

ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier in de provincie Fryslân. De
taalskipper neemt het voortouw in het formuleren van de langetermijnvisie voor de

•

De taalskipper zorgt ervoor dat er aansluitend op de BFTK in samen-

Friese taal en organiseert daartoe het overleg met de betrokken bestuursorganen.

2

werking met de betrokken partijen een ambitieuze langetermijnagenda

Vanuit deze visie verbindt de taalskipper de verschillende domeinen die van

opgesteld wordt: Waar zou het Fries als taal in een meertalige regio in

belang zijn voor het Fries, signaleert en agendeert kansen bij de relevante partijen.
Daarnaast agendeert en bespreekt de taalskipper de uitvoering van de wettelijke

2030 moeten staan?

•

De taalskipper stuurt in de verschillende in de BFTK benoemde domeinen

taken van decentrale bestuursorganen in Fryslân. Ook is de taalskipper de spil in

actief aan op samenwerking tussen de bij de BFTK betrokken partijen .

het netwerk van andere belangrijke (overleg)partners en bestuurlijke organisaties

De taalskipper stuurt, in nauwe samenwerking met het Rijk, actief aan

zoals de FUMO, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân.

3

4

•

op realisatie van gemaakte BFTK-afspraken.

•
•

De taalskipper stuurt zoveel mogelijk op samenhang tussen de domeinen

Als taalskipper staat de provincie ook open voor het gesprek met organisaties en

en tussen de betrokken overheden.

inwoners van Fryslân. Hierbij vervult de provincie als taalskipper een voorlichtende

De taalskipper rapporteert, in overleg met betrokken partijen, twee maal

rol. Wat de invulling van de provinciale verantwoordelijkheid betreft, hebben de

over de voortgang van de implementatie van de in de BFTK

Provinciale Staten, het Rijk en het adviesorgaan voor de Friese taal DINGtiid, de

geformuleerde ambities aan Provinciale Staten, het adviesorgaan

rol en positie om de provincie daarop, indien nodig, aan te spreken. De invulling

DINGtiid en het coördinerende Ministerie van Binnenlandse Zaken en

van de rol van taalskipper is tevens onderwerp van overleg met de minister van

Koninkrijksrelaties.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

Dit zijn de 13 Friese gemeenten, de FUMO, de Veiligheidsregio en Wetterskip Fryslân.
Dit zijn de zes domeinen: 1. Onderwijs; 2. rechterlijke autoriteiten/bestuurlijke autoriteiten/openbare diensten; 3. media, 4. culturele activiteiten en voorzieningen; 5. economisch en sociaal leven; 6. grensoverschrijdende uitwisseling.
4
Bij het uitvoeren van de BFTK zijn niet alleen de ondertekende partijen, het Rijk en de provincie betrokken, maar ook uitvoerende partijen zoals Friese gemeenten, bestuursorganen, onderwijsinstellingen en Friese taalinstellingen.
2

3

13

In de BFTK 2019-2023 worden ook diverse andere partijen benoemd die betrokken
5

zijn bij het Friese taaldossier. Bij het taalplan Frysk 2030 zijn bijvoorbeeld veel
taal- en onderwijspartners betrokken, zoals Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHLStenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berne-

2.2

Doelen Taalskipper Frysk 2019-2023

De taken benoemd in paragraaf 2.1 zijn in de notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018) ver-

opfang (SFBO), de Onderwijsinspectie en de scholen.

Taalskipper Frysk in het brede veld van het Friese taaldossier

taald in doelstellingen. Deze doelstellingen zijn in dezelfde notitie vertaald naar onderzoeksvragen, zoals beschreven in hoofdstuk 1. De doelstellingen staan in bijlage 1.

Figuur 2 laat het brede veld zien van het Friese taaldossier waarin de taalskipper
werkt, de vele lijnen en verhoudingen die er zijn en de vele diverse organisaties.

2.3

Betrokkenen Friese taaldossier

In de beschrijving van de rollen, taken en doelen van de taalskipper worden

Overige nog niet
genoemde organisaties

diverse betrokken partijen genoemd. Er zijn veel partijen betrokken bij het Friese

Vrije tijd organisaties,
onderwijs en werkgerelateerd

taaldossier in het Friese taalgebied, zoals:
1.

Commissaris van de Koning en gedeputeerde van de provincie Fryslân.

2.

Bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’, met betrokken wethouders

Afûk

uit de gemeenten en bestuurders van overige bestuursorganen, zoals
FUMO, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân.
3.

Bestuurders en ondersteuning van het onafhankelijke adviesorgaan

Provinciale Staten
DINGtiid

DINGtiid.
4.

Afûk (instelling op het gebied van de Friese Taal en Cultuur).

5.

Rechtbank Noord-Nederland.

6.

Diverse wetenschappelijke (onderwijs) instituten en allianties die zich 		

Taalskipper
Frysk

de Fryske Akademy, de Rijksuniversiteit Groningen, de hogeschool 		
NHL-Stenden, etc.
7.

Diverse maatschappelijke instituten en allianties die zich bezighouden met
meertaligheid binnen de Friese context, zoals Europeesk Buro foar Lytse

Decentrale
bestuursorganen

Onderwijspartners

bezighouden met meertaligheid binnen de Friese context, zoals 			
o.a. SFBO, NHL,
RUG, Cedin,
Fryske Akademy,
PO & VO scholen

Maatschappelijke
organisaties

Rechtbank
Noord Nederland

Gemeenten, FUMO,
Wetterskip Fryslân,
Veiligheidsregio

Talen (EBLT), etc.
8.

Betrokken ambtenaren van de provincie Fryslân en ambtenaren van de
Rijksoverheid.

9.

De regionale publieke media-instelling Omrop Fryslân.

10.

Provinciale Staten, het Rijk en Vaste Kamercommissie BZK, J&V en OCW.
5

Europeesk Buro foar lytse talen, Ried
foar de Fryske Beweging,
Jong Fryske Mienskip

Gerechtshoven
en rechtbanken
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Bron: https://taalplan.frl/wat-is-taalplan-frysk/

Figuur 2 Taalskipper als spin in het web (Partoer, 2021)
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De onderzoekvragen uit hoofdstuk 1 zijn leidend voor deze evaluatie. In hoofdstuk 3

taalskipper wel een gezamenlijk werkbezoek georganiseerd naar Luxemburg,

worden deze onderzoeksvragen, per categorie, beantwoord. De antwoorden op de

dat de betrokken bestuurders heeft geïnspireerd. Uit het interview met de

vragen zijn tot stand gekomen vanuit de deskresearch en de interviews. In bijlagen

bestuurders blijkt dat zij overtuigd zijn van het belang van het stimuleren van de

2 en 3 staan de geraadpleegde documenten. In bijlage 5 staat per deelvraag de

Friese taal in het Friese taalgebied. Tevens blijkt dat er weinig samenwerking

bronverwijzing.

plaatsvindt buiten het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ om. Een
reden hiervoor is dat de gemeenten en overige bestuursorganen (FUMO,

3.1

Evaluatie bestuurlijk verkeer

Veiligheidsregio en Wetterskip Fryslân) autonome organisaties zijn die ook
hun eigen keuzes maken, waar de taalskipper niet altijd een sturende invloed
op heeft. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor het stimuleren van de
implementatie van de WGFT via het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

1

In hoeverre heeft de taalskipper voldoende gestuurd op samenwerking
door de verschillende in de BFTK benoemde decentrale partijen?

b. Dat de taalskipper in het proces van de realisatie van het ‘Taalplan Frysk

Waar kan deze sturing (nog) actiever, hoe dan?

2030’ een bestuurlijke rol speelt door kaders, ambities en sturing te geven aan de
samenwerking tussen de betrokken onderwijspartners. De provincie heeft hierin

De taalskipper heeft in het brede Friese taaldossier op verschillende thema’s deels

een duidelijk trekkende rol. Uit het interview met de onderwijspartners blijkt dat

voldoende en deels onvoldoende op de samenwerking gestuurd tussen de in de

hierdoor meer krachtenbundeling plaatsvindt. De onderwijspartners missen de

BFTK benoemde decentrale partijen. Bij het uitvoeren van de BFTK zijn niet alleen

rol van de taalskipper bij de verdere inhoudelijke samenwerking en uitvoering.

de ondertekenende partijen, het Rijk en de provincie Fryslân betrokken, maar ook

Zij stellen dat de taalskipper beter kan ondersteunen bij de uitvoering van

uitvoerende partijen zoals Friese gemeenten, bestuursorganen, onderwijsinstellingen

plannen, door ook meer inhoudelijk mee te denken en te werken in de uitvoering.

en Friese taalinstellingen.

De onderwijspartners vinden dat de provinciale ambtenaren meer uren nodig
hebben in de uitvoering.

Vanuit de deskresearch en de interviews blijkt onder andere;
a. Dat de taalskipper in het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ vooral

c. Dat de taalskipper bijeenkomsten heeft georganiseerd voor het opstellen

een faciliterende, stimulerende en agenderende rol heeft gehad om met het

van de nieuwe provinciale cultuurnota ‘Nij Poadium’ 2021-2024, waarvoor

Fries aan de slag te gaan. Uit het interview met deze bestuurders komt naar

cultuurorganisaties, taal- en onderwijspartijen en erfgoedinstellingen zijn

voren dat deze overleggen vooral zijn gebruikt om ervaringen te delen en

uitgenodigd. Hierin staan de ambities van de provincie op het gebied van

elkaar te informeren, en minder op het sturen op de samenwerking. Tijdens

kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed voor de periode 2021 tot en met

het bestuurlijk overleg is met de bestuurlijke partijen samengewerkt aan een

2024. Bij het realiseren van deze nota wordt door de taalskipper gestuurd op

langetermijnagenda voor het Fries in 2030. Hiermee is in 2019 gestart. Eerder

ambities in het culturele veld. Die worden gemonitord door middel van een

was er geen gezamenlijk draagvlak voor een conceptversie van dit plan. Naar

monitoringskader, dat online nog niet te vinden is. Er wordt in deze nota expliciet

verwachting wordt de langetermijnagenda eind 2021 opgeleverd. Er is door de

aandacht besteed aan de rol van de taalskipper, waarbij de taalskipper stuurt
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ambities in het culturele veld. Die worden gemonitord door middel van een
monitoringskader, dat online nog niet te vinden is. Er wordt in deze nota expliciet
op
samenhang,
integraliteit
in dit specifieke
aandacht
besteed
aan de rolen
vansamenwerking
de taalskipper,tussen
waarbijpartners
de taalskipper
stuurt op

3

Heeft de taalskipper gedurende de looptijd van de BFTK aan Provinciale

veld.
ambitiesintegraliteit
in het culturele
veld. Die worden
ookpartners
gemonitord
middelveld.
van
samenhang,
en samenwerking
tussen
in ditdoor
specifieke
een monitoringskader, dat alleen nog niet in het openbaar te vinden is. Er wordt

Staten, het adviesorgaan DINGtiid en het coördinerende ministerie

in deze nota expliciet aandacht besteed aan de rol van de taalskipper, waarbij

geformuleerde ambities?

(BZK) vaak genoeg gerapporteerd over de voortgang van de in de BFTK

de taalskipper stuurt op samenhang, integraliteit en samenwerking tussen
partners in dit specifieke veld.

‘

Eén van de kerntaken van de taalskipper is dat zij in overleg met de betrokken partijen
tweemaal rapporteert gedurende de looptijd van de BFTK aan Provinciale Staten, het
adviesorgaan DINGtiid en het coördinerende ministerie (BZK) over de voortgang van de

De taalskipper heeft hierin de samenwerking
gestimuleerd tussen de partners; er vindt meer
krachtenbundeling plaats. De inhoudelijke
samenwerking

(een

stap

verder)

tussen

partners lijkt lastiger te lopen. Het is niet
duidelijk wat de taalskipper kan doen, als de
samenwerking niet loopt.
- Quote uit één van de interviews -

implementatie van de in de BFTK geformuleerde ambities. De taalskipper heeft hier op
diverse manieren aan voldaan.
De taalskipper heeft in de periode 2019 tot en met juli 2021 meerdere malen richting
Provinciale Staten gerapporteerd over de voortgang van de in de BFTK geformuleerde
ambities. De taalskipper heeft diverse brieven gestuurd over de voortgang van diverse
onderwerpen binnen het Friese taaldossier, zoals het Taalplan Frysk 2030, stand van
zaken Fries in het rechtsverkeer, stand van zaken Fryske Akademy, kerndoelen Frysk,
etc. (zie bijlage 3). Daarnaast heeft de taalskipper begin 2021 aan Provinciale Staten
gerapporteerd over de voortgang (met ambities) van de zichtbaarheid van het Fries bij de
provincie zelf en bij decentrale partijen. In 2020 is de beleidsnota ‘Nij Poadium’ gedeeld
met Provinciale Staten, waarin de ambities staan van de provincie op het gebied van

2

Welke afspraken uit de BFTK zijn na aansturing van de taalskipper in

kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed voor de periode 2021-2024, met extra aandacht

nauwe samenwerking met het Rijk inmiddels gerealiseerd, welke nog niet

voor de rol en werkzaamheden van de taalskipper.

of nog onvoldoende?

Daarnaast vinden er vier keer per jaar bijeenkomsten plaats van het Steatekomitee
Frysk. Tijdens deze overleggen worden de woordvoerders van de politieke partijen

De evaluatie van de taalskipper richt zich alleen op de rol van de taalskipper vanuit de

op het gebied van taal en cultuur bijgepraat door de gedeputeerde en (eventueel) de

doelstellingen en kaders zoals beschreven in het document ‘De Taalskipper Frysk’

ambtenaren over de ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot het taalbeleid.

(2018). Deze evaluatie van de taalskipper is niet de tussentijdse rapportage van de

Volgens de BFTK wordt in 2021 een eerste tussenrapportage opgeleverd van de in de

BFTK. Deze vraag wordt in de tussentijdse rapportage van de BFTK meegenomen,

BFTK geformuleerde ambities. Deze rapportage wordt op dit moment opgesteld door

die wordt uitgevoerd door de provincie Fryslân en het ministerie van Binnenlandse

de provincie Fryslân en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

(BZK).
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Uit het interview met ambtenaren van de provincie Fryslân blijkt dat aan DINGtiid
niet wordt gerapporteerd vanwege de positie van DINGtiid in het Friese taaldossier.
DINGtiid geeft (on)gevraagd advies aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

5

Heeft er tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

Koninkrijksrelaties (BZK) en de gedeputeerde van Fryslân over zaken die te maken

plaats gevonden onder voorzitterschap van de taalskipper?

hebben met het Fries (zie artikel 19 WGFT). Wel vindt er drie keer per jaar bestuurlijk

Zo ja, in hoeverre is hierbij het doel gerealiseerd om decentraal betrokkenen

overleg tussen de taalskipper en DINGtiid plaats. Tevens vindt er regelmatig

te stimuleren met de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan en

overleg plaats tussen de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

hoe kan dit (eventueel) (nog) beter?

Koninkrijksrelaties (BZK). Tijdens deze overleggen wordt ook over de voortgang van
de BFTK besproken en verslag gedaan.

Er heeft elk jaar twee keer een bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ plaatsgevonden.
In het jaar 2019 is tweemaal een bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ georganiseerd
onder voorzitterschap van de taalskipper. In het jaar 2020 is één keer een bestuurlijk
overleg georganiseerd onder voorzitterschap van de taalskipper. Het tweede bestuurlijke

4

Is er in samenwerking met de betrokken partijen een ambitieuze

overleg is georganiseerd in de vorm van een gezamenlijk werkbezoek aan Luxemburg.

langetermijnagenda opgesteld over waar het Fries als taal in een

Op 5 en 6 maart 2020 is een werkbezoek aan Luxemburg gebracht door de commissaris

meertalige regio in 2030 zou moeten staan?

van de Koning, de gedeputeerde, zes Friese wethouders en een afvaardiging van het
Wetterskip Fryslân, DINGtiid en Afûk. In 2021 is één bestuurlijk overleg georganiseerd

Onder aansturing van de taalskipper is in het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it

en staat een tweede overleg voor het najaar ingepland. Bij de bestuurlijke overleggen

Frysk’ gewerkt aan de langetermijnagenda met ambities voor het jaar 2030 voor de

‘Mei-inoar foar it Frysk’ staat de ‘implementatie van de WGFT’ op de agenda. Door de

Friese taal. Samen met gemeenten en overige bestuursorganen, zoals Wetterskip

taalskipper is gestimuleerd hiermee aan de slag te gaan, door ervaringen met elkaar

Fryslân, FUMO en de Veiligheidsregio is vanaf 2019 gewerkt aan een conceptversie

te delen, door het onderwerp op de agenda te zetten en door als provincie financiële

van deze langetermijnagenda, inclusief een uitvoeringsplan. De betrokken

ondersteuning te bieden bij het opstellen van beleidsplannen.

bestuurlijke partijen hebben hun eigen nuances en ambities kunnen indienen voor
het uitvoeringsplan. Onder aanvoering van Afûk is door de ambtelijke werkgroep

Alle dertien gemeenten hebben inmiddels een vernieuwd Fries taalbeleid en

gewerkt aan de verdere uitwerking. Deze langetermijnagenda is inmiddels gereed

vernieuwde taalverordening. Het Friese taalbeleid is bij de overige bestuursorganen (de

en wordt naar verwachting eind 2021 definitief vastgesteld. Uit het interview met

Veiligheidsregio, de FUMO en het Wetterskip Fryslân) onderwerp van discussie.

bestuurders ‘Mei-inoar foar it Frysk’ blijkt dat de betrokken bestuurders deels wel en
deels niet bekend zijn met deze langetermijnagenda.
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6

Hebben er individuele gesprekken tussen de taalskipper en andere bij

7

In hoeverre zijn gemeenten en bestuursorganen in het Friese taalgebied door

de WGFT betrokken decentrale bestuursorganen plaatsgevonden?

de taalskipper ondersteund bij het komen tot, dan wel het uitvoeren van

Zo ja, in hoeverre is hierbij het doel gerealiseerd om betrokkenen te

taalbeleidsplannen en taalverordeningen inzake de Friese taal (WGFT, artikel 5)?

stimuleren met de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan

Wat is hierbij tot nu toe de door de taalskipper opgezette rol geweest van de

en hoe kan dit (eventueel) (nog) beter?

regeling ‘Mei-inoar foar it Frysk’?

