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Wurd foarôf 
Op 10 september 2023 bestiet de Fryske Akademy 85 jier. Dat is in momint om te fielen dat de Fryske 
Akademy ús Akademy is en dat it ûndersyk nei de Fryske kasus yn al har foarmen en ferskaat foar elk 
betsjutting biede kin – binnen en bûten it ynstitút, binnen en bûten Fryslân. It is in mylpeal om te fieren 
mei kollega’s, ús netwurk en ús freonen. Want wat nettsjinsteande alle feroarings al 85 jier de Fryske 
Akademy makket, binne de belutsen minsken mei in (profesjonele) passy foar de Fryske kasus en it 
grutte maatskiplik draachflak foar ús wurk. 

Nei in perioade fan ûnrêst en soargen, stiet de Fryske Akademy der oan it begjin fan dizze 
beliedsperioade finansjeel stabyl foar. Dat is mei te tankjen oan in finansjele ympuls fan de provinsje 
Fryslân en in feroaring fan de organisaasjestruktuer lykas omskreaun yn it plan Takomst FA 2018-2023. 
De ympakt fan de ûnwisse perioade en fan de reorganisaasje wurdt noch sterk field en de útwurking 
fan dy prosessen freget noch omtinken. Likegoed fine de meiwurkers, fertrage troch de koroanakrisis, 
har plak yn de organisaasje werom en ferwolkomje hja mei entûsjasme nije kollega’s. In faze fan 
foarútsjen is oanbrutsen. 

2022-2027 stiet yn it teken fan fernijde dynamyk en gearwurking. Mei in Direkteur-Bestjoerder dy’t yn 
2021 begûn is, sjocht it ynstitút yn de kontekst fan in oanpaste relaasje mei de KNAW, tanimmend 
omtinken foar Erkennen en Wurdearjen, en in yntinsivere regionale gearwurking mei omtinken foar 
de takomst nei de BFTK 2019-2023, nei kânsen. Om dêr op koarte en lange termyn sa goed mooglik op 
yn te spyljen wurde karren makke. De beliedslinen dy’t yn 2018-2023 ynset binne en de oanbefellings 
fan it Taskforce-rapport 2019 wurde dêrby trochset. 

It foarlizzende beliedsplan is út refleksje op boppesteande ûntjouwings wei ta stân kommen, yn in 
proses dêr’t de hiele organisaasje by belutsen is. It is in libben dokumint, dat útgiet fan de fragen wat 
de Fryske Akademy is, wêr’t it ynstitút no stiet, mar benammen hoe’t wy as Akademy fierder wolle, 
hoe’t wy fierder kinne en hoe’t wy dêr komme dêr’t wy wêze wolle, mei-inoar. Wy diele dêrfoar de 
karren dy’t de organisaasje makket om dieldoelen, ferdield oer de haadtema’s profilearring, akwisysje, 
gearwurking en organisaasjeûntwikkeling, te heljen. 

De presintearre beliedsramten moatte derta liede dat de Fryske Akademy yn 2027 as 
netwurkorganisaasje in sûne dynamyk hat, wêrby’t de mienskiplike doelen boppe-oan stean en 
elkenien dêroan bydraacht fanút de krêft fan syn of har rol. Prosessen moatte dêrfoar yn de basis op 
oarder wêze, en projektfinansiering op peil. Gearwurkje fanút kânsen, iepenheid en betrouwen yn de 
eigen aginda stiet dêrby sintraal en organisaasjeprofilearring spilet dêryn in grutte rol. De ûnmisbere 
bydrage dy’t de Fryske Akademy oan it (ynter)nasjonale en regionale kennisfjild leveret troch 
wittenskiplike en maatskiplike aktiviteiten, moat bekend wêze. Sa soargje wy derfoar dat ús wurk de 
ympakt krijt dy’t wy wolle. 

Mei dy fokus yn it strategysk beliedsplan 2022-2027 wolle we de kommende jierren fierder wurkje oan 
de takomstbestindigens fan it ynstitút, sadat minsken mei in passy foar de Fryske kasus ek de 
kommende 85 jier fanút de Fryske Akademy wittenskiplik ûndersyk mei maatskiplike ympakt útfiere 
kinne. 

 

 

Dr. Nelleke IJssennagger- van der Pluijm FSA 

Direkteur-Bestjoerder 
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1. Fûneminten fan de Fryske Akademy  
1.1 Oarsprong falidaasje fanút mienskip en Europa 

De Stifting Fryske Akademy (tenei ek FA, Akademy, ynstitút of wy) is yn 1938 út de Fryske mienskip 
(bottom-up) wei oprjochte mei as doel: “It yn stân hâlden fan in wurk-mienskip, dy’t him taleit op it 
beoefenjen fan de wittenskip dy’t mei Fryslân, it Fryske folk en syn kultuer yn al syn uterings, en soks 
yn romste sin, ferbûn is.” 

Anno 2022 is dy doelstelling noch altyd it útgongspunt. De kearnwurden út de doelstelling kinne frij 
fertaald wurde nei it no as: takomstrjochte, netwurkynstelling, wittenskiplik, Fryske kasus yn 
ynternasjonaal en multydissiplinêr perspektyf. 

Sûnt 1987 is it Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning 
ûnderbrocht by de Fryske Akademy. Mercator waard as netwurk út de Europeeske Kommisje (top-
down) wei oprjochte yn it ramt fan beskerming fan minderheden en diversiteit yn Europa, wêrby’t it 
Mercator Sintrum yn Ljouwert him rjochtet op edukaasje, meartaligens en belied. Mercator hat anno 
2022 in sterke namme opboud mei in eigen misje en fyzje, subsydzjestream en projektstruktuer, ûnder 
de flagge fan de Akademy.  

1.2 Misje ús besteansrjocht; wat de Fryske Akademy docht, foar wa en hoe 

De Fryske Akademy is ít akademyske ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn de Fryske 
maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld. 

As takomstrjochte netwurkynstelling docht, dielt en fasilitearret de Fryske Akademy wittenskiplik 
ûndersyk nei de Fryske kasus yn ynternasjonaal en multydissiplinêr perspektyf. Dan giet it om 
fûneminteel likegoed as tapast ûndersyk. De fokus leit dêrby op it Frysk, de meartalige mienskip, 
regionale skiednis yn ynternasjonaal perspektyf, minderheidstalen en -kultueren en ûntwikkeling fan 
digitale ynfrastruktueren – it leafst yn dwersferbân en yn komparatyf perspektyf. Mei multydissiplinêr 
ûndersyk leveret de Fryske Akademy fernijende bydragen oan it ynternasjonale wittenskiplike 
discours, draacht de FA by oan it akademyske klimaat yn Ljouwert en Fryslân, en generearret 
ynspirearjende fûnemintele en tapasbere kennis foar en oer de mienskip. De FA wurket fanút sterk 
engaazjemint mei Fryslân en de Friezen, mei each foar maatskiplike ympakt, oan wittenskip op nivo. 

De misje fan it Mercator European Research Centre – ûnderdiel fan de Fryske Akademy – ûnderskriuwt 
en fersterket de oerkoepeljende Akademymisje, troch spesifike fokus op: “ûndersyk, de fersprieding 
en tapassing fan kennis op it mêd fan meartaligens, yndividueel en yn de mienskip, en it learen fan 
talen, yn formele en ynformele setting. It startpunt fan Mercator leit op it mêd fan minderheidstalen, 
benammen yn Europa mar ek dêrbûten. Dat giet net allinne autochtoane talen oan, mar ek 
migrantetalen.” It hat de opdracht meikrigen: ‘bring Fryslân nei Europa en helje Europa nei Fryslân’. 

De Fryske Akademy is in selsstannige stifting, fêstige yn Ljouwert. De stifting wurdt bestjoerd troch in 
Direkteur-Bestjoerder mei ûndersykstaak, dy’t de einferantwurdlikens draacht. In Ried fan Tafersjoch 
mei bestjoerlike likegoed as wittenskiplike leden, hâldt tafersjoch op it belied fan de direkteur. Sûnt 
1990 is de FA liearre oan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).  
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Konfoarm de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) wurdt it ynstitút finansierd troch it Ryk 
(OC&W) en de provinsje Fryslân. De subsydzje fan de projektaktiviteiten fan Mercator, oant 2006 ta 
finansierd troch de Europeeske Kommisje, is fan 2007 ôf oernommen troch de provinsje Fryslân. De 
projekten en projektmeiwurkers dy’t Mercator oanlûkt, binne yn tsjinst fan de Fryske Akademy, mar 
keppele oan de spesifike Mercator-projektsubsydzjes. 

 

2. Takomst: wêr stiet de Fryske Akademy tusken 2022 en 2027 

2.1 Fyzje wat wy wêze wolle  

Unyk 

In lyts ynstitút mei grutte ambysje en in noch grutter netwurk: ús Fryske Akademy is in ynspirearjend 
útwikselingsplak foar wittenskiplike kennis. In útsûnderlike ‘ûndersyks-oaze’ dêr’t, troch stêf en 
gasten, iepen wittenskip mei ympakt bedreaun wurdt. 

As ûndersyksynstitút, fuortkommend út de maatskippij, ha wy in foarrjochtsposysje, dy’t wy optimaal 
benutte. Wy dogge dat út de oertsjûging wei dat wy de mienskip it bêste tsjinje kinne troch op heech 
akademysk nivo ûndersyk te dwaan. 

De Fryske kasus is ús unike stúdzje-objekt. Fan regionaal oant ynternasjonaal stean wy bekend om ús 
ekspertize en ynterdissiplinêre ynstek. Wat ús ûnderskiedt, is de kombinaasje fan fûneminteel en 
tapast ûndersyk, fan taalkundige, sosjaalwittenskiplike, histoaryske ûndersyksmetoaden, fan data-
analyze en digital humanities. Tekenjend foar ús is de romte, tiid en frijheid foar ûndersyk. 