Er hebben meerdere individuele gesprekken plaatsgevonden tussen de taalskipper

De gemeenten zijn op diverse manieren ondersteund door de taalskipper bij het komen

en andere bij de WGFT betrokken decentrale bestuursorganen. Deze individuele

tot, dan wel het uitvoeren van taalbeleidsplannen en taalverordeningen. De taalskipper

gesprekken zijn vooral mondeling gevoerd en niet schriftelijk vastgelegd. Er hebben

heeft hierbij een faciliterende, agenderende en stimulerende rol uitgevoerd. Er zijn

individuele gesprekken plaatsgevonden met de gemeenten Harlingen en Leeuwarden,

enkele individuele gesprekken geweest met gemeenten en overige bestuursorganen.

maar ook met de FUMO, om hen te stimuleren om met de implementatie van de WGFT

Daarnaast is het onderwerp van de taalbeleidsplannen en de taalverordeningen een

aan de slag te gaan. Een aantal gemeenten in Friesland zijn minder Fries georiënteerd

agendapunt in het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’. Van 1 november 2017

en moeten overtuigd worden om taalbeleid op te stellen of om verregaande afspraken

tot en met 31 december 2020 is er vanuit de provincie de subsidieregeling ‘Mei-inoar

te maken. Het opstellen van Fries taalbeleid is vaak het resultaat van de persoonlijke

foar it Frysk’ ingesteld. Meerdere gemeenten geven aan dat zij dankzij deze financiële

inzet of wil van bestuurders. Het komt nog te weinig van de grond bij organisaties

regeling stappen hebben kunnen maken met het taalbeleid en de taalverordeningen.

zoals de Veiligheidsregio en de FUMO, mede veroorzaakt door andere prioriteiten

Vanuit de gemeenten zelf is er vaak te weinig geld voor het stimuleren van het Fries of

van de organisaties. Uit de interviews met de ambtenaren van de provincie Fryslân

ambtelijke capaciteit voor het Friese taaldossier. Meerdere gemeenten geven aan dat

en de verslagen van de bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ blijkt dat er

zij in de toekomst weer gebruik willen maken van deze regeling, mocht deze verlengd

discussie is of deze overige bestuursorganen wel of niet gedefinieerd moeten worden

worden. Naar verwachting wordt deze regeling geactualiseerd en verlengd en ook

als bestuursorganen of dat het uitvoeringsorganisaties zijn, zoals bedoeld in de Wet

beschikbaar gesteld voor andere organisaties, zoals de Meldkamer Noord-Nederland

Gebruik Friese Taal (WGFT). Er wordt gewerkt aan een voorstel voor stimuleren van de

en de Belastingdienst. De taalskipper heeft een individueel gesprek gevoerd met

implementatie van het Fries in het bestuurlijk verkeer via het IBT.

de FUMO over het stimuleren van het gebruik van de Friese taal in deze organisatie,

‘

maar niet met het Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân heeft op eigen initiatief een
taalbeleid opgesteld, zonder ondersteuning vanuit de taalskipper. Uit de interviews
Niet alle gemeenten zijn erg Fries-zinnig en moesten overtuigd

met de ambtenaren van de provincie Fryslân en de gedeputeerde blijkt dat het voor de

worden om taalbeleid op te stellen of meer verregaande afspraken

taalskipper soms lastig is om dingen voor elkaar te krijgen, Soms is er te weinig geld of

te maken. (…) Toch is het ook daar gelukt om ‘ambitieus’ taalbeleid te

geen intrinsieke motivatie bij de betrokken bestuursorganen, waardoor het taalbeleid niet

maken (…). Zij doen mee in de opstelling van de langetermijnagenda
en hebben doelen gesteld. De lat kan volgens de provincie altijd

van de grond komt. De taalskipper heeft de ambities meegegeven en zich faciliterend
opgesteld, maar kan de interne processen bij andere organisaties niet aansturen.

hoger maar het is een stuk beter dan wat het was. De gemeenten
gaan ook mee in een taalbeleid dat uitgaat van vastleggen wat er is
en werken aan verbetering, geen stilstand.
- Quote uit één van de interviews -
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8

In hoeverre is het adviesorgaan DINGtiid hierbij in overleg met de taalskipper

Montesquieu bij verschillende instellingen belegd: de wetgevende macht bij de Staten-

in navolging van artikel 19.2.c. van de WGFT betrokken geweest, en hoe kan dit

Generaal en de Regering, de uitvoerende macht bij de Regering en de rechterlijke

(eventueel) (nog) beter?

macht bij de rechters en het Openbaar Ministerie. De rechters spreken recht op basis van
wetten, die gemaakt zijn/worden door de wetgevende macht. De uitvoerende macht

Artikel 19.2.c. van de WGFT stelt dat DINGtiid ondersteuning biedt bij het opstellen van

geeft uitvoering aan de wetten opgesteld door de wetgevende macht. De rechterlijke

regels en beleidsplannen, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de WGFT. In de

macht wordt gefinancierd vanuit het Rijk (uitvoerende macht), maar bepaalt zijn eigen

praktijk blijkt dat DINGtiid inhoudelijk betrokken is bij het opstellen van de taalplannen,

bedrijfsvoering en agenda, om de onafhankelijkheid van de rechtspraak te waarborgen.

maar dat de concrete ondersteuning wordt geboden door Afûk. Er is de afgelopen

De rechtbank valt niet onder het gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar

jaren veel contact en overleg geweest tussen gemeenten en de taalskipper/provincie

wordt er wel door gefinancierd. De taalskipper kan vanuit zijn rol de rechterlijke macht

Fryslân. Deze overleggen worden van oudsher ondersteund door de Afûk. DINGtiid

niet aansturen bij de implementatie van de Friese taal in het rechtsverkeer, maar wel

neemt inhoudelijk deel aan deze overleggen. De praktijk laat zien dat vooral de Afûk zich

(informeel) stimuleren.

bezighoudt met de uitvoering en DINGtiid zich meer richt op het (on)gevraagd advies
geven. Vanuit de interviews met de ambtenaren van de provincie Fryslân, de Afûk en

De taalskipper als begrip is niet bekend bij de rechtbank. De rechtbank overlegt met

DINGtiid komt geen wens voor wijziging van deze werkwijze naar voren.

de commissaris van de Koning over het gebruik van de Friese taal. Er is een bestuurlijk
overleg geweest in april 2021 tussen de commissaris van de Koning van de provincie

3.2

Evaluatie rechtsverkeer

Fryslân en de president van de Rechtbank Noord-Nederland, waar schriftelijk verslag
van is gemaakt. In dit overleg is gesproken over de implementatie van de WGFT-

De taalskipper stuurt in het Friese taalgebied aan op de implementatie van hoofdstuk 3

artikelen 10 tot en met 17, zoals de beschikbaarheid van tolken, het verbeteren van

WGFT - Gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer. De deelvragen 9 en 10 worden

de Friese taalvaardigheden bij de medewerkers van de rechtbank, het vergroten van

hieronder beantwoord.

de zichtbaarheid van het Fries en het gebruik van het Fries binnen de rechterlijke
procedures. Daarbij zijn ook intentie-afspraken gemaakt om de WGFT-artikelen meer
te stimuleren binnen de rechtspraak, waaronder een onderzoek naar het gebruik van
het Fries in de Rechtbank Noord-Nederland. Er is onder andere met een provinciale
subsidie een tolk opgeleid in het Fries. Uit de interviews met de commissaris en de

9

Heeft de provincie ieder jaar de rechtbank uitgenodigd voor een bestuurlijk

rechtbank blijkt dat er eerder telefonische gesprekken tussen hen zijn geweest. Hier

overleg en is daarbij gesproken over de implementatie van de WGFT-artikelen

zijn geen verslagen van gemaakt, waardoor niet te herleiden is wat daar inhoudelijk is

10 tot en met 17?

besproken. Uit het interview met de rechtbank blijkt dat de Friese taal wel een warm hart
wordt toegedragen.

De rechtbank is niet elk jaar door de provincie uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg
om te spreken over de implementatie van de WGFT-artikelen 10 tot en met 17. Dit
komt onder andere doordat de coronapandemie de zaken vertraagd heeft, maar ook
door de moeilijkheden vanuit de trias politica. In Nederland zijn de drie machten van
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3.3
10

In hoeverre heeft/hebben er onder aansturing van de taalskipper in het
licht van WGFT-artikelen 12 tot en met 14 (een) ambtelijke bijeenkomst(en)

Evaluatie algemeen

De deelvragen 11 tot en met 20 zijn algemener over het gebruik van de Friese taal en
worden in deze paragraaf beantwoord.

plaatsgevonden om te komen tot voldoende beschikbare tolken Fries?

Uit de interviews met de ambtenaren van de provincie Fryslân blijkt dat er onder

11

In hoeverre heeft de taalskipper een regisserende en stimulerende rol op haar

aanvoering van de taalskipper met de Afûk ambtelijk is samengewerkt aan het

genomen door één à twee keer per jaar de verschillende wetenschappelijke

stimuleren van meer opgeleide Friese rechtbanktolken. Het blijkt dat er inmiddels drie

en maatschappelijke (onderwijs) instituten en allianties, die zich bezighouden

6

tolken Fries zijn . Tevens wordt aangegeven dat er inmiddels wordt gewerkt aan een

met meertaligheid binnen de Friese context, bij elkaar te brengen met als doel

opleiding voor Friese tolken. De rechtbank stelt dat de financiering van deze tolken een

onderlinge samenwerking tot stand te brengen?

verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Waartoe heeft dit vooralsnog wel/niet geleid?

(BZK) is, terwijl dit ministerie stelt dat dit een verantwoordelijkheid van het ministerie van
Justitie en Veiligheid (J&V) is. De ambtenaren van de provincie Fryslân geven aan dat er

Uit de interviews met de maatschappelijke partners en de onderwijspartners blijkt

waarschijnlijk wel genoeg tolken zijn, maar dat het belangrijker is dat het personeel in

dat de taalskipper een duidelijke regisserende en stimulerende rol op zich heeft

de rechtbank ook Fries verstaat. Als het personeel Fries kan verstaan, zijn er ook minder

genomen door meer op thema’s dan op frequentie, verschillende wetenschappelijke

tolken nodig. De rechtbank Noord- Nederland vraagt op hun website aan nieuwe

en maatschappelijke (onderwijs) instituten en allianties bij elkaar te brengen. Het doel

medewerkers een minimaal passieve beheersing van de Friese taal of bereidheid een

hiervan is om onderlinge samenwerking tot stand te brengen binnen een specifiek

cursus Fries verstaan en lezen te volgen.

domein.

‘

Onder aanvoering van de taalskipper zijn bijvoorbeeld meerdere bijeenkomsten
In de WGFT staat dat inwoners van de provincie Fryslân bij

georganiseerd. Er is resultaat geboekt met het Taalplan Frysk 2030, samen met

de Rechtbank Noord-Nederland of het gerechtshof Arnhem-

verschillende partners, zoals Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL-Stenden, Omrop

Leeuwarden in het Fries mogen procederen. Dit maakt het heel

Fryslân, Onderwijsbureau Semko en SFBO. De taalskipper heeft tijdens deze

ingewikkeld, omdat het ook om locaties buiten de provincie Fryslân
en Leeuwarden gaat. De rechtbank kan niet iets in Leeuwarden wel
aanbieden en in Arnhem niet. De WGFT is in dat opzicht zo generiek,

bijeenkomsten (bestuurlijke) kaders en ambities meegegeven en de (procesmatige)
samenwerking gestimuleerd tussen de onderwijspartners. Uit de interviews met de
maatschappelijke partners en onderwijspartners blijkt dat dit niet altijd heeft geleid tot
verdere inhoudelijke samenwerking tussen de partijen. Tevens is de taalskipper minder

waardoor het lastig is om dit voor een locatie als Leeuwarden te

dan gewenst betrokken bij de uitvoering. Hiervoor zijn als redenen genoemd dat de

regelen.

taalskipper een minder uitvoerende rol heeft en dat de uitvoerend ambtenaren, die
- Quote uit één van de interviews -

belast zijn met het Fries, hier te weinig tijd voor hebben.

6
Ten tijde van het onderzoek waren er 3 gerechtstolken Frysk. Eind september 2021 hebben de tolken, in verband met onvrede over de tarieven, hun werkzaamheden gestaakt.
Bron: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1094561-geen-friese-tolken-meer-beschikbaar-vanwege-magere-vergoeding
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Onder aanvoering van gedeputeerde De Rouwe is in Fryslân is ook gewerkt aan

impact heeft gehad op de beeldvorming van de Friese taal. Deze ‘blokkeer-Friezen’

een betere samenwerking binnen de Friese kennisinfrastructuur voor de korte en

verhinderden de toegang van anti-Zwarte Piet-demonstranten naar Dokkum in 2017.

lange termijn. Op basis van de rapporten over de problematische situatie van de

De taal- en onderwijspartners geven ook aan dat de komst van nieuwkomers en de

Fryske Akademy hebben in 2020 bestuurlijke overleggen plaatsgevonden over

overvloed van Nederlandstalige televisieprogramma’s van negatieve invloed zijn op

meer samenwerking en versteviging van de Friese kennisinfrastructuur, waarin de

de Friese taal op de korte en lange termijn. De onderwijspartners geven aan dat het

Friese taal een belangrijke plek heeft. Op basis van het adviesrapport ‘Op zoek naar

belangrijk is om uit te gaan van de eigen kracht van de Friese taal en identiteit. Het

nieuwe dynamiek’ van DINGtiid, is DINGtiid hier ook bij betrokken. Bij dit traject zijn

zou volgens hen een stap terug zijn als de leerstoel Fries verdwijnt. Zij geven ook

partijen betrokken zoals de Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar,

aan dat het verstandig is om (meer) te kijken naar andere minderheidstalen en hoe

Fers, Fries Sociaal Planbureau, Fries Museum en SFBO. Dit traject loopt nog.

men in deze gebieden omgaat met de eerste taal. Er wordt bijvoorbeeld verwezen
naar Wales in het Verenigd Koninkrijk waar hard gewerkt wordt aan de stimulering
van het Welsh.

12

Is het nodig geweest dat er onder aansturing van de taalskipper bestuurlijk

Uit de interviews met de taal- en onderwijspartijen blijkt dat het niet altijd duidelijk

overleg heeft plaatsgevonden tussen de regionale publieke media-

is wat de acties van de taalskipper zijn (geweest) op de ontwikkelingen die Friese

instellingen, OCW en de provincie zelf?

taal op korte dan wel lange termijn kunnen schaden. Wel heeft de taalskipper de
publiciteit gezocht via Omrop Fryslân, omdat er zorgen zijn over de toekomst van de

Er heeft geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de regionale publieke

studie Fries en de leerstoel Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens heeft de

media-instellingen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

taalskipper eerder actie ondernomen om het toezicht op de kwaliteit van het Fries

(OCW) en de provincie. De hiervoor genoemde partijen vinden het niet nodig om te

in het onderwijs naar de provincie toe te halen, omdat de provincie dit volgens de

overleggen. Er is goed ambtelijk contact en overleg. Mocht er iets in de mediawet

taalskipper zelf beter kan en dit ten goede komt aan de kwaliteit van het Fries binnen

wijzigen, en speelt het thema media weer op, dan kan het volgens de provincie

het onderwijs. In een onafhankelijk rapport over de problematische financiële en

nodig zijn om bestuurlijk weer te overleggen.

organisatorische situatie van de Fryske Akademy in 2019, is de provincie verweten
haar rol als hoeder van de Friese taal, als taalskipper, niet te nemen. De provincie
heeft uiteindelijk extra geld geïnvesteerd om een faillissement te voorkomen. In

13

2020 is de provincie gestart met het Meldpunt Fryske Taal, waar inwoners van Fryslân
In hoeverre hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de Friese taal op korte

terecht kunnen met vragen en meldingen over het gebruik van de Friese taal. Het

dan wel lange termijn kunnen schaden?

meldpunt geeft de provincie informatie over wat er speelt rondom de Friese taal. Dit

En in hoeverre heeft de taalskipper hierbij gericht actie ondernomen?

meldpunt wordt in 2022 geëvalueerd.

Er zijn diverse ontwikkelingen geweest die de Friese taal op de korte dan wel de
lange termijn kunnen schaden. In het interview met de onderwijspartners geven de
betrokkenen aan dat de situatie met de zogenaamde ‘blokkeer-Friezen’ een negatieve
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eind 2021. Uit het interview met de ambtenaren van de provincie Fryslân blijkt dat er

14

niet aan het adviesorgaan DINGtiid apart wordt gerapporteerd vanwege de positie
Heeft de taalskipper éénmaal een bijeenkomst georganiseerd voor de bij

van DINGtiid, het is een adviesorgaan. DINGtiid wordt wel zoveel mogelijk overal bij

de BFTK decentraal betrokkenen met als doel de implementatie van de

betrokken vanuit hun adviserende rol.

bestuursafspraak te vergroten?
Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid betrokken?
Vanuit de deskresearch blijkt niet dat de taalskipper éénmaal een bijeenkomst

16

Heeft de taalskipper drie keer per jaar een BO georganiseerd voor het

heeft georganiseerd voor de decentraal betrokkenen bij de BFTK met als doel

bestuur van het adviesorgaan DINGtiid en de gedeputeerde van de

de implementatie van de bestuursafspraak te vergroten. Uit alle interviews wordt

provincie Fryslân?

ook niet duidelijk of deze bijeenkomst is georganiseerd. Vanuit de provincie

Heeft hier op de agenda de vorderingen van de implementatie van de BFTK

is aangegeven dat met deze bijeenkomst het overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

en de hieraan gerelateerde adviezen van DINGtiid gestaan?

wordt bedoeld, waarbij DINGtiid als waarnemer aanwezig is geweest en ook een
inhoudelijke inbreng heeft. Uit het interview met de bestuurders van het bestuurlijk

De taalskipper heeft niet elk jaar drie keer een bestuurlijk overleg georganiseerd

overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ blijkt dat men hier niet van op de hoogte is. DINGtiid

tussen het bestuur van DINGtiid en de gedeputeerde.

is hier ook niet van op de hoogte. Het is niet iedereen duidelijk welke bijeenkomst

In 2019 is éénmaal een bestuurlijk overleg geweest, waarvan schriftelijk verslag

hier wordt bedoeld. DINGtiid geeft aan dat, in welke vorm dan ook, er geen

is gemaakt en waar de vorderingen van de implementatie BFTK en de hieraan

betrokkenheid is bij het organiseren van een bijeenkomst. Dit behoort ook niet tot

gerelateerde adviezen van DINGtiid op de agenda hebben gestaan. In 2019 zijn

het takenpakket van DINGtiid, aldus DINGtiid. In maart 2021 organiseerde DINGtiid

er meerdere bestuurlijke overleggen afgezegd door de gedeputeerde vanwege

op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

politieke ontwikkelingen zoals verkiezingen en coalitie-onderhandelingen. Wel is er

en de provincie Fryslân ten behoeve van de tussenrapportage over de BFTK wel een

apart telefonisch overleg geweest tussen de bestuurders, waarvan geen verslag is

reeks kleinschalige rondetafelgesprekken/expertmeetings over de uitvoering van

gemaakt. In 2020 zijn drie bestuurlijke overleggen geweest, waar schriftelijk verslag

de BFTK 2019 - 2023.

van is gemaakt en waar de vorderingen van de implementatie BFTK en de hieraan
gerelateerde adviezen van DINGtiid op de agenda hebben gestaan. In 2021 is tot en
met juli 2021 één bestuurlijk overleg geweest, waar schriftelijk verslag van is gemaakt
en waar de vorderingen van de implementatie BFTK en de hieraan gerelateerde

15

Heeft de taalskipper éénmaal een bijeenkomst georganiseerd voor de bij

adviezen van DINGtiid op de agenda hebben gestaan.

de BFTK decentraal betrokkenen met als doel de implementatie van de
bestuursafspraak te vergroten?
Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid betrokken?

17

Heeft de taalskipper één keer een consultatiebijeenkomst opgezet voor het

De taalskipper heeft op dit moment nog geen totale voortgangsrapportage van

brede Friese beleidsterrein met als doel te komen tot een langetermijnvisie

de BFTK 2019-2023 gedeeld met Provinciale Staten, het adviesorgaan DINGtiid en

voor de Friese taal?

het coördinerend ministerie. De tussenrapportage van de BFTK staat gepland voor

Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid betrokken?
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Uit de interviews met de ambtenaren van de provincie Fryslân, de onderwijspartners,

•

25 januari 2018: werkbezoek aan het Medisch Centrum Leeuwarden, overleg

DINGtiid en de bestuurders van het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ blijkt dat

met DINGtiid, werkbezoek Afûk, Tresoar, basisschool en presentatie over

er onduidelijkheid is over wat er bedoeld wordt met dat er ‘een consultatiebijeenkomst

Fries in rechtspraak.

voor het brede Friese beleidsterrein is opgezet met het doel om te komen tot een

•

7 maart 2019: werkbezoek aan het provinciehuis, mbo en lerarenopleiding.

langetermijnvisie voor de Friese taal’. Vanuit de ambtenaren van de provincie Fryslân

•

13 februari 2020: werkbezoek aan drietalige middelbare school CSG Liudger,

wordt bij deze vraag verwezen naar bijeenkomsten in 2018 en in 2019 met taal- en

een dorpssupermarkt in Eastermar, zorginstelling Berchhiem Burgum, de

onderwijsinstellingen (Afûk, Cedin, SFBO, Omrop Fryslân, Pabo, NHL, Lectoraten NHL,

rechtbank Noord-Nederland en een presentatie over het Fries in de

Fryske Akademy, Semko en de Lerarenopleiding NHL-Stenden) om van gedachten

economie.

te wisselen over de uitkomsten van het Taalplan Frysk 2030. Tevens wordt verwezen
naar een bijeenkomst in 2019, die voor input heeft gezorgd voor de nieuwe provinciale
beleidsnota ‘Nij Poadium: beleid voor Cultuur, Taal, Erfgoed en Onderwijs’. Echter, de

19

Heeft de taalskipper de leden van de Tweede Kamer (Vaste Kamercommissie

overige organisaties geven aan niet op de hoogte te zijn van ‘een consultatiebijeenkomst

BZK, J&V en OCW) uitgenodigd in het kader van de tussenevaluatie een BFTK

voor het brede Friese beleidsterrein om te komen tot een langetermijnvisie voor de

gerelateerd werkbezoek te brengen aan de provincie Fryslân?

Friese Taal’ en ook niet of en hoe DINGtiid hierbij betrokken is. Het is de geïnterviewde
organisaties onduidelijk welke bijeenkomst hier exact bedoeld wordt, waardoor er

Uit het interview met de ambtenaren van de provincie Fryslân blijkt dat de taalskipper

mogelijk diverse bijeenkomsten met elkaar verwisseld worden. Uit de deskresearch

een werkbezoek voorbereidt voor het najaar van 2021 voor de leden van de Tweede

bleek dat er eerder plannen waren om de langetermijnagenda Fries 2030 vanuit het

Kamer (Vaste Kamercommissie BZK, J&V en OCW) in het kader van de tussenevaluatie

bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ door middel van een congres voor te leggen

van de BFTK 2019-2023.

en te presenteren aan inwoners en betrokken partijen. Aan dit bestuurlijke overleg nam
DINGtiid deel, vooral vanuit een adviserende rol. De langetermijnagenda is gereed, maar
nog niet vastgesteld (zie vraag 4). Het congres heeft, mede door de corona-crisis, niet
plaatsgevonden.

20

Is onderzocht in hoeverre het wenselijk is om de website www.opdestream.nl
door te ontwikkelen en, afhankelijk van deze resultaten, om te zetten naar een
BFTK-site

18

Heeft de taalskipper jaarlijks een werkbezoek georganiseerd voor de bij het

Uit het interview met de ambtenaren van de provincie Fryslân blijkt dat uit onderzoek

Friese beleidsterrein betrokken rijksambtenaren?

duidelijk is geworden dat het niet wenselijk is om de website www.opdestream.nl
verder te ontwikkelen naar een BFTK-website. Werkzaamheden voor de website www.

De taalskipper heeft jaarlijks werkbezoeken georganiseerd voor de bij het Friese

opdestream.nl zijn in 2017 gestopt. Vanuit de provinciale organisatie blijkt er een andere

beleidsterrein betrokken rijksambtenaren. Het hoofddoel van deze werkbezoeken is het

behoefte te zijn, mede door overige organisatorische ontwikkelingen en behoeften op

geven van achtergrondinformatie en laten zien hoe het taalbeleid in de praktijk werkt.

het gebied van communicatie en informatievoorziening, ook aansluitend bij overige

Onderwerpen waren bijvoorbeeld waar het onderwijs met taalbeleid tegenaan loopt,

ontwikkelingen zoals het Taalplan Frysk 2030. Er is binnen de provincie overleg geweest

maar ook waar zorg en media tegenaan lopen. Volgens de provincie Fryslân hebben de

met de gedeputeerde over een aparte webpagina voor de taalskipper binnen de grotere

laatste jaren werkbezoeken plaatsgevonden op:

website van de provincie zelf. Het idee was om daar de rol, context en de taken van de
taalskipper online te beschrijven. Dit idee is alleen niet geconcretiseerd.
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3.4

Evaluatie toegevoegde waarde Taalskipper Frysk

De centrale onderzoeksvraag is aan alle acht geïnterviewde organisaties voorgelegd.
Deze organisaties zijn ook voor 2019 betrokken bij het Friese taaldossier. Hierdoor
hebben zij een beeld van de situatie van het Friese taaldossier van voor de komst van
de taalskipper en van na de komst van de taalskipper. De centrale onderzoeksvraag is:

Zorgt de taalskipper op decentraal niveau in het Friese taalgebied

‘

De toegevoegde waarde van de taalskipper zit vooral in de
regiefunctie, omdat ze het overzicht hebben en de autoriteit.
De taalskipper heeft ook meer een stip op de horizon gezet,
zoals bijvoorbeeld met het Taalplan Frysk 2030. Bij deze rol
past ook het samenbrengen van alle partijen/organisaties op

voor een toegevoegde waarde bovenop de bestaande infrastructuur

een positieve en constructieve manier. De rol van de taalskipper

bij het in samenwerking met betrokken partijen komen tot uitvoering

past in dat opzicht goed bij de provincie.

van tussen het Rijk en de provincie gemaakte afspraken aangaande

- Quote uit één van de interviews -

het waarborgen en bevorderen van de Friese taal en cultuur?

Een aantal onderwijspartners en de bestuurders van het bestuurlijk overleg
‘Mei-inoar foar it Frysk’ geven aan dat de taalskipper als begrip geen
Er bestaan verschillende beelden over de toegevoegde waarde van de taalskipper.

toegevoegde waarde heeft, omdat de taalskipper een andere naam is voor
het werk wat de provincie voorheen deed met bijvoorbeeld de WGFT. De

De commissaris van de Koning, de gedeputeerde, de maatschappelijke

notitie ‘Taalskipper Frysk (2018)’ legt wel meer focus op wat de taalskipper

organisaties, enkele onderwijspartners en de Afûk geven aan dat de

doet. Er lijkt meer scherpte en focus te zijn. De bestuurders van de decentrale

taalskipper van toegevoegde waarde is. De toegevoegde waarde zit in het

bestuursorganen geven aan dat de taalskipper als begrip geen toegevoegde

bij elkaar brengen van diverse partijen (verbindend), het op de kaart zetten

waarde heeft en men er niet echt bekend mee is. Het is voor hen belangrijker

van het onderwerp, visieontwikkeling (koersbepaling) zoals met het Taalplan

dat er wat gebeurt met het stimuleren van het gebruik van de Friese taal. Zij

Frysk 2030 en duidelijkheid creëren in het Friese taaldossier. De toegevoegde

vragen zich af of het doel niet belangrijker is dan de structuur (of het vehikel).

waarde zit tevens in de regiefunctie: de taalskipper heeft het overzicht en

‘

de autoriteit. De komst van de taalskipper heeft tot meer bewustwording en
duidelijkheid geleid. Tevens zit de toegevoegde waarde in het op de agenda
zetten van het onderwerp Fries: door te faciliteren, door af en toe te duwen
en te zorgen dat er meer gebeurt, soms met charme en soms door directief
te zijn.

De taalskipper heeft als begrip geen toegevoegde waarde. De
term van de taalskipper leeft niet binnen het bestuurlijk overleg.
‘Mei-inoar foar it Frysk’ leeft veel meer. Wat is belangrijker: het
doel of het vehikel/de structuur?
- Quote uit één van de interviews -
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Er zijn echter ook partijen, zoals de ambtenaren van de provincie Fryslân, DINGtiid en

vaak genoeg gerapporteerd over de voortgang van de in de BFTK geformuleerde

een aantal onderwijspartners, die aangeven dat de taalskipper zeker toegevoegde

ambities?

waarde heeft in het Friese taaldossier, maar dat het nog veel beter kan. Zij stellen onder
andere dat de provincie het werk eerder ook al deed, maar dat de taalskipper wel tot

4.

Is er in samenwerking met de betrokken partijen een ambitieuze lange-

meer duidelijkheid heeft geleid, maar dat er ook nog veel verbeterpunten zijn. Een

termijnagenda opgesteld voor waar het Fries als taal in een meertalige

onderwijspartner en DINGtiid adviseren om eens te kijken naar de onafhankelijkheid

regio in 2030 zou moeten staan?

van de taalskipper, omdat de provincie Fryslân op dit moment al diverse rollen
tegelijkertijd uitvoert (beleid maken, uitvoeren, financieren, etc.). Wellicht is een meer

5.

onafhankelijke en neutrale partij, zoals een ombudsman, een betere invulling van de

plaatsgevonden onder voorzitterschap van de taalskipper? Zo ja, in 		

rol van de taalskipper.

hoeverre is hierbij het doel gerealiseerd om decentraal betrokkenen 		

‘

te stimuleren met de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan en
hoe kan dit (eventueel) (nog) beter?
De taalskipper heeft zeker een toegevoegde waarde, maar het
kan veel beter. Het is een nieuwe rol en iedereen moet er nog aan

6.

Hebben er individuele gesprekken tussen de taalskipper en andere bij
de WGFT betrokken decentrale bestuursorganen plaatsgevonden? Zo ja, in

wennen. De rol en positie van de taalskipper zou onafhankelijker

hoeverre is hierbij het doel gerealiseerd om betrokkenen te stimuleren met

moeten. Het politieke spectrum speelt nu mee.

de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan en hoe kan dit
(eventueel) (nog) beter?

- Quote uit één van de interviews -

7.

3.5

Heeft er tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

Totaaloverzicht evaluatie

In hoeverre zijn gemeenten en bestuursorganen in het Friese taalgebied
door de taalskipper ondersteund bij het komen tot, dan wel het uitvoeren
van, taalbeleidsplannen en taalverordeningen inzake de Friese taal (WGFT,

1.

In hoeverre heeft de taalskipper voldoende gestuurd op samenwerking
7

door de verschillende in de BFTK

artikel 5)? Wat is hierbij tot nu toe de door de taalskipper opgezette rol

benoemde decentrale partijen?

geweest van de regeling ‘Mei-inoar foar it Frysk’?

Waar kan deze sturing (nog) actiever en hoe dan?
8.
2.

In hoeverre is het adviesorgaan DINGtiid hierbij, in overleg met de taalskipper

Welke afspraken uit de BFTK zijn na aansturing van de taalskipper in nauwe

en in navolging van artikel 19.2.c. van de WGFT actief betrokken geweest en

samenwerking met het Rijk inmiddels gerealiseerd, welke nog niet of nog

hoe kan dit (eventueel) (nog) beter?

onvoldoende?
9.
3.

7

Heeft de provincie ieder jaar de rechtbank uitgenodigd voor een bestuurlijk

Heeft de taalskipper gedurende de looptijd van de BFTK aan Provinciale

overleg en is daarbij gesproken over de implementatie van de WGFT-artikel

Staten, het adviesorgaan DINGtiid en het coördinerende ministerie (BZK)

10 tot en met 17?

Bron: Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) 2019-2023
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10. In hoeverre heeft/hebben er onder aansturing van de taalskipper in

17.

Heeft de taalskipper één keer een consultatiebijeenkomst georganiseerd

het licht van WGFT-artikel 12 tot en met 14 (een) ambtelijke bijeenkomst(en)

voor het brede Friese beleidsterrein met als doel te komen tot een

plaatsgevonden om te komen tot voldoende beschikbare tolken Fries?

langetermijnvisie voor de Friese taal? Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid
betrokken?

11.

In hoeverre heeft de taalskipper een regisserende en stimulerende rol op
zich genomen door één à twee keer per jaar de verschillende
wetenschappelijke en maatschappelijke (onderwijs) instituten en allianties

18. Heeft de taalskipper jaarlijks een werkbezoek georganiseerd voor de bij het
Friese beleidsterrein betrokken rijksambtenaren?

die zich bezighouden met meertaligheid binnen de Friese context, bij
elkaar te brengen met als doel onderlinge samenwerking tot stand te
brengen? Waartoe heeft dit vooralsnog wel/niet geleid?