Dynamysk en fernijend 

Wy fertelle grutte ferhalen mei tank oan spesjalistyske kennis. Dat bart út de oertsjûging wei dat taal, 
kultuer, skiednis, lânskip en identiteit gearhingje en sawol diagroan as syngroan bestudearre wurde 
kinne. Us aginda is rjochte op it ferlizzen fan grinzen fan kennis fanút ûndersyksfragen. 

De Fryske kasus is by útstek ynternasjonaal en perfoarst net beheind ta de hjoeddeistige bestjoerlike 
ienheid Fryslân. De kasus rekket oan grutte tema’s en ûntjouwings en freget om bestudearring yn 
relaasje ta oare talen, kultueren en regio’s. It freget ek om fûnemintele kennis fan it Fryske en fan 
geastes- en sosjaalwittenskiplike dissiplines. Dat is reflektearre yn it team, dat troch de kombinaasje 
fan fêste en tydlike ûndersikers en yn ’e mande mei ûnderstypjende kollega’s hieltyd wer nije dynamyk 
fynt. Talint wurdt oanlutsen en stimulearre. Ut it regionale perspektyf wei wurdt bydroegen oan 
oerstigende ûndersykstema’s, oarsom wurde eksterne perspektiven en eksterne ekspertize aktyf 
útnûge om it ljocht oer de Fryske kasus skine te litten. Dêrby ferfolje ús digitale ynstruminten in 
foarlûkersrol foar oare regio’s. 

Gearwurkjend 

De Fryske Akademy is in skeakel tusken dissiplines, tusken de regio en it ynternasjonale netwurk, 
tusken notiid en ferline en tusken de mienskip en ynternasjonale akademyske ûntjouwings. In 
ûnmisber ûnderdiel fan it Fryske, nasjonale en ynternasjonale kennisekosysteem. 

Wy stean bekend as in entûsjaste, benaderbere en betroubere gearwurkingspartner. Wy nimme yn de 
regio en ynternasjonaal faak it foartou yn it sykjen nei gearwurking. 
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Mei ús kennis binne wy genereus, wy diele kennis om dy te fermannichfâldigjen. Soks draacht by oan 
beliedsadvizen, ûntwikkeling fan produkten foar de Fryske taal en maatskippij, en dêrmei oan brede 
wolfeart. Us output en hoe’t wy dy foar it fuotljocht bringe, pleatst Frisian Studies aktyf op de kaart 
fan de ynternasjonale wittenskipsmienskip. 

2.2 Ambysje wêr giet it de kommende jierren hinne 

De line dy’t de ôfrûne jierren ynset is, wurdt trochset. De Fryske Akademy ûntwikkelet him fierder as 
netwurkorganisaasje dy’t nau gearwurket mei oare wittenskiplike en maatskiplike organisaasjes yn de 
regio, yn Nederlân en yn it bûtenlân. Dat bart fanút betrouwen yn in stevige eigen ûndersyksaginda, 
dy’t werkenber is en ynspirearjend. De winsk om mei help fan ‘citizen science’ de brede efterban aktyf 
by it ûndersyk te belûken, û.o. troch it better keppeljen fan wurkferbannen oan de aginda, stiet dêrby 
fêst. 

It stribjen om ta in dynamysk personielsbestân te kommen, wêrby’t talinten oanlutsen wurde – foar 
koartere en langere termyn – resultearret yn oanpast belied. Der wurdt tawurke nei in fleksibele, 
stabile organisaasje dy’t kennis generearret en boarget troch by te dragen oan de ûntwikkeling fan nije 
spesjalisten en in bettere ynset op (digitale) oerdracht. Der wurdt mear omtinken jûn oan persoanlike 
ûntwikkeling en ynset op it fuortnimmen fan barriêres foar in mear ferskaat personielsbestân. 

Elk yn de organisaasje wurket fanút syn of har eigen rol en talint mei oan in sûne en takomstbestindige 
finansiering. Der wurdt in balâns kreëarre tusken lumpsumfinansiering en finansiering út de twadde 
en tredde jildstream. Wy soargje dat ûndersyksresultaten de ympakt krije dy’t wy ha wolle, en stribje 
dernei dat sawol ús wittenskiplike as maatskiplike output as sterk beoardiele wurdt by takomstige 
fisitaasjes en evaluaasjes. 

De klam op multydissiplinêrens is fersterke en moat fanselssprekkend wurde. Dat komt nei foarren by 
werving en projektoanfragen. De synergy tusken ûnderskate projekten, projektgroepen en teams moat 
fersterke wurde. Us digitale spesjalisten wurde útdage om by te dragen oan de synergy tusken taal, 
skiednis en oare fakgebieten. De rol fan digitale korpora en ûndersyksynstruminten is dêrby 
ûnfermindere grut. 

Us ambysje is om as ekspertizesintrum yn hiel Europa bekend te wêzen en dêrmei de regio grutsk te 
meitsjen op it ynstitút. De FA wol in foarbyld wêze foar wittenskiplike ynstituten yn oare 
minderheidsregio’s; in ynspirearjend plak dêr’t oanstoarmjende en fêstige ûndersikers graach komme 
om fan ús ekspertize gebrûk te meitsjen; in feilige oaze dêr’t minsken yn alle iepenheid ideeën 
útwikselje kinne en dêr’t hja stimulearre wurde om de grinzen fan kennis oangeande de Fryske kasus 
en oanferwante tema’s, te ferlizzen. 

Oer tsien jier freget net ien him noch ôf wat de Fryske Akademy docht, mar hoe’tst derby belutsen 
wêze kinst. 

2.3 Kearnwearden wêr wolle wy foar stean en hoe wolle wy wurkje 

Ympaktfol: ús unike ekspertize, ús ûndersyk en ús aginda, hoe’t wy kennis diele, hoe’t wy gearwurkje 
as team en mei oaren, hat ympakt. 

Iepen: wy sette yn op Open Science en Open Access, wy binne benaderber, ynklusyf, wikselje út, wurkje 
gear, binne wiis mei feedback en litte minsken profitearje fan ús oaze. 

Pro-aktyf: wy sette takomstrjochte ûndersyksaginda’s del, nimme inisjatyf, sykje ferbining, wy binne 
ambisjeus, yntrinsyk motivearre, strategysk, wy kommunisearje aktyf. 
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Fleksibel: fanút ús misje sette wy ús kennis yn dêr’t dy nedich is, wy spylje yn op kânsen en 
ûntwikkelings, wy binne takomstrjochte en net bang om by te stjoeren, wy wurkje as fleksibel team. 

Betrouber: ús kennis en ús minsken binne ús kaptaal; wy soargje dat ús kennis up-to-date, ferantwurde, 
ynteger en boarge is, wy betrouwe op ús misje, gean prudint om mei de middels dy’t troch de 
maatskippij ta ús foldwaan steld wurde; wy binne in betroubere gearwurkingspartner, dy’t docht wat 
er taseit. 

 

3. Fan no nei skielk: hoe komt de Fryske Akademy dêr 
3.1 Organisaasjedoelstellings wat wolle wy konkreet berikke yn de kommende perioade 

2022-2027 is rjochte op profilearring, akwisysje, gearwurking en organisaasjeûntwikkeling. Om dy 
doelen SMART te fertalen, binne dieldoelen formulearre en yn de tiid set (sjoch Taheakke: Tabel 1). It 
giet dêrby mei klam om mienskiplike organisaasjedoelen, om team-efforts, dêr’t elk in eigen rol yn 
spilet. It omtinken foar útinoarrinnende, komplemintêre rollen en kompetinsjes binnen it team hat út 
soarte in krêft fan de Fryske Akademy as ‘wurkmienskip’ west. Ek it ferskaat fan ús dissiplines en output 
is in krêft. Dêr sette wy duorjend op yn, dêrmei oanslutend by it lanlike ramt Erkennen en Wurdearjen. 

Us profilearringsdoel is dat wy ús bekendheid en werkenberheid merkber fergrutte hawwe. Wy dogge 
dat troch ús ûndersyk fan wittenskiplike kwaliteit en mei maatskiplike relevânsje. As wichtige stap 
dêrhinne wolle wy in werkenbere en ynspirearjende ûndersyksaginda formulearre ha. Wy dogge dat 
ek troch ús wurk mei ympakt te presintearjen foar allerhande doelgroepen en harren, dêr’t soks 
passend is, by ûndersyk te belûken. As hâldfêst foar meiwurkers en subsydzjejouwers binne 
organisaasjebrede doelsifers foar output beneamd. Dat is gjin doel op himsels en gjin yndividuele 
target, mar de mienskiplike ambysje dy’t wy as organisaasje foarstean. It omfiemet, en leit de klam op, 
de ferskate tradysjes en aktiviteiten dy’t it multydissiplinêre ynstitút ryk is. Digitale output lykas apps 
en websites falle dêr ek ûnder. 

Us doel op akwisysjemêd is dat projektwerving en -útfiering en it oanlûken fan talinten 
kearnaktiviteiten binne dêr’t elk oan bydraacht út syn eigen rol wei. Kreativiteit, gearwurking en 
liederskip op alle nivo’s wurde dêrby stimulearre. Jierliks moat dat resultearje yn nije projekten, 
projektmeiwurkers, gearwurkings, kânsen foar in nije generaasje ûndersikers en in projektbudzjet fan 
€1.250.000. 
 
It gearwurkingsdoel is om yntern likegoed as ekstern, ynhâldlik likegoed as op oare flakken, 
gearwurkjen as modus operandi te hawwen. As netwurkorganisaasje ha wy in platte organisaasje-
struktuer, mar ús netwurk is grutter as de organisaasje sels. Wy stribje dernei om de bannen mei 
eksterne partners oan te heljen út betrouwen yn ús eigen aginda wei, en ús wurk aktyf te dielen mei 
elk dy’t dêr belang by hat. 
 
De organisaasjeûntwikkelingsdoelstelling is om it ynstitút troch te ûntwikkeljen nei in stabile mar 
fleksibele netwurkorganisaasje. Us prosessen moatte yn de basis op oarder wêze en wy wolle, passend 
by ús maatskiplike rol, in plan op duorsumens formulearre ha. Yn 2027 wolle wy mjitber mear ferskaat 
yn ús personielsbestân ha as yn 2020. Dêrfoar is in ynspirearjende, stimulearjende en feilige 
wurkomjouwing fan belang, sosjale feiligens stiet dêrby yn de oandacht.  
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Wy stelle ús as doel om in ynhelslach te meitsjen op it mêd fan persoanlike ûntwikkeling, troch de wei 
fan persoanlike plannen, omtinken foar karriêreûntwikkeling en yndividuele kompetinsjes, it 
stimulearjen fan it oppakken fan rollen en it oanbieden fan oplieding. Akademysk liederskip moat op 
alle nivo’s – ynklusyf by ús wurkferbannen as citizen science-poat – florearje kinne.  
 

3.2 Strategy hoe helje wy dy doelen, hokker belied is dêrfoar nedich 

De neamde doelstellings hingje allegear gear en binne in oangelegenheid foar de hiele organisaasje. 
Oergean fan ad hoc en oandacht foar de koarte termyn, nei strategysk en rjochte op de langere 
termyn, is dêrby de wichtichste omslach en betingst. 

Us strategy is dêrom oan ’e iene kant it foarmjen fan takomstrjochte belied en ramten, oan ’e oare 
kant it stimulearjen fan nije (gear)wurkwizen. By al ús aksjes moatte wy ús ôffreegje hoe’t se bydrage 
oan de organisaasjedoelen, oan de kearnwearden, oan de wittenskiplike en maatskiplike ympakt. 
Elke meiwurker spilet dêryn in eigen rol en hat in ferantwurdlikheid om dy rol sels foarm te jaan, 
passend by de platte organisaasje. Foar it ûntwikkeljen en ymplemintearjen dêrfan is oanienwei 
omtinken. 

In spesifike pylder fan ús strategy is it omfoarmjen fan ús hjoeddeistige ûndersyksprogramma nei in 
takomstrjochte ûndersyksaginda. Dy aginda moat ambisjeus en ynspirearjend wêze, moat romte biede 
oan it besteande, mar ek it takomstige ûndersyk. It kin ús helpe om dêr ûndersykstalint en 
ûndersyksfinansiering foar oan te lûken. De kommende tiid wurkje wy mei de hiele organisaasje ûnder 
oanstjoering fan twa programmakoördinatoaren oan it herfoarmjen fan it programma, en binne dêr al 
mei úteinset. Yn ynspiraasje- en diskusjesesjes litte wy it hjoeddeistige wittenskiplike personiel 
neitinke oer it ûndersyk fan de takomst. Nije kollega’s litte wy fuort aktyf meitinke oer kânsen en 
winsken en ús fakatuereromte sette wy yn op de oandachtsgebieten dy’t sa yn byld komme. 
Geandewei wolle wy ús ideeën toetse mei gearwurkingspartners en ‘critical friends’. Oandachtspunten 
binne de ynterdissiplinêre perspektiven, de oansluting by maatskiplike spearpunten lykas formulearre 
yn subsydzjeprogramma’s, en de bydrage oan regionale, nasjonale en ynternasjonale 
ûndersyksaginda’s en kennisramten lykas it GTFK en de BFTK, dy’t op it stuit oant 2023 ta fêstlein is. 
 
A. Profilearring 

Undersyksprofyl  

De Fryske Akademy ûnderskiedt him nasjonaal en ynternasjonaal troch it multydissiplinêre karakter en 
de kombinaasje fan diagroan en syngroan ûndersyk nei de Fryske kasus. Ut dy ekspertize wei kin de FA 
grutte wittenskiplike tema’s bestudearje. Dy bysûndere ekspertize makket de Akademy unyk. De 
Fryske Akademy ûnderskiedt him fan oare ynstituten yn de Fryske kennisynfrastruktuer troch it 
útfieren fan sawol fûneminteel ûndersyk nei de Fryske taal, kultuer en histoarje, as tapast ûndersyk. 
Wy binne dêrby tige goed by steat om de fûnemintele kennis yn te setten as fiedingsboaiem foar de 
ûntwikkeling fan praktysk tapasbere produkten en metoaden, likegoed binnen de Fryske Akademy as 
yn gearwurking mei oare partijen dêr’t wy ús kennis mei diele. Binnen de Fryske kennisynfrastruktuer 
is it fûnemintele ûndersyk eksplisyt belein by de Fryske Akademy. Dat jout it ferlet fan fûnemintele 
kennis om tapaste kennis te generearjen en de urginsje fan ús wurk oan. It jout ús in ûnmisbere posysje 
yn it kennisnetwurk. 

By fûneminteel ûndersyk draait alles om it generearjen fan nije kennis en teoryfoarming. De 
ûndersyksfraach komt út de wittenskip sels. By tapast ûndersyk giet it om it oplossen fan praktyske 
problemen of fragen. Dêr’t mear fûneminteel ûndersyk him benammen rjochtet op it garjen fan kennis 
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sûnder omtinken te jaan oan mooglike tapassings, hat mear tapast ûndersyk krekt in hiel sterk praktysk 
elemint, bygelyks de ûntwikkeling fan produkten of metoades. Hoewol’t it twa ferskillende types fan 
ûndersyk binne, stean se yn ferbining mei-inoar en binne se faak net los faninoar te sjen. Sa foarmje 
de útkomsten fan fûneminteel ûndersyk meastal de basis fan tapast ûndersyk. Wat it wurk fan de 
Fryske Akademy oanbelanget betsjut soks dat sûnder deeglik fûneminteel ûndersyk nei de Fryske taal 
yn al syn fasetten in grammatika lykas beskreaun op Taalportaal net skreaun wurde kinnen hie en in 
website as Frysker net bestean kinnen hie. 

De ôfrûne jierren sjogge wy yn de wittenskip dat de romte foar fûneminteel ûndersyk hieltyd mear 
ôfnommen is. De finansiering foar earste jildstream, NWO en Europeeske programma’s, pakt hieltyd 
ûngeunstiger út foar fûneminteel ûndersyk (KNAW, 2015). Ek it topsektoarebelied en de 
ynternasjonale trend fan tematisearring fan ûndersyk ha negative gefolgen foar ûnder oaren de 
geasteswittenskippen. Fûneminteel ûndersyk generearret meastal mear abstrakte útkomsten as 
konkrete produkten. Dêrom is de maatskiplike relevânsje derfan dreger oan te toanen, en hingje 
subsidiïnten earder oer nei it finansieren fan tapast ûndersyk. Dat sjogge wy op ynternasjonaal, 
nasjonaal en provinsjaal nivo werom. Mei’t by de ûntwikkeling fan in provinsjale ûndersyksaginda 
Fryske taal en kultuer yn it Gearwurkingstrajekt Fryske Taal en Kultuer (GFTK) maatskiplike likegoed as 
akademyske organisaasjes belutsen binne, sil dat logyskerwiis resultearje yn in aginda mei in sterkere 
klam op tapast ûndersyk. De ûndersikers fan de Fryske Akademy dy’t diel útmeitsje fan de 
wurkgroepen binnen it GFTK, dêr’t dy provinsjale ûndersyksaginda opsteld wurdt, ha dêrom in wichtige 
taak om te wizen op it belang fan fûneminteel ûndersyk en dêrmei op de ûnmisbere rol fan de Fryske 
Akademy. 

Undersyksaginda 

Yn it beliedsstik Takomst FA 2018-2023 wiene de ûndersyksaktiviteiten fan de Fryske Akademy 
ûnderbrocht yn twa ûndersyksprogramma’s: Regionale Skiednis, it histoarysk ûndersyk, en Taal yn 
Fryslân, it taalkundich en taalsosjologysk ûndersyk. Binnen elk programma lei in fokus op trije 
ferskillende ûndersykslinen. Hoewol’t dy ûndersykslinen ûnfermindere aktueel binne foar it 
programma fan de Fryske Akademy, fine wy de struktuer fan dy ûndersyksprogramma’s net mear 
passen by de hjoeddeistige organisaasje en ûndersyksambysjes. It jout net it ynterdissiplinêr potinsjeel 
fan it Akademyûndersyk wer, hâldt de ferdieling yn taal en skiednis as aparte linen yn stân en biedt 
minder romte oan nije ûnderwerpen as dat kinne soe. Yn stee fan it ûndersyksprogramma wurdt 
dêrom in takomstrjochte ûndersyksaginda opsteld. Yn 2022 wurde der ûnderskate sesjes holden mei 
de FA-wittenskippers om de ûndersyksaginda ynhâldlik yn te klaaien. Us stribjen is om op syn lêst 
begjin 2023 in koherinte ûndersyksaginda foar de kommende fiif jier te presintearjen. 

De ûndersyksaginda sil bestean út trije lagen. Sintraal stean fjouwer oerkoepeljende ûndersyks-
gebieten dy’t de Fryske kasus oangean: taal, skiednis (en erfgoed), kultuer en meartaligens. Dêr-
omhinne wurdt in skyl formulearre fan ûndersykstema’s dêr’t wy ús yn de kommende perioade op 
rjochtsje. Dêrûnder kinne spesifike projekten en ûndersyksgroepen beneamd wurde dy’t it aktuele 
byld fan it rinnende ûndersyk werjouwe. Sadwaande krije wy in ûndersyksaginda mei meardere lagen, 
mei werkenbere fêste kearngebieten, stadich wikseljende tema’s en hieltyd feroarjende projekten. 