19. Heeft de taalskipper de leden van de Tweede Kamer (Vaste Kamercommissie
BZK, J&V en OCW) uitgenodigd in het kader van de tussenevaluatie een
BFTK-gerelateerd werkbezoek te brengen aan de provincie Fryslân?

12. Is het nodig geweest dat er onder aansturing van de taalskipper bestuurlijk
overleg is geweest tussen de regionale publieke media-instellingen, OCW
en de provincie zelf?

20. Is

onderzocht

in

hoeverre

het

wenselijk

is

om

de

website

www.opdestream.nl door te ontwikkelen, en afhankelijk van deze
resultaten om te zetten naar een BFTK-site?

13. In hoeverre hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de Friese taal op
korte dan wel lange termijn kunnen schaden? En in hoeverre heeft de
taalskipper hierbij gericht actie ondernomen?
14. Heeft de taalskipper éénmaal een bijeenkomst georganiseerd voor
de bij BFTK decentraal betrokkenen met als doel de implementatie van de
bestuursafspraak te vergroten? Is hierbij het adviesorgaan DINGtiid
betrokken?
15. Heeft de taalskipper halverwege de looptijd aan Provinciale Staten, Het Rijk
en DINGtiid gerapporteerd over de voortgang van de decentrale
implementatie van de gehele BFTK?
16. Heeft de taalskipper drie keer per jaar een Bestuurlijk Overleg georganiseerd
voor het bestuur van het adviesorgaan DINGtiid en de gedeputeerde
van de provincie Fryslân? Heeft hierbij op de agenda de vorderingen van de
implementatie van de BFTK en de hieraan gerelateerde adviezen van
DINGtiid gestaan?
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De evaluatie heeft als doel om te kijken hoe de taalskipper heeft gefunctioneerd

4.1

Conclusies evaluatie- periode 2019- juli 2021

in de periode 2019 tot en met juli 2021, en om te komen tot verbeterpunten voor
de toekomst. De evaluatie in hoofdstuk 3 geeft een informatief beeld van de

Op basis van de evaluatie en de bovenstaande kerntaken zijn vier conclusies te

voortgang van de werkzaamheden van de taalskipper in de afgelopen periode. Op

trekken.

basis van deze evaluatie en de kerntaken van de taalskipper worden in dit hoofdstuk
de conclusies besproken en aanbevelingen gedaan om de rol van de taalskipper
verder te optimaliseren.

1

De taalskipper speelt een actieve stimulerende, agenderende,
faciliterende en enthousiasmerende rol in het Friese taaldossier.

De rol van de taalskipper richt zich als een schipper in het Friese taaldossier op de

In de periode 2019 tot en met juli 2021 zijn er veel werkzaamheden verricht door de

drie kernwoorden van aansturing, ambitie en samenwerking, boven op de wettelijke

taalskipper. Meerdere doelstellingen zijn behaald, zoals het taalbeleid bij gemeenten,

taken die de provincie al heeft in dit dossier. De kerntaken van de taalskipper zijn (De

de langetermijnagenda 2030 voor de Friese taal die bijna af is en het Taalplan Frysk

Taalskipper Frysk, 2018):

2030. Soms worden ook kleine stappen gezet, bijvoorbeeld bij de implementatie

•

De taalskipper zorgt ervoor dat er aansluitend op de BFTK in samenwerking met
8

•

de betrokken partijen een ambitieuze langetermijnagenda opgesteld wordt:

heeft de taalskipper invulling gegeven aan de meer voorlichtende rol, zoals met

Waar zou het Fries in 2030 moeten staan, als taal in een meertalige regio?

de oprichting van het ‘Meldpunt Fryske Taal’. Wel mist de doorontwikkeling van de
9

De taalskipper stuurt in de verschillende in de BFTK benoemde domeinen
10

•
•
•

van het Fries in het rechtsverkeer, met bijvoorbeeld steeds meer tolken. Daarnaast

website www.opdestream.nl. Het idee was om via deze website ook een actuele

actief aan op samenwerking tussen de bij de BFTK betrokken partijen ;

stand van zaken van de implementatie van de BFTK bij te houden (De Taalskipper

De taalskipper stuurt in nauwe samenwerking met het Rijk actief aan op realisatie

Frysk (2018), p.12). Uit de interviews blijkt dat de taalskipper in bestuurlijke overleggen

van gemaakte BFTK-afspraken;

met bestuursorganen en onderwijspartners een stimulerende, agenderende en

De taalskipper stuurt zoveel mogelijk op samenhang tussen de domeinen en

faciliterende rol laat zien. Dat wordt gedaan door het onderwerp te agenderen,

tussen de betrokken overheden;

door individuele gesprekken te houden en financiële ondersteuning te bieden. De

De taalskipper rapporteert, in overleg met betrokken partijen, tweemaal over de

taalskipper heeft tot meer bewustwording en regie geleid in het Friese taaldossier,

voortgang van de implementatie van de in de BFTK geformuleerde ambities aan

hoewel anderen aangeven dat de provincie deze werkzaamheden ook al deed.

Provinciale Staten, het adviesorgaan DINGtiid en het coördinerende ministerie

De gedeputeerde profileert zich in de (regionale) media vaak naar buiten toe als

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

‘taalskipper’ en hoeder van de Friese taal.

Daarnaast heeft de taalskipper een voorlichtende rol, zoals in de BFTK is opgenomen.

2

De taalskipper heeft bij verschillende onderwerpen een aansturende
rol getoond in de samenwerking tussen partijen

De taalskipper heeft de taal- en onderwijspartners bij elkaar gebracht voor het
Taalplan Frysk 2030. Uit de interviews blijkt dat de taalskipper hier gestuurd heeft
Dit zijn de 13 Friese gemeenten, de FUMO, de Veiligheidsregio en Wetterskip Fryslân.
Dit zijn de zes domeinen: 1. onderwijs; 2. rechterlijke autoriteiten/bestuurlijke autoriteiten/openbare diensten; 3. media,
4. culturele activiteiten en voorzieningen; 5. economisch en sociaal leven; 6. grensoverschrijdende uitwisseling.
10
Bij het uitvoeren van de BFTK zijn niet alleen de ondertekende partijen, het Rijk en de provincie betrokken, maar ook
uitvoerende partijen zoals Friese gemeenten, bestuursorganen, onderwijsinstellingen en Friese taalinstellingen.
8
7

op samenwerking tussen de verschillende partijen en kaders en ambities heeft
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meegegeven. De onderwijspartners geven aan dat dankzij de taalskipper veel

heeft in dit proces meer een informele rol dan een formele en wettelijke rol. Er

meer samenwerking plaatsvindt tussen de diverse partijen in het Friese taaldossier.

wordt gekeken of de stimulering van de implementatie van het Fries onder het

Daarnaast heeft de taalskipper ook cultuurorganisaties, taal- en onderwijspartijen

interbestuurlijk toezicht kan komen te vallen, waardoor gemeenten meer verplicht

en erfgoedinstellingen bij elkaar gebracht voor de nieuwe beleidsnota ‘Nij Poadium

kunnen worden om het Fries te stimuleren.

2021-2024’, waarin de ambities staan van de provincie op het gebied van kunst,
cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Tevens is onder aanvoering van de taalskipper

De taalskipper kan vanuit zijn rol in dat opzicht de rechtbank niet aansturen, omdat

samen met de decentrale bestuursorganen gewerkt aan een langetermijnagenda

de rechtspraak een onafhankelijke positie heeft en zich niet laat aansturen. De

2030 voor de Friese taal, die naar verwachting eind dit jaar klaar is.

taalskipper kan de rechtbank wel wijzen op de WGFT, waar de rechtbank zich aan
dient te houden. Er worden wel hoopvolle stappen gezet (zoals meer tolken Fries en

Uit het interview met de bestuurders van het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it

meer bewustwording onder het personeel van de rechtbank) met de doelstellingen

Frysk’ blijkt dat zij geen samenwerking ervaren buiten het bestuurlijk overleg om.

om het Fries te stimuleren binnen het rechtsverkeer, maar het blijft een gevoelig

Naar aanleiding van de problematische ontwikkelingen bij de Fryske Akademy in 2019

onderwerp.

werkt de taalskipper samen met kennispartners en DINGtiid aan een versteviging
van de Friese kennisinfrastructuur, zowel voor de korte als lange termijn, waarin

Er is een verschil tussen het verplichten van een taalbeleid en het uitvoeren van dat

de Friese taal een belangrijke plek heeft. Uit de evaluatie blijkt dat de taalskipper

taalbeleid. De uitvoerende partijen, zoals gemeenten, zijn autonoom, maar dienen

stuurt op samenwerking binnen de domeinen, zoals het onderwijs; het wordt niet

zich wel aan de wet te houden. Zij maken hun eigen keuzes en worden soms beperkt

duidelijk hoe de taalskipper heeft aangestuurd op de ‘integrale’ samenhang tussen

door hun eigen interne processen. Uit het interview met de rechtbank blijkt dat de

de domeinen van de BFTK (één van de kerntaken van de taalskipper).

uitvoerbaarheid van de WGFT ook wordt bemoeilijkt door juridische complicaties

3

vanuit de WGFT zelf. Inwoners van Fryslân mogen bijvoorbeeld procederen in het
De aansturende rol van de taalskipper hapert bij sommige ambities

Fries in andere delen van het werkgebied van de rechtbank Noord- Nederland en het
werkgebied van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit betekent bijvoorbeeld

De taalskipper stuurt aan op samenwerking tussen partijen, maar probeert ook

dat een zaak in Arnhem een Friese tolk nodig heeft, terwijl er maar drie Friese tolken

ambities vanuit de WGFT te realiseren. De taalskipper heeft een duidelijke,

beschikbaar zijn. Deze generieke benadering leidt tot veel administratieve problemen

stimulerende, agenderende, faciliterende en enthousiasmerende rol bij het

en belemmeringen om het Fries verder te implementeren binnen de rechtspraak,

stimuleren van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechterlijk verkeer.

omdat dit dan op alle locaties moet gebeuren. Een positieve ontwikkeling vanuit

Er zijn echter ook andere bestuursorganen en partijen bij betrokken die autonoom

de informele relatie tussen de commissaris van de Koning en de President van de

of onafhankelijk zijn. De taalskipper kan op dit moment de gemeenten of overige

Rechtbank is dat men van plan is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te

bestuursorganen (FUMO, Veiligheidsregio en Wetterskip Fryslân) geen taalbeleid

voeren naar het wel/niet gebruiken van het Fries in de rechtspraktijk in alle locaties

afdwingen, maar wel stimuleren of faciliteren, met bijvoorbeeld provinciale subsidies

van de Rechtbank Noord-Nederland.

of individuele gesprekken. De taalskipper heeft er niet voor kunnen zorgen dat
alle overige bestuursorganen een taalbeleid hebben gerealiseerd. De taalskipper
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4

De taalskipper is ambitieus in zijn rol en neemt deze rol ook serieus.

van beleidsmaker, uitvoerder en financier. Andere organisaties, zoals Afûk en de

De rol en taken van de taalskipper zijn echter niet voor iedereen bekend

maatschappelijke partners, stellen dat de rol van de taalskipper goed ligt bij de
provincie, omdat deze overzicht en status heeft in de provincie.

Uit de evaluatie blijkt dat de taalskipper duidelijk probeert te sturen op ambities en
samenwerking in het onderwijsveld, het culturele veld en de kennisinfrastructuur,

4.2

Conclusies toegevoegde waarde - periode 2019- juli 2021

maar ook in het bestuurlijke en rechterlijke verkeer. Desalniettemin heeft de taalskipper
de in de BFTK geformuleerde ambities, maar wel over individuele ambities, zoals

Deze evaluatie richt zich alleen op de rol van de taalskipper in de periode 2019
tot en met juli 2021 en niet op de tussenrapportage van de BFTK. De centrale

het Taalplan Frysk 2030, stand van zaken Fries in het rechtsverkeer, stand van zaken

onderzoeksvraag van de evaluatie is:

geen één keer gerapporteerd aan Provinciale Staten over de totale voortgang van

Fryske Akademy, kerndoelen Frysk, etc. De actuele informatievoorziening over de
voortgang van de BFTK is niet via een aparte website, zoals www.opdestream.nl, te

“Zorgt de taalskipper op decentraal niveau in het Friese taalgebied voor een

vinden.

toegevoegde waarde boven op de bestaande infrastructuur bij het in samenwerking
met betrokken partijen komen tot uitvoering van tussen het Rijk en de provincie

Het succes van de taalskipper wordt mede bepaald door het enthousiasme en

gemaakte afspraken aangaande het waarborgen en bevorderen van de Friese taal

de intrinsieke motivatie van de huidige gedeputeerde, die ‘trots is op het Fries’

en cultuur?”

en de huidige commissaris van de Koning. Dit kan een risico zijn als toekomstige
bestuurders minder enthousiast en intrinsiek gemotiveerd zijn om de rol en de taken

Naar aanleiding van de deskresearch en de gevoerde interviews met de meest

van de taalskipper op zich te nemen en uit te voeren. Uit de interviews blijkt dat het

betrokken organisaties kan geconcludeerd worden dat de taalskipper op decentraal

niet altijd duidelijk is wie de taalskipper is, wat de taken van de taalskipper zijn of welke

niveau voor een toegevoegde waarde zorgt boven op de bestaande infrastructuur,

doelen er behaald moeten worden. Sommigen zien de provinciale ambtenaren als

maar dat er nog wel verbeterpunten zijn voor de toekomst.

taalskipper of zijn niet bekend met het begrip ‘taalskipper’. Anderen identificeren
de taalskipper met de huidige gedeputeerde en de commissaris. Voor bestuurders

Samenvattend kan worden gesteld dat de taalskipper duidelijke resultaten heeft

en onderwijspartners is het belangrijker dat het Fries wordt gestimuleerd dan welk

geboekt met het stimuleren van het Fries in het bestuurlijke verkeer. De taalskipper

‘etiketje’ eraan wordt gehangen. Vanuit de evaluatie wordt heel concreet zichtbaar

heeft gestuurd op het ontwikkelen van het taalbeleid bij alle 13 gemeenten, meer

dat het voor sommige organisaties onduidelijk is welke bijeenkomst(en) op welk

bewustwording en het ontwikkelen van een langetermijnagenda voor het Fries

moment bedoeld worden en wat de rol van eenieder hierin is geweest.

2030. Er zijn echter ook verbeterpunten, zoals het stimuleren van het Fries bij de
overige bestuursorganen, zoals de FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân en het

Er bestaan diverse beelden over de geschiktheid van de provincie als taalskipper.

voltooien van de langetermijnagenda voor het Fries 2030. De taalskipper heeft

Eén van de onderwijspartners en DINGtiid stellen dat de provincie niet de juiste

kleine stappen gezet met het stimuleren van het Fries in het rechtsverkeer, door

persoon of organisatie is voor de rol van de taalskipper, omdat de provincie niet

intentie-afspraken te maken, informeel contact te onderhouden, samen voor meer

onafhankelijk genoeg is. Zij stellen dat de provincie al diverse petten op heeft: die

tolken te zorgen, samen met de rechtbank te proberen het Fries te stimuleren
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en voor meer bewustwording te zorgen. De taalskipper heeft ook gezorgd voor

buiten toe simpeler en duidelijker te communiceren, ook voor anderen dan de meest

meer samenwerking in andere velden, zoals in het proces van het ‘Taalplan Frysk

betrokken organisaties. De voorlichtende rol van de taalskipper kan in dat opzicht

2030’ of in het proces van het ‘Nij Poadium 2021- 2024’. In deze processen heeft de

ook sterker: weten de inwoners wie of wat de taalskipper is? Is er bijvoorbeeld ook

taalskipper kaders meegegeven en stippen op de horizon gezet. Het is onduidelijk

een publieksvriendelijk document van de notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018)? Er

of de taalskipper algemene bijeenkomsten voor de Friese taal of de BFTK heeft

is digitaal weinig informatie te vinden bij de provincie over de taalskipper. De rol

georganiseerd voor betrokken partijen en inwoners.

van de taalskipper is nieuw en de taalskipper heeft meer tijd nodig om zich te
bewijzen. Er gaat veel goed, maar sommige dingen kunnen beter. In 2020 is de

Het betreft hier een evaluatie van de taalskipper medio 2021. Dit betekent dat de

provincie gestart met het ‘Meldpunt Fryske Taal’, waar inwoners van Fryslân terecht

taalskipper tot en met 2023 de tijd heeft om te werken aan de gestelde doelen en

kunnen met vragen en meldingen over het gebruik van de Friese taal. De digitale

kerntaken.

voorlichting over de voortgang van de BFTK 2019-2023 is niet te vinden, terwijl dit

Met die blik en de bevestiging dat er vanuit een positieve houding gewerkt wordt aan

wel een mogelijk doel was met de omvorming van de website www.opdestream.

het uitrollen van de functie taalskipper, zijn er vanuit de evaluatie vier aanbevelingen

nl. De huidige rol van DINGtiid komt soms niet helemaal overeen met hoe deze is

geformuleerd.

beschreven in ‘De Taalskipper Frysk’ (2018). DINGtiid heeft volgens de WGFT (artikel
19) een rapporterende, adviserende en ondersteunende rol. In de onderzoeksvragen
8, 14 en 16 wordt gevraagd naar de ondersteunende rol die DINGtiid in de praktijk

4.3

Aanbevelingen: versterken en verbreden

minder lijkt uit te voeren. Het is aan te bevelen om opnieuw te kijken naar deze
doelen in de notitie de Taalskipper Frysk (2018).