De fjouwer kearngebieten kinne oerlaapje, sadat it makliker is om brêgen te slaan tusken ûndersiken 
en om nije ynterdissiplinêre projekten oan te gean. Dat represintearret yn folle gruttere mjitte de fyzje 
fan it hjoeddeistige team, dêr’t elk syn of har eigen ekspertize yn hat, mar dêr’t minsken har ek ferbûn 
yn fiele mei it wurk fan kollega’s, en mei-inoar neitinke oer tema’s en fraachstikken. De digitale 
ynfrastruktuer rint ûnder al dy gebieten troch en jout kânsen ta ferbining, tusken ûndersiken binnen 
de Fryske Akademy likegoed as mei databanken fan oare (ynter)nasjonale ynstituten. 
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De tema’s, dy’t op it stuit mei help fan mienskiplike sesjes formulearre wurde om de kearngebieten 
ynhâldlik fierder yn te klaaien, jouwe wer oanlieding om de spesifike projekten en aktiviteiten oaninoar 
te keppeljen. Troch dy agindaûnderdielen geregeldwei by te stellen kin ynspile wurde op tendinzen yn 
de akademyske wrâld en de Fryske mienskip, lykas oansluting by de regionale kennisaginda. Dêrmei is 
de aginda takomstbestindich en lit romte foar nije ideeën en projekten. Mei de yntroduksje fan mear 
tematyske ûnderdielen fan ús aginda slute wy boppedat oan by de ynternasjonale trend fan 
tematisearring, sadat natuerliker oansluting fûn wurde kin by ûndersykssubsydzjeprogramma’s. 

Om’t wy mear ynsette op ynterdissiplinêre ynfalshoeken, sille wy romte meitsje foar gebieten dy’t op 
dit stuit ûnderbeljochte binne, mar dy’t in ferbinende rol spylje kinne. Dêrby kin tocht wurde oan 
lânskip, (materieel) erfgoed en literatuer. Mei de nije wegen dy’t wy it ôfrûne healjier al ynslein binne, 
lizze ferbinings tusken njoggentjinde-iuwske identiteitsfoarming en taalkundige tema’s lykas it 
ûntstean fan standerdisearring fan it Frysk en de ûntjouwing fan de Fryske literatuer bygelyks foar de 
hân. Histoaryske taalûntjouwings wurde mei klam yn histoaryske en ynternasjonale kontekst pleatst 
en digitaal ûntsletten om ûndersyk te befoarderjen. Us digitale ûndersyksynfrastruktuer is unyk en 
biedt kânsen, op ynterdissiplinêr mêd likegoed as op it flak fan minderheden. Mei nije minsken oan 
board dy’t ynhâldlike en technyske keppelings meitsje kinne, leit dêr in dúdlike ambysje en in kâns; in 
kâns om foarrinner te wêzen op ynterdissiplinêr en minderheidstaalflak. Sa wurdt der sjoen hoe’t wy 
histoaryske en talige ynformaasje keppelje kinne fia digitale keppelings (HisGIS, Taaldatabank), wat 
nije ûndersykskânsen biedt. It Aldfrysk as ferbinend erfgoed, dat út taalkundich, tekstueel, histoarysk 
en geografysk perspektyf wei bestudearre wurde kin, stiet as unyk ekspertizegebiet fan de Fryske 
Akademy ek yn de belangstelling. 

As histoarysk ramt hâlde wy fêst oan it bestudearjen fan de lange linen, of ‘longue durée’, en de 
prosessen dy’t har dêryn foar de Fryske kasus ûndersykje litte. Der wurdt sjoen hoe’t wy fanút ús 
útinoarrinnende ekspertize ûnderwerpen as de rol fan it lânskip, werinneringskultuer, identiteits-
foarming, de rol fan taal, fan kaptaal en útwikselingsnetwurken troch de tiid hinne bestudearje kinne. 
Omslachpunten en formative perioaden stean dêrby út soarte yn de oandacht. It ynterdissiplinêr 
bestudearjen fan (ier)midsiuwsk Frisia en de komparative analyze fan de njoggentjinde-iuwske 
nasjonale bewegings, binne sterke foarbylden. 

Omtinken foar ûndersyk nei it sprutsen Frysk, mei help fan eksperiminteel ûndersyk likegoed as mei 
korpusûndersyk, nimt ta. Der wurdt fierder boud oan spraak- en taaltechnologyske helpmiddels dy’t 
korpusûndersyk makliker meitsje en ús yn de provinsje in spil meitsje yn it ûntsluten fan audiofisueel 
materiaal. Mei tank oan dy korpora is grutskalich taalkundich en sosjolinguistysk ûndersyk mooglik, 
allinnich en yn gearwurking mei oare partijen. 

In bysûnder agindaûnderdiel is de leksikografy. De Fryske Akademy hat de unike posysje fan ynstitút 
dat wurdboeken en taalhelpmiddels foar de Fryske taal ûntwikkelet. Dy unike posysje behâlde wy, en 
bouwe wy út troch tanimmend yn gearwurking mei oare kennispartijen ynstruminten te ûntwikkeljen. 
Dat dogge wy tanimmend digitaal, wat betsjut dat de ekspertize en kapasiteit dy’t wy op dit mêd nedich 
ha, stadichwei ferskowe. 

Us ynhâldlike ûntwikkelings ha yn grutte mjitte mei de tema’s beskaat foar de op te stellen kennis-
aginda fan Fryslân binnen it GFTK, nammentlik Taal en Technology, Taalsosjolinguistyk, Identiteit en 
Kennisportaal. Dy sitte ferweve troch ús ûndersyksprogramma en it binne ûnderwerpen dêr’t de FA in 
bysûndere ekspertize op bringt. Dy nauwe oansluting biedt kânsen foar de takomst. 
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Kommunikaasje 

In oandachtspunt foar de organisaasje is strategyske kommunikaasje yn de foarm fan ympaktfolle 
wittenskipskommunikaasje en kontakten mei ús efterban. Wy sille dêrom tawurkje nei in 
kommunikaasjestrategy. 

De strategy moat útgean fan de realisaasje dat kommunikaasje ít middel is om oan ús wittenskiplike 
partners, de maatskippij en ús subsydzjejouwers sjen te litten wat de Fryske Akademy docht. Aktyf 
kommunisearjen is de wize om omtinken te freegjen foar ús wurk, om ús te profilearjen. Boppedat 
kinne wy troch goede kommunikaasje mear minsken fan ús ûndersyk profitearje litte. It betsjinjen fan 
ús efterban is essinsjeel foar it draachflak fan ús wurk. Dêrby giet it net allinne om it dielen fan 
ynformaasje, mar krekt ek om it ferwolkomjen fan fragen, suggestjes, it útlizzen fan ús wurksumheden 
en it yn petear gean mei de ûnderskate doelgroepen dy’t belang ha by it wurk fan de Fryske Akademy 
– fan jong oant âld, fan Fries oant net-Fries. 

Krekt as ús ûndersyksaginda moat de kommunikaasjestrategy yn in beskate mjitte takomstrjochte 
wêze. Der moatte dúdlike doelen en wurkwizen formulearre wurde, sadat elk yn de organisaasje wit 
wat syn of har rol is by it fertsjintwurdigjen fan de Fryske Akademy. De hiele organisaasje, en de 
wittenskipper yn it bysûnder, hat dêr in rol yn. Us kommunikaasjemeiwurker moat dêrby foaral de 
koördinator wêze. 

Anno 2022 wurdt fan wittenskippers ferwachte dat sy har bewust binne fan de winsklikheid om oaren 
by harren ûndersyk te belûken en de resultaten op begryplike wize te kommunisearjen oan net-
eksperts: falorisaasje. By de start fan in projekt neitinke oer de maatskiplike ympakt en 
kommunikaasjestrategy, soargje foar korrekte fermelding fan bydragen fan de Fryske Akademy by 
gearwurkings, iertiids sinjalearje fan kânsen foar parse-omtinken en dêr’t dat mooglik is yn de 
spotlights stappe foarmje dêr wichtige ûnderdielen fan. Wy freegje elk om sa mei te wurkjen oan it 
útdragen fan ús wurk. 

Neist de Fryske Akademymeiwurkers binne ek de Akademyleden, stipers, frijwilligers, gastûndersikers 
en wurkferbânleden ambassadeurs fan de Akademy. Sy kinne in aktive rol spylje yn it útdragen fan it 
ûndersyk mei in eksponinsjeel berik. Dêr wolle wy troch it fernijen fan de bannen omtinken oan jaan 
(sjoch seksjes gastûndersikers en wurkferbannen). 

Us websites binne ús úthingboerd. Se moatte ús identiteit útstriele, aktueel wêze en ús ynformaasje 
oantreklik en helder presintearje. Boppedat moatte ús websites direkt te finen wêze as minsken sykje 
op termen as ‘Frisian Studies’ of ‘Frisistiek’. Wannear’t minsken op ús publikaasjes sykje, moat de 
website as portal trochferwize nei de output. Ynformaasje op ’e tiid oanleverje oan de meiwurker 
kommunikaasje en ûndersyksresultaten elk fearnsjier yn it online PURE-systeem byhâlde, helpt dêrby 
om minsken bûten de Akademy op elk stuit de meast resinte ynformaasje oan te bieden. Sa is ús 
ympakt it grutst. Foar de doer fan de beliedsperioade sil de Fryske Akademy-hússtyl, ynklusyf de 
website, opnij foarmjûn wurde. In nije styl moat passe by ús fernijde identiteit en bydrage oan ús 
doelen.  

Us taalbelied is dat Frysk ús fiertaal is. Dat bliuwt sa. Dêrneist wolle wy ús ynformaasje ek yn it 
Nederlânsk en Ingelsk beskikber stelle, sadat elkenien deselde tagong hat ta ynformaasje en meidwaan 
kin. Fanút ús ambysje om in iepen, berikber en diverser ynstitút te wêzen, dat yn de regio en (ynter)-
nasjonaal bekend is, is dat ûnmisber. 
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Publikaasjes en presintaasjes 

Us publikaasje- en presintaasjegewoanten wurde ûnder de loep nommen, foar wittenskiplike 
aktiviteiten likegoed as foar populêrwittenskiplike. In ynterne wurkgroep hat in notysje opsteld mei 
dêryn de wichtichste oandachtspunten. In publikaasjestrategy, ôfhinklik fan de dissiplines, om ús 
wittenskiplike ympakt te fergrutsjen, is nedich. Dy strategy freget spesifyk ynset fan yn it sâlt bebiten 
kollega’s om kollega’s mei minder publikaasjeûnderfining paadwiis te meitsjen en te coachen. Ien fan 
ús ûndersikers wol dêrby graach de rol fan skriuwcoach ferfolje.  

Yn it wittenskiplik bestel ferskoot yn it ramt fan Erkennen en Wurdearjen de fokus fan outputtargets 
nei kwaliteit, teamwurk en oare aktiviteiten dy’t wichtich binne, lykas falorisaasje. Dy eleminten stean 
sterk by de Fryske Akademy en dat wolle wy koesterje. Tagelyk is yn it ramt fan profesjonalisearring 
fan de subsydzjerelaasje mei de provinsje, lykas advisearre yn de rapporten út 2018-2019, de tendins 
om mear te stjoeren op mjitbere resultaten, lykas oantallen publikaasjes en presintaasjes. Dat foarmet 
in spanningsfjild dêr’t wy in balâns yn hoopje te finen troch de wei fan ambisjeuze mar realistyske 
organisaasjebrede doelen. 

De dieldoelen yn Tabel 1 jouwe de Akademywittenskippers dúdlikens oer hoefolle oft hja yn ridlikens 
achte wurde te publisearjen en te presintearjen om op nivo meidraaie te kinnen yn it wittenskiplik 
bestel. Benammen de nije generaasje wittenskippers jout oan sa’n doel om nei te stribjen befoarderlik 
te finen foar de produktiviteit. Ut soarte is it outputdoel fan elkenien yndividueel ferskillend, ôfhinklik 
fan de spesifike taak, it ûndersyksfjild en de njonkenwurksumheden. 

Us publikaasjes binne yn tanimmende mjitte Open Access. Dat jildt sawol foar publikaasjes as foar ús 
datasets. Om dat mooglik te meitsjen is budzjet beskikber makke en wurde rjochtlinen foar it FAIR-
ferwurkjen fan data opsteld. In ynterne wurkgroep bûcht him oer it bliuwend managen fan ús data, 
ûnder oaren troch kollega’s te helpen om foarôfgeand oan projekten in datamanagementplan op te 
stellen. 

Fryske Akademy-publikaasjes moatte werkenberder oan de Fryske Akademy keppele wurde en 
sichtberder wêze. Mooglikheden foar oantreklike Fryske Akademy-online útjeften, ynkl. fan citizen 
science-groepen, wurde yn dat ramt ferkend. Dúdlike rjochtlinen foar hokker publikaasjes oft in FA-
nûmer krije en hokker easken oft dêrby steld wurde, drage ek by oan de werkenberens. Om de 
sichtberens fan publikaasje-aktiviteiten te fergrutsjen moatte mienskiplike publikaasjes mei oare 
ynstellings dúdliker oan de Fryske Akademy keppele wurde, bygelyks troch standert gebrûk fan it logo 
en in link nei ús website. 

B. Akwisysje 

Projekten 

De projektmjittige ynfolling fan wittenskiplike aktiviteiten en de fuortgongsrapportaazje dêrfan elk 
fearnsjier binne opset sa’t yn it dokumint Takomst FA 2018-2023 (s. 17) oankundige is. De programma-
koördinatoaren spylje dêrby in essinsjele en slim winsklike rol, dy’t de kommende jierren fierder 
útwreide wurde kin. Neiere ymplemintaasje is nedich foar de wurkplannen mei fearnsjierdoelen foar 
de hiele organisaasje, ôfstimming fan de plannen ûnderling en de aktive hâlding fan alle wittenskippers 
oangeande it ynheljen fan projektsubsydzjes op grûn fan it wittenskiplik profyl en de misje. In goed 
besef fan kosten en baten wurdt hjir alwer fan elkenien frege. 

Troch projektfinansiering te werven, oan outputferplichtings te foldwaan en dêr iepen oer te 
kommunisearjen, wurkje wy ta nei in goede balâns tusken lumpsumfinansiering en finansiering út de 
twadde en tredde jildstream en in totaal projektbudzjet (ekstern en matching) fan €1.250.000. 
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De talinten dy’t tydlik oan in projekt wurkje, wurde stimulearre om foarstellen en oanfragen te 
skriuwen foar nei harren rinnende projekt (Rubicon, Veni, ERC). Us fêste ûndersikers ha as diel fan 
harren taak it skriuwen fan projekten, it sykjen nei kânsen en as projektferantwurdlike op te treden as 
soks passend is. De kommende tiid wurdt omtinken jûn oan dy aktiviteiten, rollen en feardichheden. 
Wy dogge dat yn in trajekt om de ynrjochting fan it ynterne projektproses hinne en troch de wei fan 
workshops en training. Projektprognoaze en -kontrôle hat dêr fannijs oandacht by nedich. Om dat 
better yn te rjochtsjen sil de ferantwurdlikens foar projektmanagement, ynklusyf it behearen fan de 
projektbudzjetten, mear by de projektferantwurdlike wittenskippers en by it projektteam belein 
wurde, yn stee fan by de ûnderstypjende ôfdieling.  

Talinten 

Talinten moatte de wei nei de Fryske Akademy witte te finen, mei troch ús profilearring. Foarop moat 
stean dat de kwaliteit fan ús wurk, ús unike aginda en de bysûndere frijheid, tiid en romte foar 
ûndersyk dy’t de FA biedt, minsken oansprekt. Dat bart ek al folop; gâns profesjonals yn de frisistyk – 
fan ûndersyk oant belied – ha har foar in wichtich part op de Fryske Akademy ûntjûn. Dat wolle wy 
trochsette. 

In wichtige ympuls foar konstante fernijing fan ûndersyk en personielsbestân foarmje projekten fan 
spesjaal oanlutsen ûndersikers. De provinsjaal ynstelde ‘fernijingsympuls’ (oant ein 2024) biedt kâns 
om talinten ûndersyksprojekten útfiere te litten en dêrmei harsels te ûntwikkeljen en de Fryske 
Akademy-ûndersyksaginda te fernijen. It ôfrinnen fan dy projekten besykje wy foar in part op te heinen 
troch de ûndersikers as part fan harren oanstelling in oanfraach foar ferfolchûndersyk yntsjinje te 
litten, wêrby’t se coacht wurde troch kollega’s fan de Fryske Akademy. 

Fan 2024 ôf wolle wy in jierliks Fryske Akademy Fellowship ynstelle, dêr’t wy it ôfrinnen fan de 
fernijingsympuls fierder mei opheine. Alle jierren jouwe wy in jonge of mid-career ûndersiker – ûnder 
de neamer fellowship – in kâns om by de Fryske Akademy ûndersyk te dwaan foar it dwaan fan in 
yndividuele of mienskiplike projektoanfraach. Dat kin ôfwikseljend wêze foar it skriuwen fan in 
promoasjefoarstel en publisearjen fan in artikel foar krekt ôfstudearren, it as post-doc skriuwen fan in 
Veni-, ERC- of Marie Curie-oanfraach foar krekt promovearren, oant it útwurkjen fan in cohort-
oanfraach mei de Fryske Akademy as partner foar in mid-career ûndersiker. Dit fellowship kin yn de 
foarm fan in beurs mei ympulsjilden of yn de foarm fan in jierkontrakt wêze. Dy foarm lizze wy yn 2023 
fêst sadat wy yn 2024 úteinsette kinne.  

Yn trochsneed is der op dit stuit hieltyd ien promovendus by de Fryske Akademy yn tsjinst en komt der 
alle twa jierren in proefskrift fan in Akademypromovendus út. Dat is altyd yn gearwurking mei ien fan 
ús partneruniversiteiten. Dêrneist binne ferskillende Akademymeiwurkers belutsen by eksterne 
promoasjetrajekten as kopromotor. De kommende jierren wolle wy it oanpart promovendy by de 
Fryske Akademy en begelieding by eksterne promoasjetrajekten stapsgewiis fergrutsje, oant wy yn 
2027 op in formaasje fan 18 wittenskiplike fte trochrinnend op syn minst twa promovendy yn 
gearwurking mei universiteiten begeliede (yn tsjinst fan de FA of yn tsjinst fan in universiteit) en by 4 
eksterne trajekten in begeliedende rol spylje. Dy ambysje kin foar in part mooglik makke wurde troch 
it yn te stellen fellowship en troch de nauwere gearwurking mei universitêre partners. 

Om sittend talint te stimulearjen om him fierder te ûntwikkeljen, wolle wy de begelieding fan 
(eksterne) promovendy graach mear ferdiele. Wy wolle dat dwaan troch senior ûndersikers te freegjen 
om by de begelieding fan promovendy harren junior kollega’s formeel te belûken.  
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Op dy wize kinne junior kollega’s ûnderfining opdwaan mei promovendusbegelieding, wurde senior 
kollega’s mei in soad promovendy wat ûntlêste en hat de promovendus ferskate oansprekpunten en 
nauwere oansluting by de Fryske Akademy. 