In de vorige paragrafen zijn de conclusies beschreven over hoe de taalskipper tot nu

De taalskipper zou zich in het vervolg meer kunnen richten op het ‘versterken’ van

toe heeft gefunctioneerd. Op basis van de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen

het profiel van de taalskipper. Het is aan te bevelen om de taalskipper de tijd te

te doen voor het ‘versterken en verbreden’ van de rol van de taalskipper in de

geven om zijn rol verder vorm te geven en na 2023 opnieuw te evalueren.

toekomst.

1

De profilering van de rol van de taalskipper kan beter

2

Investeer in het bredere team en het instrumentarium
van de taalskipper

en heeft meer tijd nodig
De taalskipper lijkt er soms alleen voor te staan. De taalskipper faciliteert, stimuleert,

De rol van de taalskipper is niet voor iedereen bekend. Het is ook niet voor iedereen

agendeert, stuurt en enthousiasmeert, maar kan het niet alleen. In aanvulling op het

duidelijk wat de taalskipper betekent. Het profiel van de taalskipper is beschreven in

oorspronkelijke advies van DINGtiid (Verandering en verbetering, 2015), is het aan

de notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018). De notitie geeft focus op wat de taalskipper

te bevelen om te investeren in het bredere team van het Friese taaldossier. Een

doet. Ondanks de focus is de notitie moeilijk leesbaar en is de notitie niet bij iedereen

goede schipper kan niet zonder een goede bemanning. En een goede bemanning

bekend. Een voorwaarde voor de effectieve invulling van de rol van de taalskipper

kan niet zonder een goede schipper. De taalskipper werkt hard, maar kan dat niet

is dat deze rol ook voor iedereen duidelijk is. Het is aan te bevelen om deze rol naar

zonder de overige teamleden in het Friese taaldossier, zoals gemeenten, taal- en
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onderwijsinstellingen, cultuurinstellingen, adviesorganen, etc. Elke partij is een

De journalist werd voor de rechter gedaagd en deze rechtszaak zorgde voor grote

ambassadeur voor de Friese taal en samen vormen ze de Friese ‘ambassade’ of

onrust buiten de rechtszaal, waarbij de politie met knuppels ingreep. Tot op heden,

de Friese ‘vloot’. De toekomst van de Friese taal is een verantwoordelijkheid van

bijvoorbeeld bij de rechtszaak omtrent de ‘Blokkeer-Friezen’ in 2019, is er commotie

alle partners in het veld. Uit de evaluatie blijkt wel dat er een schipper boven de

over het gebruik van de Friese taal in de rechtbank.

bemanning moet staan om samen met zijn bemanning koers te houden. Het Friese
taaldossier omvat vele partners en partijen. Meer samenwerking tussen de partijen

De rol van de taalskipper zou in het vervolg ‘versterkt’ kunnen worden door de

brengt het gemeenschappelijke doel meer naar voren; het zijn veel eilandjes met

verwachtingen van de taalskipper meer realistisch te maken ten aanzien van de

veel belangen, maar er vindt de laatste jaren wel steeds meer samenwerking plaats.

implementatie van het Fries binnen het rechtsverkeer, door de aansturende rol
te vervangen door een stimulerende rol. De taalskipper kan de rechtbank en het

De taalskipper zou zich in het vervolg meer kunnen richten op het ‘verbreden’ van de

gerechtshof niet voorschrijven hoe ze moeten handelen.

gezamenlijke verantwoordelijkheden en de samenwerking in het Friese taaldossier
door ook te investeren in het bredere team van het Friese taaldossier.
Mogelijk dat de taalskipper nog meer instrumenten kan inzetten om de WGFT
te stimuleren in het Friese taalgebied, zoals het interbestuurlijk toezicht tussen

4

Het glas is half vol: vier successen met elkaar
en organiseer taalskipper-congressen

provincie en gemeenten of meer financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van
taalbeleid.

Op basis van deze evaluatie blijkt dat er veel goed gaat en dat er veel werk is verzet
door de taalskipper in de periode 2019 tot en met juli 2021. De taalskipper rapporteert

3

Temper de verwachtingen van de taalskipper ten aanzien van de

en informeert wel over de voortgang van specifieke ambities van de BFTK 2019-

rechterlijke macht of stuur bij

2023, maar nog niet over de totale voortgang. Het is voor de toekomst aan te bevelen
om jaarlijks een voortgangsrapportage van de taalskipper richting Provinciale Staten

De taalskipper kan de rechterlijke macht niet aansturen vanwege de trias politica. De

en het Rijk te sturen om de voortgang te blijven monitoren, omdat deze totale

taalskipper kan wel de implementatie van de Friese taal binnen het rechtsverkeer

voortgang moeilijk te volgen is voor betrokken partijen en inwoners. Uit de evaluatie

stimuleren. Er worden al stappen voorwaarts gezet. Het is aan te bevelen om te

blijkt ook dat er geen algemene taalskipper-bijeenkomsten zijn gehouden door de

kijken naar de realistische uitvoerbaarheid van hoofdstuk 3 in de WGFT, omdat

taalskipper in het Friese taaldossier, zoals voor de BFTK of een bijeenkomst voor het

bijvoorbeeld niet op alle locaties van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden altijd

hele Friese beleidsterrein. Er waren eerder wel plannen vanuit het bestuurlijk overleg

Friese tolken aanwezig kunnen zijn. De taalskipper is in zijn rol beperkt tot het Friese

‘Mei-inoar foar it Frysk’ voor een congres om de langetermijnagenda 2030 voor de

taalgebied. De betrokken organisaties zijn van goede wil, maar lopen tegen obstakels

Friese taal te delen en te presenteren aan inwoners en organisaties. De taalskipper

aan. De taalskipper kan niet op elk onderdeel aansturen, de mogelijkheden zijn hierin

zou door middel van congressen successen kunnen delen in het algemeen en de

beperkt en het Rijk heeft tevens een rol om deze artikelen uitvoerbaar te maken.

samenwerking/samenhang tussen alle partijen en domeinen kunnen verbeteren.
De taalskipper zou zich in het vervolg meer moeten richten op het ‘versterken’ van de

Er worden samen stappen gezet, maar de situatie met het Fries in de rechtspraak

samenhang tussen de domeinen, tussen de betrokken overheden en het ‘verbreden’

is een kwestie van lange adem die niet van de ene op de andere dag opgelost

van de specifieke thema’s naar meer algemene taalskipper-bijeenkomsten. Dit is

zal worden. Eind 2021 is het 70 jaar geleden dat ‘Kneppelfreed’ (Knuppelvrijdag)

namelijk één van de kerntaken, zoals beschreven in de notitie de Taalskipper Frysk

plaatsvond. Een journalist (Fedde Schurer) had in een artikel een rechter beledigd

(2018).

door te zeggen dat die rechter in een rechtszaak had geweigerd het Fries te verstaan.

moeilijk te volgen is voor betrokken partijen en inwoners. Uit de evaluatie blijkt ook
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Bijlage 1: Doelen taalskipper
Doelen bestuurlijk verkeer
De taalskipper stuurt in het Friese taalgebied aan op implementatie van het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer (hoofdstuk 2
WGFT). Hiervoor zal de taalskipper:

•

Het in 2017 opgezette bestuurlijke overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ met de betrokken gemeenten en relevante bestuursorganen voortzetten.
Dit overleg zal onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning en in aanwezigheid van de gedeputeerde tweemaal per jaar
plaatsvinden. Hiernaast zullen ook individuele gesprekken op bestuurlijk niveau georganiseerd worden met de betrokken bestuursorganen.
Doel van deze overleggen is om betrokkenen te stimuleren met de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan;

•

Het voortouw nemen met de betrokkenen bij het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ voor het formuleren van een langetermijnambitie
(LTA2030) voor het Fries; gemeenten en bestuursorganen in het Friese taalgebied ondersteunen bij het komen tot dan wel uitvoeren van
taalbeleidsplannen en taalverordeningen inzake de Friese taal. Het adviesorgaan DINGtiid wordt hierbij betrokken. De provincie heeft om
gemeenten en andere bestuursorganen te inspireren actief met de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan de financiële regeling
opgezet (2018-2022).

Doelen rechtsverkeer
De taalskipper stuurt in het Friese taalgebied aan op implementatie van het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer (hoofdstuk 3 WGFT).
Hiervoor zal de taalskipper:

•

Één keer per jaar de rechtbank uitnodigen voor een bestuurlijk overleg over de implementatie van de WGFT. Onderwerpen van gesprek
zijn o.a.: taalbeleid, voorlichting en onderzoek toegevoegde waarde Friese taal kwaliteit rechtspraak;

•

Er voor zorgen dat in het licht van de implementatie van de WGFT artikel 12 t/m 14 de betrokken partijen bij de tolkenproblematiek
uitgenodigd worden om ambtelijk bij elkaar te komen en in samenwerking met elkaar gedurende de looptijd van de bestuursafspraak te
komen tot voldoende beschikbaarheid van tolken.
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Bijlage 1: Doelen taalskipper
Algemene doelen
Naast de doelen van de taalskipper in het bestuurlijk verkeer en het rechterlijk verkeer, richt de taalskipper zich ook op de volgende algemene
doelen:

•

Een regisserende en stimulerende rol op zich nemen door één à twee keer per jaar de verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke
(onderwijs) instituten en allianties die zich bezighouden met meertaligheid binnen de Friese context bij elkaar te brengen. Hierbij wil de
taalskipper samenwerking in het Friese beleidsterrein tussen het Expertisecentrum Meertaligheid (The Multilingualism Lab) de (onderwijs)
instituten binnen de Taalalliantie en (de erfenis van) Lân fan taal van stimuleren;

•

Er indien nodig voor zorgen dat er bestuurlijk overleg tussen de regionale publieke media-instelling (in dit geval Omrop Fryslân), het
ministerie van OCW en de provincie plaatsvindt. Onderwerpen van gesprek: realisatie van de mediawetgeving, borging van het Friestalige
media-aanbod in het mediabestel en toekenning bijdragen ten behoeve van dit aanbod;

•

Afhankelijk van ontwikkelingen die de Friese taal op korte dan wel lange termijn kunnen schaden richting betrokken bestuursorganen dan
wel bedrijven/organisaties op een positieve wijze gericht actie ondernemen.

•

Gedurende de looptijd van de BFTK éénmaal een bijeenkomst organiseren voor betrokken decentrale partijen met als doel de implementatie
van de bestuursafspraak te vergroten. Hierbij zal het adviesorgaan DINGtiid betrokken worden;

•

Halverwege de looptijd aan Provinciale Staten, het Rijk en DINGtiid rapporteren over de voortgang van de decentrale implementatie van
de gehele BFTK;

•

Drie keer per jaar een Bestuurlijk Overleg organiseren met het bestuur van het adviesorgaan DINGtiid en de gedeputeerde. Op de agenda
staat hier in het bijzonder de vorderingen van implementatie van de BFTK en de hieraan gerelateerde adviezen van DINGtiid;

•

Één keer een consultatiebijeenkomst op te zetten voor het brede Friese beleidsterrein met als doel te komen tot een langetermijnvisie
voor de Friese taal. Hierbij kan naast het organiseren van een publieksbijeenkomst ook gedacht worden aan het opzetten van een
internetconsultatie. Hierbij zal het adviesorgaan DINGtiid betrokken worden;

•
•

Jaarlijks een werkbezoek organiseren voor bij het Friese beleidsterrein betrokken rijksambtenaren;
Één keer de leden van de Tweede Kamer (Vaste Kamercommissie BZK, J&V en OCW) uitnodigen om in het kader van de tussenevaluatie
een BFTK gerelateerd werkbezoek te brengen aan de provincie Fryslân;

•

Onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om de website www.opdestream.nl door te ontwikkelen of een andere site om- of op te zetten.
Op deze site staan niet alleen de BFTK-teksten, Europese Handvest, Kaderverdrag, over het Fries gestelde Kamervragen, kamerstukken
dan wel rapportages van de Committee of Experts, maar wordt ook een actuele stand van zaken van de implementatie van de BFTK
bijgehouden.
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Bijlage 2: Digitale bronnen
>>

Basisdocumenten bij evaluatie taalskipper Fries 2019-2021
Notitie ‘De Taalskipper Frysk’ (2018):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/12/21/de-taalskipper-frysk
Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK 2019-2023):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/30/bestjoersofspraak-fryske-taal-en-kultuer-2019-2023
Wet Gebruik Friese taal (WGFT):
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034047/2014-01-01
Rapport DINGtiid- ‘Verandering en verbetering’ (2015):
https://dingtiid.frl/nl/advies-verandering-en-verbetering/

>>

Rijksoverheid
https://www.eerstekamer.nl/overig/20180122/reactie_op_de_brief_van_dingtiid/meta
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z24346&did=2020D51125
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/03/zevende-rapportage-nederland-europees-handvest-voorregionale-talen-of-talen-van-minderheden
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Bijlage 2: Digitale bronnen
>>

Provincie Fryslân:
https://www.fryslan.frl/nijpodium
https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/regeling-mei-inoar-foar-it-frysk_13642.html
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/meldpunt-fryske-taal_44358/
https://fryslan.stateninformatie.nl/document/8331671/1#search=%22taalskipper%22
https://fryslan.stateninformatie.nl/document/9832394/2#search=%22sichtberens%22
https://fryslan.stateninformatie.nl/document/5229248/1#search=%22taalskipper%22
https://www.fryslan.frl/stimuleren-van-de-friese-taal/
https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/Fryske%20Taalatlas%202020%20%28Nederlands%29.pdf  
https://fryslan.notubiz.nl/document/10006667/2#search=%22monitoringskader%20Nij%20Poadium%22

>>

DINGtiid:
https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2015/09/DINGTIID_ADVYS_DIGI_NL-versie-20-sept-2015-DEF.pdf
https://dingtiid.frl/category/advizen/
https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2020/10/Analyse-taalbeleid-Frysk.pdf
https://dingtiid.frl/nl/uitvoeringsorganisaties-willen-aan-de-slag-met-het-fries/
https://dingtiid.frl/nl/advys-oer-kennisynfrastruktuer-kennisberied-goed-foar-de-fryske-taal/
https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2021/06/20210616-Provinsje-Fryslân-oan-DINGtiid-reaksje-op-advizen-KYS-enûnderwiisynspeksje.pdf
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Bijlage 2: Digitale bronnen
>>

Overige websites:
https://www.mercator-research.eu/en/knowledge-base/publications/publication-detail/news/detail/de-rol-fan-it-frysk-bygemeentlike-weryndielingen-yn-fryslan/
https://www.mercator-research.eu/nl/nieuws-en-agenda/archief/exploits-detail/news/detail/de-rol-van-het-frysk-bijgemeentelijke-herindelingen-in-friesland/
https://taalplan.frl/wat-is-taalplan-frysk/
https://taalplan.frl/it-is-mei-sizzen-net-te-dwaan/
https://friesindezorg.frl/professionals/magazine-taal-yn-de-soarch-nu-beschikbaar/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/zoek-details/news/detail/taskforce-rapporteert-over-akademy/
https://www.lc.nl/friesland/Jenny-Douwes-dient-klacht-in-over-Friese-tolk-in-rechtbank-24931600.html
https://anderetijden.nl/aflevering/573/Kneppelfreed
https://www.werkenbijderechtspraak.nl/de-organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-nederland/
https://eeadvies.nl/wp-content/uploads/2021/03/De-meerwaarde-van-het-Fries-in-het-economisch-verkeer.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001223/1998-03-01#Verdrag_2
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Bijlage 2: Digitale bronnen

>>

Nieuwsberichten website Omrop Fryslân: :
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/822493-gedeputeerde-sietske-poepjes-provincie-taalschipper-voor-het-fries
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1038884-provincie-wil-met-rijk-samenwerken-aan-zichtbaarheid-van-het-fries
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1015495-groenlinks-campagne-en-communicatie-over-coronavaccin-hoort-ook-het-fries
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/926631-schoolbesturen-bijeenroepen-om-te-praten-over-het-vak-fries
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1033866-adviesorgaan-provincie-inspectie-fries-op-scholen-moet-bij-het-rijk-blijven
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/958316-provincie-lanceert-meldpunt-voor-vragen-over-de-friese-taal
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/891589-algemeen-overleg-de-tweede-kamer-over-zichtbaarheid-van-het-fries
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/905152-provincie-moet-vijf-ton-uittrekken-om-fryske-akademy-te-redden
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/885711-alex-riemersma-maak-nu-ook-meer-ruimte-voor-fries-op-voortgezet-onderwijs
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/571520-dingtiid-uitvoering-friese-taalwet-kan-en-moet-beter
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/978814-ried-fan-de-fryske-beweging-voorlopig-niet-naar-rechter-voor-fries-op-school
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/905337-harry-van-der-molen-rijk-heeft-verantwoordelijkheid-voor-het-fries
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1072261-gedeputeerde-wil-sterkere-studie-fries-en-een-nieuwe-hoogleraar-met-fries-profiel
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1078986-provinciaal-taalbeleid-effectief-maar-toch-het-kan-en-moet-beter
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/880818-welke-rol-speelt-het-fries-het-friese-bedrijfsleven
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1086846-sociale-media-geven-impuls-9-op-de-10-friestalige-jeugd-gebruikt-fries
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Bijlage 3: Aangeleverde documenten
•

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘mei-inoar foar it Frysk’: 18 oktober 2018, 14 mei 2019, 17 oktober 2019 en 4 november 2020 en BO 23 april
2021- inclusief document langetermijnagenda Frysk 2020-2030 (conceptversie oktober 2019) en werkprogramma LTA 2020-2030 (oktober
2020); Verslag werkbezoek taalbeleid Luxemburg 5 en 6 maart 2020.

•

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘DINGtiid en gedeputeerde’: 25 november 2019, 12 maart 2020, 8 juni 2020, 9 november 2020 en 18
februari 2021.

•
•
•
•
•

Verslagen overleggen gedeputeerde en Fryske Akademy n.a.v. rapport Taskforce: 4 september 2019, 9 januari 2020 en 10 december 2020.
Verslag integraal (ambtelijk) overleg met Omrop Fryslân: 8 september 2020.
Verslagen bestuurlijke overleggen met onderwijsinstellingen: 25 september 2020 en 27 november 2020;
Brief Rechtbank Noord-Nederland / commissaris van de Koning provincie Fryslân: 5 november 2019;
Verslag Bestuurlijk overleg Rechtbank / commissaris van de Koning provincie Fryslân: 19 april 2021.

Brieven gericht aan Provinciale Staten:
1.

Stand van zaken Taalplan Friese schoolbezoeken, Taalplan Frysk 2030 en Kurrikulum.frl in reactie op motie 2237 en de toezeggingen 1955,
2455 en 2498- 30 maart 2021;

2.

Taalsurvey Taal in Fryslân, de volgende generatie- 25 september 2018;

3.

Curriculumherziening kerndoelen Friese Taal- 10 juli 2019;

4.

Stand van zaken Friese taal in het rechtsverkeer- 6 februari 2020;

5.

Stand van zaken Fryske Akademy- 23 juni 2020;

6.

Stand van zaken Fryske Akademy en samenwerkingstraject Friese Kennisinfrastructuur- 23 maart 2021;

7.

Eerste openstelling subsidieregeling Frysk voor nu en later- 29 juni 2021-;

8.

Beantwoording over schriftelijke vragen in de Grondwet/statuut- 2 december 2020;

9.

Benoeming nieuwe directeur – bestuurder Fryske Akademy- 2 december 2020.
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Bijlage 4: Lijst geïnterviewde organisaties
Er zijn in totaal zestien betrokkenen geïnterviewd. De volgende betrokkenen/organisaties zijn geïnterviewd:
1.

Duo-gesprek 1: Commissaris van de Koning provincie Fryslân en Gedeputeerde Taal en Cultuur provincie Fryslân

2.

Duo-gesprek 2: Afvaardiging ambtenaren provincie Fryslân

3.

Duo-gesprek 3: Afvaardiging Afûk

4.

Duo-gesprek 4: Afvaardiging DINGtiid

5.

Groepsgesprek 1: Afvaardiging deelnemers bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

6.

Groepsgesprek 2: Afvaardiging onderwijspartners

7.

Individueel gesprek 1: Afvaardiging Maatschappelijke Organisaties

8.

Individueel gesprek 2: Rechtbank Noord-Nederland
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Bijlage 5: Bronverwijzing per deelvraag
BRONVERWIJZING, per deelvraag:

1

1.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

2.

Interview bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

3.

Interview onderwijspartners en taalpartner

4.

Interview Afûk

5.

Interview Dingtiid

6.

https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2020/12/KYS-notitie-Nederlands.pdf

7.

https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsbericht/news/detail/News/taskforce-rapporteertover-akademy/

8.

Brief 6 aan Provinciale Staten- Stand van zaken Fryske Akademy en samenwerkingstraject Friese Kennisinfrastructuur- 23
maart 2021 (zie bijlage 2)

2
3

4

9.

https://fryslan.stateninformatie.nl/document/8331661/1#search=%22bij%20poadium%22

1.

In overleg met de opdrachtgever (het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK)

1.

Paragraaf 1.3 BFTK; BFTK 2019-2023

2.

‘De Taalskipper Fryk’ (2018), pagina 8

3.

Brieven Provinciale Staten, zie bijlage 2

4.

https://fryslan.notubiz.nl/document/8331666/1#search=%22nij%20poadium%22

5.

https://fryslan.notubiz.nl/document/10006667/2#search=%22monitoringskader%20Nij%20Poadium%22

6.

Interview DINGtiid

1.

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ van 18 oktober 2018, 14 mei 2019, 17 oktober 2019, 4 november
2020 en 23 april 2021

2.

Conceptversie lange termijn agenda Frysk 2020-2030 (conceptversie oktober 2019) en Werkprogramma LTA 2020-2030
(versie oktober 2020)
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BRONVERWIJZING, per deelvraag:

5

1.

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ van 18 oktober 2018, 14 mei 2019, 17 oktober 2019,
4 november 2020 en 23 april 2021

6

2.

Verslag werkbezoek taalbeleid Luxemburg 5 en 6 maart 2020

1.

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ van 18 oktober 2018, 14 mei 2019, 17 oktober 2019,
4 november 2020 en 23 april 2021

7

2.

Interview commissaris van de Koning en gedeputeerde

3.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

4.

Interview bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

1.

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ van 18 oktober 2018, 14 mei 2019, 17 oktober 2019,
4 november 2020 en 23 april 2021.

2.

Interview bestuurlijk overleg ‘Mei inoar foar it Frysk’

3.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

4.
5.

Interview commissaris van de Koning en gedeputeerde.
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-8b732f0a-b96d-4aa4-803c-35b5a881d60f/1/pdf/zevenderapportage-nederland-europees-handvest-voor-regionale-talen-of-talen-van-minderheden.pdf

8

1.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

2.

Interview commissaris van de Koning en gedeputeerde.

3.

Interview DINGtiid

4.

Interview Afûk
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BRONVERWIJZING, per deelvraag:

9

1.

Brief Rechtbank Noord- Nederland- commissaris van de Koning provincie Fryslân, 5 november 2019;

2.

Verslag bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ 23 april 2021;

3.

Verslag Bestuurlijk overleg Rechtbank- commissaris van de Koning provincie Fryslân 19 april 2021

4.

Brief 4 aan Provinciale Staten: Stand van zaken Friese taal in het rechtsverkeer- 6 februari 2020 (zie bijlage 2)

5.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

6.

Interview commissaris van de Koning en gedeputeerde

7.

Interview Rechtbank Noord-Nederland

8.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Democratische-rechtsstaat

9.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Financiering-van-derechtspraak

10. https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/de-scheidingder-machten/
11. https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkndm7nuwdwh/de_trias_politica_in_de_nederlandse

10

11

1.

Interview met ambtenaren provincie Fryslân en Afûk (drie tolken)

2.

Brief Rechtbank Noord- Nederland- commissaris van de Koning provincie Fryslân, 5 november 2019

3.

Verslag bestuurlijke overleggen ‘Mei-inoar foar it Frysk’ 23 april 2021

4.

Brief 4 aan Provinciale Staten: Stand van zaken Friese taal in het rechtsverkeer- 6 februari 2020 (zie bijlage 2)

5.

Interview Rechtbank Noord-Nederland

6.

https://www.werkenbijderechtspraak.nl/de-organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-nederland/

1.

Verslagen bestuurlijke overleggen met onderwijsinstellingen 25 september 2020 en 27 november 2020

2.

Interviews ambtenaren van de provincie Fryslân

3.

Brief 6 aan Provinciale Staten: Stand van zaken Fryske Akademy en samenwerkingstraject Friese Kennisinfrastructuur- 23
maart 2021
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BRONVERWIJZING, per deelvraag:

12
13

1.

Verslag integraal (ambtelijk) overleg met Omrop Fryslân, 8 september 2020

2.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

1.

Interview onderwijspartners

2.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

3.

Interview taalpartner

4.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1066434-gedeputeerde-poepjes-toezicht-op-kwaliteit-fries-onderwijs-moetnaar-provincie

5.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/905152-provincie-moet-vijf-ton-uittrekken-om-fryske-akademy-te-redden

6.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1072261-gedeputeerde-wil-sterkere-studie-fries-en-een-nieuwe-hoogleraarmet-fries-profiel en https://www.fryslan.frl/meldpunt-fryske-taal/

7.

https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-8b732f0a-b96d-4aa4-803c-35b5a881d60f/1/pdf/zevenderapportage-nederland-europees-handvest-voor-regionale-talen-of-talen-van-minderheden.pdf

14

15

1.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

2.

Interview bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’

3.

Interview DINGtiid

1.

Interview ambtenaren provincie Fryslân
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BRONVERWIJZING, per deelvraag:

16

1.

Verslagen bestuurlijke overleggen ‘DINGtiid en gedeputeerde’ van 25 november 2019, 12 maart 2020,
8 juni 2020, 9 november 2020 en 18 februari 2021

17

18

19
20

2.

Mailwisselingen tussen de provincie Fryslân en Partoer d.d. 29 juni 2021.

1.

LTA 2020-2030 (concept oktober 2019) en Werkprogramma LTA 2020-2030 (versie oktober 2020)

2.

Interview ambtenaren provincie Fryslân

3.

Interview Afûk

4.

Interview taalpartner

5.

https://www.fryslan.frl/nijpodium

1.

Verslag bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’, 4 november 2020.

2.

Interview ambtenaren Provincie Fryslân + aanvulling 14 juli.

1.

Verslag bestuurlijk overleg ‘mei-inoar foar it Frysk’, 23 april 2021

2.

Interview ambtenaren Provincie Fryslân

1.

Verslag bestuurlijke overleg ‘mei-inoar foar it Frysk’, 23-04-2021

2.

Interviews ambtenaren provincie Fryslân + aanvulling 14 juli

3.

Mailwisselingen tussen de provincie Fryslân en Partoer d.d. 21 juni

4.

Memo ambtenaren ‘website taalskipper- provincie Fryslân, 23 augustus 2021
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Bijlage 6: Samenvattingen interviews
INTERVIEW 1
De taalskipper heeft een belangrijke rol bij de realisatie van het Taalplan Frysk 2030. De

Er zijn de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de

taalskipper heeft kaders en ambities meegegeven, waaraan de gemeenschappelijke

Friese taal, zoals de Blokkeer-Friezen en nieuwkomers in Friesland. Het is niet altijd

plannen moe(s)ten voldoen. De taalskipper heeft hierin de samenwerking gestimuleerd

duidelijk wat de rol van de taalskipper is bij deze ontwikkelingen. Het is belangrijk om

tussen de partners; er vindt meer krachtenbundeling plaats. De inhoudelijke

uit te gaan van de eigen kracht en het positioneren van de Friese taal en identiteit, ook

samenwerking (een stap verder) tussen partners lijkt lastiger te lopen. Het is niet duidelijk

in Europees verband. Het is daarbij ook interessant om te kijken naar de relaties tussen

wat de taalskipper kan doen, als de samenwerking niet loopt. De taalskipper helpt bij de

het ministerie en de provincie.

plannen, maar kan ook een grotere rol spelen bij de uitvoering.
De ‘taalskipper’ is een andere naam voor iets wat de provincie voorheen al deed. Er
Het is niet altijd duidelijk wie of wat de taalskipper is: is het een persoon of is het een

lijkt wel meer scherpte en focus te zijn, met name voor de provincie zelf en zeker in

organisatie? Er vinden gesprekken plaats met de gedeputeerde, die op dit gebied zeer

het proces van het Taalplan Frysk 2030. De notitie ‘Taalskipper Frysk’ (2018) legt iets

stimulerend aanwezig is en ‘grutsk is op it Frysk’, maar ook met ambtenaren. Er wordt

meer focus op wat de taalskipper doet ten opzichte van het verleden. Een suggestie

geconstateerd dat de provincie al veel deed op het gebied van de Friese Taal. De vraag

is om eens te kijken naar de rol van de provincie hierin. Een andere suggestie is om in

is of het werk van de taalskipper wel zo nieuw is. De provincie heeft diverse rollen op het

dit dossier eens goed te kijken naar de beleidscyclus van beleid maken, ontwerpen,

gebied van de Friese taal, zoals het beleid maken, uitvoeren, financieren, etc. Die rollen

financieren en evalueren. De vraag is of de provincie de rol van taalskipper kan spelen,

lopen soms door elkaar heen. De geïnterviewden stellen dat de inhoud ook belangrijker

omdat zij al diverse rollen tegelijkertijd uitvoert. Wellicht is een meer onafhankelijke en

moet zijn dan de gekozen structuur. De rol van de provincie kan daarin scherper, meer

neutrale partij, zoals een ombudsman, een betere invulling van de rol van de taalskipper.

koersbepalend, minder vrijblijvend en meer samenhangend tussen de ambtenaren.
Niet iedereen is op de hoogte van de langetermijnagenda. Ze zijn wel betrokken bij het
Taalplan Frysk 2030, waaraan de taalskipper een duidelijke en toegevoegde waarde
leverde, doordat er meer is gestuurd en samengewerkt tussen partijen. Ze zijn niet op
de hoogte van een consultatiebijeenkomst voor het brede Friese beleidsterrein om te
komen tot een langetermijnvisie voor de Friese taal. De focus zou meer moeten liggen
op het stimuleren van de Friese taal in plaats van op de meertaligheid, anders lijkt de
Friese taal op termijn uit te sterven. Er is een hele kennisinfrastructuur met betrekking
tot de Friese taal, het is een complex veld geworden. Er zijn vele partijen actief binnen
het onderwijsveld, die ook betrokken zijn bij het Taalplan Frysk 2030.
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Bijlage 6: Samenvattingen interviews
INTERVIEW 2
De rol van de taakskipper wordt gezien als verbindend en koersbepalend in het Friese

Het is daarbij ook belangrijk om te richten op de opbrengst en de meerwaarde voor

taaldossier en liever niet als reprimerend of sanctionerend. Het hele college van

overheden; een goede informatievoorziening daarbij is heel belangrijk. De situatie van

Gedeputeerde Staten is eigenlijk de taalskipper. De taalskipper kan een belangrijke

de Rechtbank is een ander verhaal. Dat is een lastige situatie, deels komt dit ook door

rol spelen in de verbinding met partijen die nog weinig met de Friese taal doen. De

andere of interne processen. Op dit moment lijkt het nog te moeilijk om alle verhalen

taalskipper zou niet met de uitvoering bezig moeten zijn, daar zijn andere partijen voor.

letterlijk in het Fries op te schrijven. Er zijn inmiddels wel drie Friese tolken beëdigd. Het
zou goed om iemand verantwoordelijk te maken binnen organisaties en om beleid en

De organisatie is betrokken geweest bij het opstellen van een langetermijnagenda

uitvoer goed bij elkaar te brengen.

2030 voor het Fries, vanuit het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’. Deze
langetermijnagenda is bijna klaar; een aantal gemeenten moet hun bijdrage nog leveren.

De organisatie is één van de partijen die de samenwerking stimuleert in het Friese

De organisatie heeft de gemeenten hierbij vooral ondersteund en meegeholpen met

Taaldossier, zit in het centrum van het Friese taaldossier en is betrokken bij alle relevante

het formuleren van ambities.

De taalskipper heeft de langetermijnagenda vooral

dossiers. Er wordt nu meer uitgewisseld en samengewerkt met de wetenschappelijke

bestuurlijk op de agenda gezet en tijdens overleggen besproken. Dit wordt ambtelijk

instituten, zoals Tresoar, de Fryske Akademy, de Rijkuniversiteit Groningen, etc. Vanuit

verder uitgewerkt. Het Taalplan Frysk 2030 is een ander traject, waarin met scholen

het onderwijsveld zijn vooral Cedin, SFBO en NHL-Stenden betrokken. De regionale

wordt samengewerkt. De taalskipper heeft in dit traject vooral een bestuurlijke rol. Veel

omroep Omrop Fryslân is op alle vlakken betrokken. De taalskipper heeft een duidelijke

partijen die betrokken zijn bij het Taalplan Frysk 2030 zoeken elkaar nu op, zoals SFBO,

regisserende en stimulerende rol gehad bij het opstellen van het Taalplan Frysk 2030 en

Cedin, Fers, NHL-Stenden, RUG, etc. Vanuit de provincie is er niet altijd genoeg ambtelijke

heeft partijen bij elkaar gebracht. Het is echter ook belangrijk dat de partijen weten wat

ondersteuning, wat het lastig maakte. De rol van de taalskipper wordt gewaardeerd in

hun rol is bij de uitvoering en vervolgstappen. Hierin kan de taalskipper nog een betere

de bovenstaande processen.

rol spelen. De provincie kan soms wat dwingend naar buiten overkomen, dat roept wel
eens ergernis op bij partijen. Een voorbeeld is dat er in de media al wordt gesproken

Men is niet bekend met een consultatiebijeenkomst voor het brede Friese beleidsterrein

over positieve effecten over de Friese Taal op scholen, terwijl nog niet alle scholen zijn

met als doel te komen tot een langetermijnvisie voor de Friese Taal. De vraag is of dit

bezocht of meegenomen in het onderzoek. Goede communicatie enhet maken van

ook effectief is, omdat er heel veel verschillende partijen met diverse taken zijn in het

goede afspraken is zeer belangrijk.