Dosintskippen en learstuollen 

Talinten wolle wy dêrneist de kâns jaan om har te ûntwikkeljen rjochting universitêr dosint en 
heechlearaar. Foar it fakgebiet is it essinsjeel dat der in nije generaasje eksperts klearstiet om studinten 
op te lieden en om yn de takomst learstoelhâlderskip op har te nimmen. De Akademy kin dêr in rol yn 
spylje troch eksperts te detasjearjen en te soargjen foar de ûntwikkeling fan de selsstannige 
ûndersikers fan de takomst. Foar de Fryske Akademy binne learstuollen, dosintskippen en 
detasjearrings oan universiteiten en (hege)skoallen wichtich, om’t se soargje foar ynbêding fanút 
ekspertize yn it akademyske ûnderwiisbestel. Sa kinne studinten en promovendy berikt wurde, dy’t ús 
takomstige kollega’s binne. Ek as strategyske gearwurkingskâns tusken ynstituten spylje dosintskippen 
en learstuollen in wichtige rol. 

Yndividuele strategyen foar it ferkrijen fan de goede publikaasjestatus, beursoanfragen en ûnderfining 
opstelle en dy yn it POP fêstlizze, is in middel om talinten har ûntwikkelje te litten rjochting universitêr 
dosintskip en learstoelhâlderskip. Ut it eachpunt wei fan fernijing en talintûntwikkeling leit der ek in 
kâns om bysûndere learstuollen wikseljend yn te rjochtsjen, wêrby’t der omtinken wêze moat foar 
diversiteit. Troch yn nau kontakt mei universiteiten oanienwei te ferkennen wêr’t dêr mooglikheden 
binne en wêr’t fraach is, kinne wy dêr yn de takomst op ynspylje. De kommende jierren is it ús doel om 
trije nije (bysûndere) learstoelhâlders oan te kundigjen. 

C. Gearwurking 

Gearwurking wurdt de modus operandi. Dat jildt foar ynterne gearwurking tusken ûnderstypjend en 
wittenskiplik personiel en tusken de ûnderskate wittenskiplike dissiplines. It jildt likegoed foar eksterne 
gearwurking, fan gearwurkjen mei maatskiplike partners yn Fryslân oant de ynternasjonale 
wittenskiplike spilers. 

Ljouwert 

De Fryske Akademy is ûnderdiel fan Ljouwert. Dat uteret him bygelyks yn dielname oan DOLCI en 
Netwerk de Verbinding. Wy stelle as dat kin ús gebou, ús tún en ús kennis beskikber, sadat wy sjen litte 
dat wy ûnderdiel binne fan de stêd. Yn 2025 wol de Fryske Akademy in bydrage leverje oan it 
programma fan Arcadia. 

By de gemeente Ljouwert en de akademyske partners yn de stêd hat de Fryske Akademy it idee foar 
in mienskiplik ‘Talent House’ op de kaart set. De ambysje is om mei partners út de polityk, wittenskip 
en ûnderwiis en mooglik it bedriuwslibben, in oerkoepeljende lokaasje te kreëarjen dêr’t húsfesting 
fan ynternasjonale gastûndersikers, wurkromtes en presintaasjeromtes byinoarkomme. In oerkoepel-
jend útwikselingsplak foar alle ynstellings draacht by oan it akademysk klimaat fan Ljouwert en dêrmei 
oan de stêd. Dat plak kin foarmjûn wurde nei foarbyld fan it ‘Talent House’ yn San Sebastian, yn de 
minderheidsregio Baskelân, dêr’t dat in tige suksesfol inisjatyf is. 
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Regionaal 

Mear ynsette op gearwurking mei partners yn de regio bliuwt in wichtige strategy. Wy dogge dat fia 
formele trajekten likegoed as op eigen inisjatyf, op bestjoerlik en kollegiaal nivo. De kommende tiid 
besykje wy om mear ynsjoch te krijen yn de besteande gearwurkingsferbannen op alle nivo’s, dy út te 
wreidzjen en te ferbinen. Us goede relaasje mei de provinsje Fryslân op bestjoerlik, amtlik en ynhâldlik 
nivo, wurdt dêrby fersterke. 

By formele gremia is it Gearwurkingstrajekt (GFTK), dêr’t de Fryske Akademy sterk yn fertsjintwurdige 
is en in aktive rol yn oannimt, fan belang. Yn dat trajekt giet it om ferbinings tusken akademyske, mar 
ek oare kennis- en publyksynstellings en media, en foaral om ynhâldlike gearwurking dy’t resultearje 
moat yn de al neamde provinsjale kennisaginda. De fjouwer temagebieten dy’t ek mei tank oan de 
Fryske Akademy as ûnderdielen op de kennisaginda fêststeld binne, binne Taal en Technology, 
Sosjolinguistyk, Identiteit en in Kennisportaal as falorisaasje. Dy komme mei fuort út de 
ûndersyksaginda fan de Fryske Akademy en biede streekrjochte oanknopingspunten om mei de 
regionale partners fierdere gearwurking te ferkennen. De Akademy wol dêr oanjeier by wêze. 

Yn it GFTK binne sechstjin ûnderskate ynstellings fertsjintwurdige. Foarbylden dêrfan binne RUG 
Campus Fryslân, de provinsje Fryslân, Tresoar, Afûk, it lektoraat meartaligens NHL Stenden, FERS, it 
Frysk Museum en it Frysk Sosjaal Planburo (FSP), dêr’t ek bûten it trajekt om mei gearwurke wurdt oan 
wittenskiplike en publyksrjochte aktiviteiten. Sa binne Tresoar en Afûk fertsjintwurdige yn de redaksje 
fan de Literêre Rigen dy’t de Fryske Akademy útjout. Mei it FSP, dy’t as hierder ús fasiliteiten dielt, 
wurdt yn tanimmende mjitte ek ynhâldlik gearwurke. Op it stuit krije mienskiplike aktiviteiten foarm 
yn in promoasjetrajekt, lytsskalige ûndersiken en surveys. Nije mienskiplike aktiviteiten op it snijflak 
fan taal, identiteit en lânskip en op it mêd fan regiostúdzjes wurde ferkend. 

It ûndersyk oft fasilitêre tsjinsten op termyn mear yn gearwurking oppakt wurde kinne, wurdt yn de 
marzje fan it GFTK ferfolge. Yn earste ynstânsje wurde ferkennende petearen fierd mei it FSP en mei 
FERS. 

Oare wichtige regionale gearwurkingspartners binne Omrop Fryslân, de Waadakademy en it Keninklik 
Frysk Genoatskip (KFG). Mei it each op publyksrjochte aktiviteiten en gebrûk fan it Frysk, wurdt yn 
tanimmende mjitte gearwurking socht mei de Omrop. Wy stelle dêrby ús kennis beskikber foar 
ynformative programma’s. De Waadakademie en de Fryske Akademy rjochtsje har op in fergelykber 
geografysk gebiet en kinne inoar benammen op it kultuerhistoaryske flak fine. Dat kin yn de takomst 
liede ta nauwere gearwurking en kennisútwikseling. Yn ’e mande mei de KFG jout de Akademy it 
jierboek De Vrije Fries út en wurde de Sieperda-sympoasia organisearre dy’t dêrút fuortkomme. De 
sichtberens fan de FA by dy aktiviteiten wolle wy fersterkje troch it oanheljen fan de gearwurking. 

Mei de Ryksuniversiteit Grins wurdt nauwere gearwurking socht op it mêd fan de Frisistyk en 
Minorities & Multilingualism by de Fakulteit Letteren en mei de Campus Fryslân (CF). Foar de RUG is 
de Fryske Akademy de wichtichste kennispartner as it giet om Fryske Taal en Kultuer en foar de Fryske 
Akademy is de learstoel Frisistyk oan de RUG fan belang. Besjoen kin wurde oft der makliker personiel 
en ekspertize útwiksele wurde kin. De Fryske Akademy kin gjin yntegraal ûnderwiis fersoargje, mar wol 
graach ûnderwiis en begelieding op maat mooglik meitsje. Dat kin yn de foarm fan gastkolleezjes, 
persoanlike modules, staazjes, skripsjebegelieding en fansels promoasjeûndersyk. De learstoel Fryske 
Taal en Kultuer, de Stifting Freonen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit yn Grins (SFFYRUG) en 
de Fryske Akademy fersoargje mei-inoar de útjefte fan it tydskrift foar Frisistyk Us Wurk. 
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De Fryske Akademy is fertsjintwurdige yn de Ried fan Advys Campus Fryslân (RvA CF) en ferkent 
stelselmjittich praktyske en ynhâldlike gearwurking mei de Ljouwerter Campus, as ien fan de 
ûndertekeners fan it Heger Underwiisakkoart foar Fryslân (HOAF). As ûnmisber ûnderdiel fan it 
noardlik kennisekosysteem en as fertsjintwurdiger fan de unike geasteswittenskiplike ekspertize yn de 
regio, ambiearret de Akademy om stevich mei te praten oer it akademyske bestel en de kennisaginda 
dy’t ús bynt. De krêft fan it akademyske systeem yn it noarden en de basisgedachte fan de nije 
gearwurking yn de Universiteit fan it Noarden, is ommers de bondeling fan krêften oer in regio en sterk 
ferbûn mei de regio. De Fryske Akademy spilet dy rol al sûnt 1938 en wol syn ûndersyksaginda ek oan 
dy nije ûntjouwing keppelje. 

Nasjonaal  

Gearwurking mei lanlike partners bliuwt ûnfermindere fan strategysk belang. Troch de wei fan dy 
gearwurking soargje wy derfoar dat de Fryske Akademy ûnderdiel útmakket fan it lanlike 
ûndersyksbestel en dat it ûndersyk nei de Fryske kasus dêryn ynbêde is. De bestudearring fan de Fryske 
kasus stiet nammentlik net los fan ûntjouwings yn de wittenskip op nasjonaal en ynternasjonaal nivo. 
Foar de nasjonale ynstituten is de Fryske Akademy dan ek in wichtige partner fanwegen de ekspertize 
fan de Fryske kasus dy’t spesifyk by ús te finen is. 