Friese Taaldossier. Maatwerk is veel belangrijker. Bij alleen al de gemeenten zie je al veel
verschillen.

De taalskipper zorgt voor een zeer toegevoegde waarde, vooral in het bij elkaar
brengen van diverse partijen, het op de kaart zetten van het onderwerp en een stuk

Men is zeer bekend met de Wet Gebruik Friese Taal (WGFT). Alle gemeenten zijn goed

visieontwikkeling. De provincie als organisatie heeft status. De taalskipper is winst voor

bezig om te voldoen aan de Taalwet. De taalskipper heeft ook gesproken met gemeenten

het Friese taaldossier.

waar het nog wat moeilijker liep. Van de overige bestuursorganen heeft alleen het
Wetterskip Fryslân een taalbeleid opgesteld, de FUMO en de Veiligheidsregio nog niet.
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Bijlage 6: Samenvattingen interviews
INTERVIEW 3
Het is niet helemaal duidelijk wat de taalskipper precies inhoudt. Tijdens de bestuurlijke

Tijdens het bestuurlijk overleg is eerder wel een (concept)-langetermijnagenda 2030

overleggen (twee keer per jaar) wordt vooral gesproken over manieren om de Friese

voor de Friese taal besproken, met een stip op de horizon. Dit document is niet (meer)

taal te stimuleren binnen de gemeenten of de overige bestuursorganen. Deze doelen

bij iedereen bekend. Het is niet duidelijk of er een bijeenkomst is georganiseerd

zijn vooral belangrijk. ‘Mei-inoar foar it Frysk’ leeft veel meer. Wat is belangrijker: het doel

voor betrokkenen bij de BFTK, met als doel om de BFTK te stimuleren. Wel zijn er

of het vehikel/structuur? Het bestuurlijk overleg wordt vooral gebruikt om ervaringen te

bijeenkomsten geweest vanuit het onderwijsveld en de positie van het Fries binnen het

delen en elkaar te informeren. In dit overleg wordt ook de samenwerking met Afûk en

onderwijs.

DINGtiid gestimuleerd. Tijdens het overleg stelt de gedeputeerde zich lenig, stimulerend
en faciliterend op. Er vindt weinig samenwerking buiten het overleg plaats. Wel zijn er

Naast de taalskipper en de bestuursorganen zijn meer partijen betrokken bij het

gezamenlijke werkbezoeken georganiseerd, zoals naar Luxemburg in maart 2020.

stimuleren van de Friese taal en het taalbeleid. Er is een duidelijk verband met het
onderwijs, maar ook met het toerisme of met de zorg. Het Fries is niet alleen een taal,

Tevens stimuleert de provincie bij het gemeentelijke taalbeleid. Men is zich bewust

maar ook een onderdeel van mensen hun identiteit (cultureel erfgoed). De Friese taal

van de stimulerende rol van de provincie om met de WGFT aan de slag te gaan. Dit

helpt ook in het contact tussen medewerkers en inwoners, de drempel om contact te

doet zij deels via een subsidieregeling (Regeling ‘Mei-inoar foar it Frysk’), maar ook door

leggen wordt dan lager. Het is ook interessant om te kijken of de Friese taal ook meer

individuele bezoeken van de gedeputeerde aan de gemeenten. De gemeenten maken

kan worden gestimuleerd binnen aanbestedingen en subsidiebeleid.

hier gebruik van, zodat ze hun gemeentelijke taalbeleid kunnen vormgeven. Wetterskip
Fryslân heeft hier vooral zelf actie ondernomen door een eigen taalbeleid op te stellen

De taalskipper heeft als begrip geen toegevoegde waarde. De term van de taalskipper

en heeft hier geen afzonderlijk overleg met de gedeputeerde over gehad. Zij hebben

leeft niet binnen het bestuurlijk overleg. Ze zijn zich niet bewust van de notitie ‘De

hierbij veel samengewerkt met Afûk, ook bij de uitvoering van hun taalbeleid.

Taalskipper Frysk’ (2018). De effecten zijn meer belangrijk en dat er genoeg gebeurt
met het stimuleren van de Friese taal. Het bestuurlijk overleg wordt daarin als een

Zij zien de rol van de provincie daarin vooral als stimuleren/faciliteren/agenderen/

meerwaarde gezien. Zij zien de taalskipper vooral in de personen van de huidige

mogelijk maken en aansturen bij/van het Friese taaldossier. De commissaris en de

commissaris en de gedeputeerde, die veel enthousiasme uitstralen op dit gebied.

gedeputeerde zijn enthousiast en geven ‘schwung’ aan het onderwerp van de Friese
taal. Het is soms wel wat te vrijblijvend (geen harde hand). Er wordt wel meer ambtelijke
ondersteuning gewenst bij de uitvoering van de plannen: hoe zijn de plannen ook
concreet en zichtbaar te maken? Het is niet helemaal duidelijk of er ook een ambtelijke
werkgroep actief is naast het bestuurlijk overleg, voor ambtelijke samenwerking.
Er heeft geen brede consultatiebijeenkomst plaatsgevonden voor het Friese
beleidsterrein, met als doel om te komen tot een langetermijnvisie voor de Friese taal.
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INTERVIEW 4
Er is twee keer per jaar een overleg met de gedeputeerde, waarin zij onderwerpen

De taalskipper kan echter ook met de gemeenten meer aan de slag om de zichtbaarheid

bespreken die belangrijk of relevant zijn voor de eigen organisatie/of de provincie. Er

van het Fries te stimuleren, zoals bijvoorbeeld in het publieke domein (tweetalige

is een subsidierelatie met de provincie. De taalskipper wordt niet zozeer gezien als een

plaatsnaamborden, of ‘brandweer’ ook in het Fries op de brandweerwagen, etc.).

persoon, maar meer als de afdeling Taal en Cultuur van de provincie. Er is contact met
de ambtenaren. De taalskipper is een relatief jong begrip. De provincie heeft die rol

De invloed van de Nederlandse taal op de Friese taal is groot en bedreigend. Dit komt

naar zich toegetrokken, omdat er regie of duidelijke leiding werd gemist in het Friese

onder andere door de televisie, omdat het aanbod in het Nederlands veel groter is dan

taaldossier. De provincie pakt deze rol goed op, omdat zij ook het overzicht hebben. Er

in het Fries. De sociale media kunnen hier wel bij helpen, omdat Friese jongeren wel

zijn veel partijen betrokken bij het Friese taaldossier. Het is de vraag of deze evaluatie

berichten in het Fries naar elkaar sturen. De taalskipper moet hier gespitst op zijn en goed

niet te vroeg is, omdat de organisatie ook de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen

op de hoogte zijn en in contact staan met alle partijen (sparren/triggeren, etc.). Het zou

en te bewijzen. De taalskipper moet vooral aanjagen, de uitvoering ligt bij de vele andere

echt een stap terug zijn als bijvoorbeeld de leerstoel Fries verdwijnt. Soms gebeuren er

organisaties in Fryslân.

ook dingen die niet zijn aangestuurd, zoals de positieve ontwikkeling van het Fries in de
popmuziek. De emancipatie van het Fries is ook positief verlopen de laatste decennia. In

Er wordt veel samengewerkt met andere relevante partijen, die zich inzetten voor

het verleden waren er minder wetenschappelijke onderzoeken naar het Fries, dat is nu

de minderheidstalen. Hier heeft de taalskipper geen aansturende rol in gehad.

wel anders. In het mbo en het hbo heeft het Fries nog geen goede positie. Wellicht kan

De samenwerking met andere partijen gebeurt vooral uit de organisaties zelf. De

de taalskipper voor meer bewustwording zorgen bij deze schoolbesturen?

organisatie roept deze organisaties periodiek om de tafel. In het algemeen bestuur
zitten 22 bestuurders, die drie keer per jaar om de tafel zitten. De gedeputeerde is tot 1

De toegevoegde waarde van de taalskipper zit vooral in de regiefunctie, omdat ze het

december 2020 voorzitter geweest van het ‘The Network to Promote Linguistic Diversity

overzicht hebben en de autoriteit. De taalskipper heeft ook meer een stip op de horizon

(NPLD)’. De organisatie is betrokken geweest bij de bijeenkomsten over het Taalplan

gezet, zoals bijvoorbeeld met het Taalplan Frysk 2030. Dat heeft meer duidelijkheid

Frysk 2030, met andere partijen, zoals SFBO, Cedin, Afûk, Fryske Akademy, etc. Daar is

gegeven. Bij deze rol past ook het samenbrengen van alle partijen/organisaties op een

over ambities en doelstellingen gesproken. Vanuit de organisatie wordt ingezet op het

positieve en constructieve manier. De rol van de taalskipper past in dat opzicht goed bij

Fries, vooral vanuit de meertaligheid, omdat het dan makkelijker is om binnen te komen.

de provincie.

Het is belangrijk om te sturen op de Friese taal, omdat deze onder druk staat.
De taalskipper kan het belang van het Fries als minderheidstaal nog meer benadrukken
in Den Haag. Het is belangrijk dat nieuwe politici ook bekend zijn met het Friese
taaldossier. Daarin heeft de taalskipper een belangrijke rol. De taalskipper kan ook
actiever sturen om de wetgeving zo aan te passen dat scholen verplicht worden om
het Fries als examenvak aan te bieden. De provincie is duidelijk meertalig ingesteld.
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Bijlage 6: Samenvattingen interviews
INTERVIEW 5
De taken en verantwoordelijkheden van de taalskipper zijn beschreven in het document

hen te stimuleren om met de implementatie van de WGFT aan de slag te gaan. Met

‘De Taalskipper Frysk’ (2018). Het advies van DINGtiid ‘Verandering en Verbetering’ (2015)

de FUMO is dat alleen niet gelukt. De taalskipper heeft ook netwerkbijeenkomsten

heeft de beeldvorming van de rol van de taalskipper duidelijk neergezet, met de

georganiseerd voor het opstellen van de nieuwe provinciale cultuurnota Nij Poadium,

gedeputeerde als schipper die aan het roer staat van het skûtsje om de taal te sturen. In

waarvoor cultuurorganisaties, taal- en onderwijspartijen en erfgoedinstellingen zijn

de praktijk is de rol van de taalskipper meer stimulerend, coördinerend en inspirerend

uitgenodigd. In dit document staan de ambities van de provincie op het gebied van

dan sturend. Formeel vervult de provincie Fryslân de rol van de taalskipper; concreet

kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed voor de periode 2021-2024.

betreft dit de gedeputeerde voor de Friese taal en cultuur en de commissaris van de
Koning in Fryslân. Informeel functioneren de ambtenaren van de provincie ook als

Er is eerder discussie geweest of de overige organen, zoals de FUMO en de

taalskipper in diverse ambtelijke overleggen en overleggen met partners in het veld.

Veiligheidsregio, wel bestuursorganen zijn of dat het uitvoeringsorganisaties zijn die
niet onder de WGFT vallen. Het is soms ook afhankelijk van de personen die aan tafel

In het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’ is onder aanvoering van de taalskipper

zitten, sommige personen hebben meer affiniteit met de Friese taal dan anderen. Er

samengewerkt aan de langetermijnagenda 2030 (LTA 2030) voor de Friese taal. De

wordt gekeken of er andere manieren zijn om toezicht te houden op de vorderingen

betrokken partijen onderschrijven het belang van de Friese taal. Dit overleg vindt

van de Friese taal bij decentrale partijen. Er wordt (juridisch) gekeken of de stimulering

twee keer per jaar plaats. Er was eerder ook een ambtelijk overleg voor dit bestuurlijk

van de implementatie van het Fries onder het interbestuurlijk toezicht kan gaan vallen,

overleg, alleen kwamen daar niet altijd veel ambtenaren vanuit de partijen, omdat ze

waardoor gemeenten iets meer verplicht kunnen worden. Het is soms een kwestie van

daar niet altijd tijd voor hadden. Daarnaast was er van 1 november 2017 tot en met 31

de lange adem.

december 2020 de provinciale subsidieregeling ‘Mei-inoar foar it Frysk’. Voor gemeenten
en overige bestuursorganen was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het

Het stimuleren van het Fries in het rechtsverkeer is een moeilijk punt en niet zo makkelijk

opstellen of uitvoeren van taalbeleid in het kader van de Wet Gebruik Fries Taal (WGFT).

te realiseren, omdat er verschillende partners bij betrokken zijn op verschillende

Gemeenten hebben daar gebruik van gemaakt, omdat ze daar zelf niet altijd financiële

niveaus met diverse belangen. Dit leidt vaak tot eindeloze gesprekken. De taalskipper

of ambtelijke capaciteit voor hadden. De provincie heeft een duidelijke trekkende rol.

heeft in dat opzicht geen regisserende rol, maar een stimulerende en inspirerende rol.

Als de provincie de kar niet trekt, was de huidige stand niet bereikt. De gemeenten

Er worden stapjes gezet, maar snel gaat het niet. Op papier lijkt het duidelijk, maar de

zijn verder dan de overige bestuursorganen, zoals de FUMO en de Veiligheidsregio.

praktijk werkt soms anders. Inmiddels is er wel een opleiding voor tolken Fries geregeld.

De gemeenten hebben allen een taalbeleid en taalverordening, soms door wat extra

Samen met andere partners, zoals de Afûk, is ambtelijk gewerkt aan het stimuleren van

stimulerende gesprekken met de taalskipper. De Afûk heeft hier al jaren een belangrijke

meer opgeleide tolken. Er zijn nu waarschijnlijk wel genoeg tolken. Het is belangrijker dat

ondersteunende en uitvoerende rol gehad en DINGtiid minder. DINGtiid is wel overal

het personeel in de rechtbank ook Fries verstaat. Als het personeel Fries kan verstaan,

bij betrokken, maar is meer een onafhankelijk adviesorgaan. Wetterskip Fryslân heeft

zijn de tolken ook minder nodig.

duidelijke vorderingen gemaakt met hun taalbeleid. Met enkele partijen zijn individuele
gesprekken geweest, zoals de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en de FUMO om

Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de bij de BFTK- decentraal betrokkenen,
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die als doel had om de implementatie van de bestuursafspraken te vergroten. Dit is

organisatorische ontwikkelingen en behoeften op het gebied van communicatie en

vooral gebeurd vanuit het bestuurlijk overleg ‘Mei-inoar foar it Frysk’. DINGtiid heeft bij

informatievoorziening, ook aansluitend bij overige ontwikkelingen zoals het Taalplan

deze bijeenkomsten als waarnemer deelgenomen en inhoudelijke input geleverd. Met

Frysk 2030. Er heeft geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de regionale

de taal- en onderwijspartners zijn bijeenkomsten geweest voor het realiseren van een

publieke media-instellingen (Omrop Fryslân), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

langetermijnvisie voor de Friese taal (Taalplan Frysk 2030). De taalskipper heeft een

Wetenschappen en de provincie. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden, omdat het niet

duidelijke regisserende en stimulerende rol gehad in het bij elkaar brengen van diverse

nodig was. De taalskipper heeft jaarlijks werkbezoeken georganiseerd voor de bij het

wetenschappelijke en maatschappelijke (onderwijs) instituten om meer samenwerking

Friese beleidsterrein betrokken rijksambtenaren. Het hoofddoel van deze werkbezoeken

tot stand te brengen, zoals partijen als Tresoar, Afuk, Fryske Akademy, Fries Museum,

was het geven van achtergrondinformatie en het laten zien van hoe taalbeleid in de

Fers, NHL, Leerstoel Frysk, etc. Dit traject is nog gaande en leidt tot een betere (Friese)

praktijk werkt, maar ook de rechtbank is bezocht. Belangrijke onderwerpen bij de

kennisinfrastructuur. Tevens heeft de taalskipper het Meldpunt Fryske Taal in het leven

werkbezoeken waren waar domeinen zoals het onderwijs, zorg en media met taalbeleid

geroepen, waar inwoners hun meldingen kunnen doorgeven of vragen kunnen stellen

tegenaan lopen.

over het gebruik van de Friese taal in Friesland. Het meldpunt geeft de provincie
belangrijke informatie over wat er speelt rondom de Friese taal en wordt in 2022

Veel van de werkzaamheden van de taalskipper gebeurden eerder ook al; het is vooral

geëvalueerd.

stimuleren, inspireren, etc. Er zijn al goede stappen gezet in het verleden, maar het blijft
soms nog steeds duwen en trekken (je hebt een wortel, maar geen stok). De komst

Er is een aantal keer per jaar door de taalskipper gerapporteerd over de voortgang

van de taalskipper heeft wel tot meer bewustwording en duidelijkheid geleid, ook over

van de in de BFTK geformuleerde ambities aan Provinciale Staten (per brief of door

de eigen positie van de provincie in dit veld. Er zijn ook duidelijke stappen gezet in het

antwoorden op vragen vanuit de staten of mondeling, over onderwerpen zoals de

taalbeleid van de provincie zelf. Het is belangrijk dat er gewicht komt te hangen aan de

Fryske Akademy, onderwijsambities en Fries in het rechtsverkeer). Aan DINGtiid

rol van de taalskipper. Het kan altijd beter, maar er gaat ook veel beter.

wordt niet gerapporteerd. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies.