Fan bysûnder strategysk belang is it oansluten fan ús digitale ynfrastruktuer by de lanlike ûntjouwings. 
Wy sette ús gearwurking mei de besteande partners INT en it HUC, respektyflik yn ferbân mei ús 
digitale taalynfrastruktuer en ús HisGIS en CLARIAH-projekten, dan ek troch. Us ûndersikers binne 
oansletten by gearwurkingsferbannen binnen CLARIAH, mar ek by de Nasjonale Wittenskipsaginda. 
Der wurdt op dit stuit wurke oan it goed delsetten fan ús digitale ûndersyksynfrastruktuer troch de wei 
fan rinnende projekten. Troch yn te setten op it oanlûken fan minsken dy’t in ynhâldlike skeakelfunksje 
ferfolje kinne, wolle wy bettere keppelings meitsje tusken dy digitale trajekten en de belutsen partners. 
Us ambysje leit heech op it mêd fan de digitale ynfrastruktuer, en wy ha dêr in foarlûkersrol yn. Wy 
wurkje dan ek ta nei in grutte oanfraach by bygelyks PDISSH, by de Nasjonale Wittenskipsaginda of by 
NWO om ús ynhâldlike ûndersyksynfrastruktuer noch fierder te ûntwikkeljen yn gearwurking mei 
nasjonale partners. 

Wy wolle de gearwurkingsferbannen mei ferskillende universiteiten kontinuearje en dêr’t dat mooglik 
is útbouwe. It giet dêrby yn de Frisistyk spesifyk om de Ryksuniversiteit Grins (RUG) (sjoch regionaal), 
Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Utrecht (UU) en de Universiteit Leiden (LEI), dêr’t 
learstuollen en opliedings mei oandacht foar it Frysk ûnderbrocht binne. Mei dy universiteiten wurde 
mienskiplike ûndersyksprojekten en promoasjeplakken (bgl. Resilience of Frisian (2022) mei UvA) 
ynsteld, en troch de wei fan detasjearring fan ús eksperts wurdt gearwurke op ûnderwiismêd. Mei de 
RUG, LEI, UvA en mei de Vrije Universiteit wurdt dêrneist ek gearwurke op it mêd fan histoarysk 
ûndersyk en ûnderwiis. Gearwurking op it mêd fan meartaligens en taalkunde hat dêrneist plak mei 
Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht. 

Wy sjogge nei fernijde fierdere gearwurking mei KNAW-ynstituten en ûndersyksskoallen, wêrby’t de 
Fryske Akademy no benammen by de Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde (LOT), Onderzoeks-
school Literatuurwetenschap (OSL) en Posthumus oansletten is. Ferkend wurdt oft der ek kânsen binne 
om by oare ûndersyksskoallen oan te sluten, bygelyks Onderzoeksschool Mediëvistiek (OZSMED) en it 
Huizinga Instituut. Dat sil mei ôfhinklik wêze fan de mooglikheid dy’t wy ha om promovendy op de 
oanbelangjende fakgebieten oan te lûken. 
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Ynternasjonaal 

De Fryske Akademy wurket nau gear mei ynternasjonale partners en is aktyf yn in grut tal akademyske 
netwurken binnen Europa. Ynternasjonale gearwurking wurdt wichtiger en makliker mei tank oan ús 
gruttere ynternasjonale profilearring, ús groeiende netwurken en ús meartalige ambysje. Us netwurk 
befynt him benammen op it nivo fan universiteiten en wittenskiplike sintra, foar in part yn oare 
minderheidsregio’s. Fia kongressen en lidmaatskippen fan organisaasjes, advysrieden en kommisjes, is 
ús berik grut. Dat netwurk wolle wy de kommende tiid better ynbêdzje. 

Op it stuit wurdt der goed gearwurke mei ynstituten yn oare minderheidsgebieten, lykas mei 
akademyske partners yn Baskelân, Wales en Ierlân. Dêrneist wurdt út de projekten fan Mercator wei 
wurke mei ynstitúsjes, lokale oerheden en taalakademys yn oare Europeeske regio’s, ûnder oaren yn 
it ramt fan Europeeske Kommisje-programma’s. Gearwurking tusken dy regio’s is benammen 
nijsgjirrich om’t sy mei deselde problematyk en útdagings te krijen ha: it behâld en de promoasje fan 
de eigen taal. Dêrby wurdt geregeld gebrûk makke fan foaral Erasmus+, Horizon Europe, Marie Curie 
en Creative Europe. Twa ûndersikers riede op it stuit oanfragen ta foar in ERC en in Rubicon. Yn de 
takomst hoopje wy dat wy mear oanfragen tariede kinne. 

Fierder wurdt gearwurke mei ûnderskate universiteiten yn Noarwegen (op it Multiliteracy projekt) en 
mei kollega’s oan Ingelske universiteiten, dêr’t mooglikheden mei ûndersocht wurde foar projekten op 
it mêd fan (ym)materiële kultuer. Mei universiteiten en musea yn Wales, Ingelân, Dútslân en 
Denemarken binne spesifike kontakten oer de iermidsiuwske wrâld en wetstradysjes yn de netwurken 
Across the North Sea en Voices of Law. Spesifyk omtinken is der fierder foar partners yn de 
oanbuorjende regio’s en lâns de Waadkust, lykas Nordfriisk Institut, NIHK Willemshaven, Universiteit 
Kiel en Ostfriesische Landschaft. Fanút de talige ûndersiken is der in soad kontakt mei Flaamske en 
Frânske universiteiten. 

Ek ús netwurk fan gastûndersikers en afilliearre ûndersikers lit sjen dat ús netwurk ynternasjonaal is. 
Mar krekt om ynternasjonale útwikseling te befoarderjen kin dat strategysker ynset wurde. 

Organisaasjeûntwikkeling 

Nije wurkwizen 

De platte organisaasjestruktuer is ynfierd, no moat dy yn de praktyk stal krije troch oars te wurkjen. 
Konfoarm it plan Takomst FA 2018-2023 is de formaasje fan de stêfôfdielings werombrocht. De beëage 
effisjinsje moat no realisearre wurde troch prioriteiten te ferlizzen en oars gear te wurkjen, wêrfoar’t 
meiwurking fan de hiele organisaasje frege wurdt. Mear selsredsumens, ûnderlinge ôfstimming, mear 
mei-inoar en rollen oannimme neist dyn kearnfunksje, binne de útgongspunten. 

De rol fan funksjoneel liedingjaanden moat dúdlik foarmjûn en kommunisearre wurde. De rol fan 
ûndersikers as ferantwurdlik oansprekpunt foar bygelyks gastûndersikers, stazjêrs, frijwilligers en 
promovendy moat mei belied op dy ûnderwerpen ferdúdlike en troch alle kollega’s wurkber ynfolle 
wurde. 

Fan de organisaasje wurdt frege om saken yn horizontale kommunikaasje mei-inoar ta te rieden en 
dêr’t dat mooglik is op te lossen. Wy lizze mear klam op organisaasjebrede projektplanning, sadat wy 
fan it begjin ôf it projekt ynbêdzje kinne en rollen, taken en ferantwurdlikheden dúdlik en te plannen 
binne. Dêrby heart ek in trochrinnende kapasiteitsplanning, sadat helder is op hokker projekt en 
hokker tema’s en oanfragen oft wy op hokker stuit ús kapasiteit ynsette. 
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By de konsepsjefaze fan elk projekt diele wy de plannen mei kollega-wittenskippers út oare dissiplines 
en freegje wy feedback. Lykas neamd wurdt spesifyk frege om de ynput fan ús ICT-ûntwikkelers. 
Dêrneist wurdt yn dizze faze ek sjoen nei de planning yn de organisaasje, bygelyks nei mooglike ynset 
fan ûnderstypjende stêf. Al yn dizze faze wurdt neitocht oer it kommunikaasjeplan, oer de 
wittenskiplike en maatskiplike output yn de foarm fan in publikaasje- en aktiviteiteplan en oer de 
mooglikheid om gastûndersikers, frijwilligers en stazjêrs te belûken. 

HR-syklus  

Om it boppesteande te realisearjen, wurdt yn it bysûnder ynset op oplieding, training en it opstellen 
fan persoanlike ûntwikkelingsplannen (POP). Wy wolle it folgjen fan kursussen stimulearje. Dat dogge 
wy troch in belied op oplieding te meitsjen dat dúdlikens jout oer mooglikheden, beskikbere 
budzjetten en hokker weromkeppeling oft wy as organisaasje ferwachtsje. It idee is dat wy by in 
training safolle mooglik diele mei kollega’s, sadat opdiene kennis trochsiperet. Yn de perioade 2022-
2027 wolle wy dat elk op syn minst twa trainingen folget, diels in-company, diels op eigen inisjatyf. 

Yn 2022 begjinne wy stapsgewiis mei it ynfieren fan in nije HR-petearsyklus. It begjint mei it opstellen 
fan yndividuele wurkplannen, dêr’t de doelen fan dit beliedsplan yn fertaald wurde nei de eigen doelen 
en wurksumheden. Dêrby wurdt fanút it UFO-profyl dúdlik ôfpraat wat taken en ferantwurdlikheden 
binne, en hoe’t dy troch it jier hinne ferskowe kinne. Neist it ferhelderjen fan de rol fan funksjoneel 
liedingjaanden wurde fuortgongs- of ‘check-in’-petearen ynpland, mei as doel om romte te kreëarjen 
om mei-inoar te sjen oft bystjoeren nedich is. 