Tevens is

er de Statencommissie Frysk, die al 14 jaar bestaat en vier keer per jaar overlegt, de
commissie bestaat uit de woordvoerders van alle partijen in Provinciale Staten. Deze
commissie lobbyt voor de belangen van de Friese Taal en Cultuur in Den Haag en in
Europa. De taalskipper heeft voor het najaar van 2021 de leden van de Tweede Kamer
uitgenodigd voor een werkbezoek in het kader van de tussenrapportage van de BFTK.
De website www.opdestream.nl is niet verder ontwikkeld naar een BFTK-website,
omdat er geen behoefte is aan een dergelijke website. Via de website van de provincie
wordt geïnformeerd over de voortgang van activiteiten op het gebied van de Friese
taal. De activiteiten voor de website www.opdestream.nl zijn al in 2017 gestopt. Het
blijkt dat er vanuit de provinciale organisatie een andere behoefte is, mede door overige

53

TERUG NAAR
INHOUDSOPGAVE

Bijlage 6: Samenvattingen interviews
INTERVIEW 6
De taalskipper is een geweldig fenomeen, uitgedacht door DINGtiid. De gedachte

bijvoorbeeld geen taal in het Zuiderzeemuseum. Je moet er wel voor waken dat het

was dat er een kapitein moest zijn op het Friese taaldossier. Daarmee heb je iemand

promoten niet belachelijk gaat worden. Het is belangrijk om er een robuust taalbeleid

die de koers kan uitzetten. De provincie is de meest geschikte taalskipper voor het

van te maken. Het Fries gebruiken in allerlei uitingen wordt gemakkelijker, maar je moet

uitzetten van deze koers. De provincie pakt deze rol ook op. Het hangt dus niet aan een

er altijd wel echt voor gaan om het te realiseren. Sommige van deze zaken moeten

persoon maar aan meerdere mensen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De commissaris

wel precies, zoals bijvoorbeeld het donorcodicil. De Afûk is een belangrijke pionier voor

en gedeputeerden hebben verschillende rollen als taalskipper. De gedeputeerde heeft

het Fries. Zeker als je ziet hoe de Afûk zich heeft ontwikkeld tot een modern instituut

vanuit haar eigen rol als gedeputeerde Fries al een rol in het onderwijs, van voorschools-

voor de Friese taal met een heel breed aanbod van literatuur tot het ondersteunen van

naar vervolgonderwijs. Maar ook de contacten met Cedin en andere instanties die

gemeenten met het realiseren van Fries taalbeleid.

gelieerd zijn aan het onderwijs. Taal en literatuur zijn belangrijk voor een taal, het moet
in beweging zijn en blijven; er moet reuring zijn. Rumoer is belangrijk voor een taal.

Faciliteren is een belangrijkere manier dan alleen maar sturen. Maar je moet soms ook

Het betekent dat het de meeste mensen interesseert. Ook in de buitenruimte is het

directief zijn als taalskipper, dat is nodig om stappen te kunnen zetten. Je moet duidelijk

Fries belangrijk en moet je laten zien dat de taal bestaat, zoals bijvoorbeeld een Fries

de lijnen uitzetten. Ook bij gemeenten intern speelt dit. Faciliteren van bepaalde zaken

donorcodicil.

is belangrijk. Gelukkig accepteren de gemeenten dit van de taalskipper. Het komt voor
dat er voor bepaalde dossiers geen geld is om het Fries daarin nog extra te promoten

Met de bestuurders van de gemeenten, Wetterskip Fryslân, FUMO en de Veiligheidsregio

en mee te nemen. Dat is dan zo en daar zullen gemeenten zelf aan de bak moeten. Er

wordt nauw samengewerkt. Het is soms verleiden, maar soms ook toespreken. De

wordt nu een campagne opgezet, gericht op het gebruik van het Fries voor de jongeren.

lobbycomponent richting Brussel is ook belangrijk voor het Fries. Bestuurlijk wordt

De campagne is een bestuurlijke keuze en daar ligt dan ook de verantwoordelijkheid.

daarin goed samengewerkt in het Friese taaldossier. Het dossier wordt langzamerhand

Dit soort initiatieven wordt (eerst) in de week gelegd bij een aantal diepfriezen. Je moet

steeds robuuster. Het is een laagdrempelige rol voor de gedeputeerde en commissaris.

iedereen erbij betrekken om een goed en gedragen resultaat te kunnen realiseren.

Het overleg met de gemeenten over het Fries en het Fries taalbeleid wordt belangrijker.
Het werkbezoek naar Luxemburg heeft daarin heel veel dynamiek gegeven en heeft

De gemeenten zijn op bestuurlijk niveau heel positief over het Friese taaldossier. Als het

goed gewerkt. Mensen enthousiast krijgen is heel belangrijk. Fries is natuurlijk een van

hapert, hapert het vaak op het ambtelijk niveau. Bestuurlijk wordt één lijn getrokken. Het

de vele kleine taalgebieden. De internationale context is dan ook heel belangrijk.

geeft ook energie. Er wordt geprikkeld door de taalskipper, om het toch op de agenda
te zetten. Bij het Stellingwerfs is er wel een bijzondere positie voor het Fries, naast het

De koning heeft onlangs voor het eerst iets met het Fries gedaan. Hij heeft daar voor het

Stellingwerfs. Beide talen kunnen naast elkaar in de Stellingwerven. De sociale status

eerst over gesproken en voor het eerst ook gesproken met Friezen over de tweetaligheid

van het Fries is erg belangrijk, het is een taal van inwoners in Fryslân, maar die ook op

in onze provincie. Het is niet de oude manier van het Fries promoten, het is nu vooral

bestuurlijk niveau functioneert. Het is belangrijk dat we dat blijven promoten en er ook

kijken naar het nu en minder naar het verleden. De acties omtrent het Fries moeten

aandacht voor hebben. Als het hier niet kan, waar dan wel. Als een brief in het Fries is,

passen bij de huidige tijd. Het opfrissen van het Fries is het belangrijkste. Het Fries is

wordt deze niet altijd vertaald naar het Nederlands, zeker als het een onderwerp betreft
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dat over de Friese taal gaat. Je moet zelf het goede voorbeeld zijn. Je ziet vaak dat
zodra er iemand in een gespreksgroep Nederlandstalig is, de hele groep overschakelt
naar het Nederlands. Je moet eigenlijk vasthouden aan het Fries en dat blijven spreken.
De meesten kunnen dat best wel volgen. Soms wordt ook de regering in het Fries
aangesproken. Het huiswerk omtrent de Regionale Energie- Strategie is in het Fries
opgesteld, juist omdat het gaat over de inwoners van Fryslân en de informatie ook bij
hen is opgehaald. Als ze er in Den Haag om vragen, wordt er een vertaling geleverd.
Maar tot nu toe is die vraag niet gesteld.
In de periode 2019 tot medio 2021 zijn er door de taalskipper goede stappen gezet.
Vooral het contact leggen met de rechtbank ging goed, daar zijn stappen gezet
waardoor de ontvankelijkheid en de openheid in de rechtbank voor het Fries nu
vergroot is. Er zijn echt meters gemaakt, maar er moet nog heel wat gebeuren. Ook
op de scholen worden meters gemaakt. Je kunt nu digitaal ook heel veel met het
Fries. Er zijn nu ook steeds meer scholen die het Fries gebruiken. Vanuit de taalskipper
wordt ook het charmeoffensief ingezet. Er kan vanuit de provincie heel goed van alles
gefaciliteerd worden. De taalskipper wordt als een toegevoegde waarde gezien in het
Friese taaldossier. Deze toegevoegde waarde zit in het op de agenda zetten van het
onderwerp van het Friese taaldossier, door te faciliteren, door af en toe te duwen en te
zorgen dat er meer gebeurt, soms met charme en soms door directief te zijn.
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INTERVIEW 7
In 2015 is het advies geschreven over de komst van de taalskipper dat nog steeds actueel

moeten tonen. Er wordt wel naar elkaar geluisterd. Het is hard werken om het dossier op

is. De inhoudelijke rol is de belangrijkste kant van de taalskipper, met het verbinden van

tafel te krijgen, omdat de positie van het Fries een stukje is van het rijksbeleid.

verschillende partijen, zodat de neuzen dezelfde kant opstaan. Het team bepaalt de
kracht van het skûtsje. Soms verhoudt zich dat niet tot de rol van de provincie die nu als

Op dit moment vindt de tussenrapportage plaats van de BFTK, waarin de taalskipper

taalskipper functioneert. De taalskipper kan de vinger op de zere plek leggen en dit met

niet wordt benoemd. Er wordt drie keer per jaar overlegd met de taalskipper, onder

een bepaalde autoriteit doen. De overheid is een belangrijke partij in het taalbeleid en

andere over de voortgang van de BFTK. Voor het najaar staat de tussenrapportage

de uitvoering daarvan en moet dus ook streng kunnen zijn op de verschillende partijen

op de agenda van Provinciale Staten. De rapportage is feitelijk een rapportage van

die dit uitvoeren. Tevens is het een taak van de taalskipper om na te denken over de

het college en niet van de taalskipper, maar dat is niet zeker. Het blijft lastig om de rol

vraag waar we naar toe moeten, wat de maatschappelijke stip op de horizon is in de

van de taalskipper te beschrijven en wie die uitvoert. Een onafhankelijke persoon zou

toekomst. Die stip op de horizon is er niet op dit moment en dat betekent dat je heel

dat wellicht beter kunnen uitvoeren. Bij het opstellen van regels en beleidsplannen is

erg incidenteel reageert. Voor het onderwijs is er wel een doel gesteld (Taalplan Frysk

DINGtiid niet betrokken, omdat ze een onafhankelijke adviserende rol hebben en geen

2030). De gedeputeerde Friese taal en cultuur is formeel de taalskipper. De commissaris

uitvoeringsorganisatie zijn; ze proberen de dynamiek erin te houden en helpen mee

heeft er ook een groot hart voor en is soms ook de taalskipper. Beiden zijn serieus

om de stip op de horizon te zetten. Deze organisatie signaleert onderwerpen, beschrijft

bezig met het taaldossier. De taalskipper zou wel onafhankelijk moeten zijn. Hoe kan

ze in adviezen en vervolgens pakt de taalskipper dit op, zoals met de samenwerking

je onafhankelijk als taalskipper zijn, als je deels verantwoordelijk bent voor het uit te

tussen kennisinstituten. Deze organisatie functioneert meer op het bestuurlijke niveau

voeren beleid?

dan het ambtelijke niveau. Het is aan overheden en anderen om daar iets mee te doen.

Het is niet altijd duidelijk of iets vanuit de taalskipper wordt georganiseerd of vanuit

De commissaris heeft contacten met de rechtbank over het gebruik van het Fries,

de provincie zelf. Er gebeurt op dit moment heel veel in het Friese kennisdossier,

vanuit de rol van de taalskipper, ook over het aantal tolken Fries. De politiek kan zich niet

waarbij meerdere kennisinstituten samenwerken, maar dit valt onder een andere

bemoeien met de rechtbank en hoe zij de dingen uitvoeren. Dit is een lastig onderwerp,

gedeputeerde. Vanuit de provincie wordt veel ingezet op het bij elkaar brengen van

in verband met de Trias Politica. De taalskipper heeft het onderwerp bij de rechtbank

de verschillende partijen. De intentie van de provincie is helder richting de gemeenten,

op de agenda gezet. Het is niet duidelijk of er een bijeenkomst is georganiseerd voor

waarbij ze vooral sturen op het taalbeleid. Er zijn door de taalskipper goede stappen

de bij de BFTK decentraal betrokkenen, waarbij de bijeenkomst het doel had om de

gezet in het onderwijs. De taalskipper kan nog beter sturen, door duidelijk te maken wat

implementatie van de bestuursafspraken te vergroten. Een organisatie als DINGtiid is

de rol van de taalskipper is en wat de rol van de provincie zelf is. De Friese taal zou een

hier niet bij betrokken geweest, omdat dit niet bij hun rol past. Dit kan afwijkend zijn van

rol moeten spelen bij alle gedeputeerden. Het ministerie heeft ook een belangrijke rol

de beelden die het ministerie en de provincie hebben over de rol en inzet van DINGtiid.

in het dossier van de taalskipper door ook eens te kijken naar de rol van de taalskipper

De taalskipper heeft geen consultatiebijeenkomst opgezet voor het brede Friese

en wie dat uitvoert: is deze rol onafhankelijk genoeg? Het ministerie en de betrokken

beleidsterrein, met als doel om tot een lange termijnvisie te komen voor de Friese taal.

minister zouden dichter op het dossier moeten zitten en zich meer verantwoordelijk

DINGtiid is hier niet bij betrokken, omdat DINGtiid hier niet voor is. DINGtiid organiseert wel
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individuele bijeenkomsten, maar op één onderwerp en per onderdeel (losse stukken),
zoals ook over de voortgang BFTK. Het is de vraag of de gewone burgers zo goed op
de hoogte zijn van zaken over het Fries. Voor overheden lijkt dit te vanzelfsprekend. Op
ambtelijk niveau is een werkbezoek geweest van rijksambtenaren aan de taalskipper.
De taalskipper heeft zeker een toegevoegde waarde, maar het kan veel beter. Het is een
nieuwe rol en iedereen moet er nog aan wennen. De rol en positie van de taalskipper zou
onafhankelijker moeten. Het politieke spectrum speelt nu mee. Een onafhankelijkere rol
zou beter en effectiever zijn. Als de politiek aan de ene kant taalskipper is en aan de
andere kant ook de financiële bron, dan is de onafhankelijkheid in het geding. Ondanks
de taalskipper wordt er een stip op de horizon - de langetermijnvisie - gemist. Daar
moeten echt nog stappen worden gemaakt.
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INTERVIEW 8
Het ministerie kan niet bepalen wat er in de rechtspraak gebeurt, vanwege de

en het houden van een nulmeting over het gebruik van het Fries binnen de Rechtbank

machtenscheiding (Trias Politica). Conform de WGFT zet de rechtbank in het primaire

Noord-Nederland. Men is niet bekend met het begrip ‘taalskipper’. De toegevoegde

proces Friese tolken in. Het eventueel organiseren daarvan ligt bij de rechtbank, de

waarde is dat er goed contact is met de commissaris. Voor de rechtspraak is de WGFT

financiering daarvan ligt bij het ministerie. Er is wel een schaarste aan Friese tolken.

het belangrijkst. De taalskipper heeft geen rol richting de rechtbank, anders dan een

De rechtbank draagt het Fries een warm hart toe en probeert het zo goed mogelijk

informele rol.

te implementeren binnen wat zij kunnen. De rechtbank is niet gebonden aan de
bestuursafspraken tussen het ministerie en de provincie, wel aan de WGFT. Er zijn
gesprekken om het Fries nog meer te kunnen implementeren. Er is bijvoorbeeld
afgesproken met de commissaris van de Koning om een nulmeting (kwantitatief en
kwalitatief) te doen naar het gebruik van het Fries in de rechtbank in alle locaties van de
Rechtbank Noord-Nederland, onder andere over waarom inwoners wel of niet gebruik
maken van het Fries en in welke mate ze dat doen.
In de WGFT staat dat inwoners van de provincie Fryslân bij de Rechtbank NoordNederland of het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het Fries mogen procederen.
Dit is niet beperkt tot alleen Leeuwarden, maar ook als ze bij het hof procederen in
Arnhem mogen ze daar Fries spreken. Dit maakt het heel ingewikkeld, omdat het ook
om locaties gaat buiten de provincie Fryslân, zoals Arnhem, Assen, Groningen, Zwolle,
etc. De rechtbank kan niet iets in Leeuwarden wel aanbieden en in Arnhem niet. De
WGFT is in dat opzicht zo generiek, waardoor het lastig is om dit voor een locatie als
Leeuwarden te regelen. Het stimuleren van het Fries moet dan bij alle locaties worden
gedaan, niet alleen in Leeuwarden. In alle rechtbanken moeten dan dezelfde regels
gelden. De WGFT leidt in dat opzicht tot veel administratieve rompslomp, omdat op alle
locaties het dan in het Fries moet worden geregeld, terwijl het Fries vooral beperkt is
tot Fryslân.
Er is eerder een bestuurlijk overleg geweest met de commissaris van de Koning. Door
de corona is dit de laatste tijd wat vertraagd. Met de commissaris is gesproken over
het implementeren van het Fries binnen de rechtbank, zoals het regelen van tolken
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