ICT- ûntwikkeling 

Us sprutsen en skreaune korpora fan it Frysk en ús histoaryske korpora binne digitale goudminen. Op 
it útbouwen en fierder ûntsluten fan de taaldatabanken en it keppeljen fan gegevens út de databanken 
oan HisGIS, wurdt ynset as essinsjele stap om fierder ûndersyk te fasilitearjen. 

Foar it boargjen en tagonklik meitsjen fan de ûndersyksdata neffens it FAIR-prinsipe, is in data-
managementplan opsteld. De ynterne datamanagementgroep ûnderstipet kollega’s by fragen oer it 
digitaal brûken en opslaan fan gegevens. Eksplisyt omtinken foar kennisboarging by úttsjinstgean moat 
fêstlein wurde yn de HR-prosedueres. In protokol foar it fêstlizzen fan kennis yn de tiid fan de 
oanstelling en foar yntiids oerdragen by fertrek moat opsteld wurde, sadat duorsume kennis-
generaasje mooglik makke wurdt. 

Wittenskipsûnderstypjende ICT-ûntwikkeling spilet in wichtige rol binnen de FA, sa’t dúdlik wurdt út it 
ûndersyksprofyl. Op it stuit wurde ús ICT-ers mei in soad sukses ynset foar de projekten HisGIS en de 
digitale taalmiddels. Mei it each op ôfrûnjen fan it ONFW-projekt en de gearwurking mei it INT yn 
Leiden oan de iene kant, en it ferskowen fan de HisGIS-aktiviteiten nei ûndersyk yn stee fan 
ûntwikkeling en de gearwurking mei it KNAW Humanities Cluster oan de oare kant, is it mooglik om it 
plak fan ICT yn it programma tsjin it ljocht te hâlden en te plannen. Stribbe wurdt nei in stevige 
ynbêding fan de ICT binnen de organisaasje, fleksibel ynset op ûnderskate projekten. By elk projektplan 
tinkt in ICT-kollega mei oer de digitale mooglikheden en spesifyk de mooglikheden om projekten te 
keppeljen oan de besteande ynfrastruktuer. Fanút de ynhâldlike fragen en troch oan de start fan alle 
projekten mei te tinken, spilet ICT in krúsjale rol yn it cross-dissiplinêr foarmjaan fan it ûndersyk en it 
fasilitearjen fan synergy tusken dissiplines en projekten. De GIS-ekspertize wurdt dúdliker ynset om 
koheezje te kreëarjen: ûndersiken oangeande de Fryske kasus ha ommers yn ’e regel in geografyske 
diminsje, dêrfoar kinne wy in Fryske Akademy GIS-hantekening produsearje. Ek ús wurdboek-
aktiviteiten wurde mear en mear digitaal. 
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Dynamysk personielsbestân 

Finansjele romte dy’t ûntstiet, wurdt mei foarrang reservearre foar wittenskiplike fakatueres. De 
balâns mei ûnderstypjende fakatuereromte wurdt dêrby yn ’e gaten holden. By pykbelêsting kin út de 
stabile basisorganisaasje wei ekstra stipe frege wurde, foaral by ûnderstypjende wurksumheden. 
Koarte projekten en putten kinne ek ekstern útset wurde, of dêr wurdt tydlik ekstern personiel foar 
ynhierd. Bygelyks by in foarmjouwingsput, in fertaalput of ynhelslach yn digitalisearring. 

De restearjende fernijingsympulsromte is omset yn fakatueres, dy’t yn 2022 ynfolle wurde sille oant 
en mei ein 2024. Yn ús planning moatte wy ús no rjochtsje op kânsen om de talinten dy’t op de 
ympulsfakatueres wurkje te behâlden foar de organisaasje. 

Mei it each op frijkommende fakatuereromte troch natuerlik ferrin begjinne wy mei it meitsjen fan in 
strategysk personielsplan foar de perioade oant 2027, dat wy mei de mearjierrebegrutting alle jierren 
aktualisearje. Yn it Steatebeslút fan 2019 oer de stipe oan de Fryske Akademy is de eask fêstlein dat ek 
nei it ôfrinnen fan de fernijingsympuls 25% fan ús wittenskiplik personiel yn in fleksibele skyl sit. Reden 
dêrfoar is it feit dat tefolle fêste kontrakten bydroegen ha oan de eardere problematyk fan de Fryske 
Akademy; dêrom moast tawurke wurde nei in lytsere fêste stêf. Om oan dy eask te foldwaan moatte 
wy in part fan de frijfallende wittenskiplike fte’s fleksibel omsette, bygelyks troch dy op te dielen en 
foar in part tydlik op te foljen. Tagelyk is yn de nije CAO (2021) fêstlein dat tawurke wurde moat nei 
mear fêste kontrakten. Sa is ôfpraat dat “de fleksibele skyl fan wittenskiplik personiel net grutter wêze 
mei as needsaaklik en út te lizzen is”. Dêr is opnij in spanningsfjild te finen tusken de ûntjouwings yn it 
wittenskiplik bestel en de ôfspraken mei ús subsydzjejouwer. Dêrom besykje wy benammen om in 
fleksibele skyl op te bouwen troch ekstra projektplakken te kreëarjen, as ûnderdiel fan projekt-
akwisysje en yn de foarm fan fellowships. 

Gastûndersikers, stazjêrs, frijwilligers 

Om fan de Fryske Akademy it dynamyske útwikselingsplak te meitsjen dat wy foar eagen ha, jouwe wy 
ús gastûndersikersskip opnij foarm. In strategyske werving fan guest researchers en affiliated 
researchers, ûnder oaren troch it kreëarjen fan sabbatical-fasiliteiten, it hantearjen fan heldere 
prosedueres en it hawwen fan in dúdlik sicht op de foardielen fan ûndersikers en ynstitút, helpt om 
topwittenskippers te belûken by de Fryske kasus. Sadwaande wurdt útwikseling mei ús wittenskippers 
en de maatskippij befoardere en ús netwurk fergrutte. Guest en affiliated researchers sille sichtber en 
werkenber bydrage oan ús misje en ûndersyksaginda. Dêrneist sil it fertuten dwaan foar de regionale 
aginda en de gearwurking mei oare ynstituten. Us misje, ús frijstelling foar ûndersyk en ús fasiliteiten 
biede dêr it perfekte ramt foar. 

Ut de ôfdieling HR wei wurdt it staazje- en frijwilligersbelied op ’e nij besjoen om derfoar te soargjen 
dat it oanslút by boppesteande ûntjouwings. It frijwilligersbelied is derop rjochte dat frijwilligers goed 
ynbêde binne yn de organisaasje, dat wurket wurdt mei in helder doel en heldere begelieding, dat 
rjochten en plichten fan en foar alle partijen dúdlik binne en dat der gjin griis gebiet ûntstiet tusken 
frijwilligers en gastûndersikers. Staazjes komme op it stuit benammen foar by projekten fan Mercator. 
It is winsklik dat wy ek op oare organisaasjeûnderdielen staazjeplakken kreëarje, sadat wy as ynstelling 
bydrage oan oplieding fan jonge profesjonals en sels konstant leare fan de lêste ûntjouwings.  
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Ferskaat, Ynklusiviteit en Sosjale Feiligens 

Ferskaat, ynklusiviteit en sosjale feiligens op de wurkflier binne wichtige tema’s, dêr’t folop omtinken 
foar is. Ek op de Fryske Akademy wurdt dêr omtinken oan jûn. Dêrby wurde sektorbrede ramten en 
rjochtlinen safolle mooglik folge, lykas fêstlein yn de CAO (en by de VSNU) en ek de fyzje en gedrachs-
koades fan de KNAW. Dêrneist wurdt ek sjoen nei de spesifike situaasje fan de Fryske Akademy en 
aksjes dy’t dêr nedich binne. Wy gean dêrby út fan goed wurkjouwerskip en goed wurknimmerskip, en 
stjoere op respekt, kollegialiteit, betrouwen, iepenheid en lykweardigens. De platte organisaasje-
struktuer, de horizontale wurkwizen en ús kearnwearden Iepen en Betrouber moatte dat befoarderje. 

Oangeande sosjale feiligens hat de previnsjemeiwurker yn it ramt fan RI&E in plan fan oanpak opsteld 
om yn ’e mande mei de ôfdieling HR de prosedueres te aktualisearjen en trochrinnend ûnder de 
oandacht te bringen. De Fryske Akademy hat in ûnôfhinklike betrouwenspersoan fan de ArboUnie en 
makket gebrûk fan de ombudsfunksje fan de KNAW. Dêrneist spylje funksjoneel liedingjaanden, de 
previnsjemeiwurker, de HR-adviseur en de Direkteur-Bestjoerder in rol as oansprekpunt. 

Unwinsklik gedrach, in foarm fan psychososjale arbeidsbelêsting, wurdt op de Fryske Akademy net 
tolerearre. De Direkteur-Bestjoerder draacht dat boadskip eksplisyt út. Wannear’t sprake is fan 
ûnwinsklik gedrach, wurdt de meiwurker yn kwestje dêrop oansprutsen. Sadwaande wurdt wurke oan 
bewustwurding en in iepen kultuer. 

Omtinken foar diversiteit en ynklusiviteit befoarderet de feilige wurkomjouwing. Diversiteit en 
ynklusiviteit gean oer lykweardigens en gelikense kânsen om mei te dwaan foar elkenien. De wurkflier 
moat in gastfrije en noflike omjouwing wêze foar elk. Om diversiteit op positive wize te befoarderjen, 
nimme wy barriêres wei wannear’t wy dy tsjinkomme en freegje wy kollega’s om barriêres oan te wizen 
dy’t mooglik net opmurken binne. Konkreet sille wy in diversiteitsstatement formulearje, dat troch alle 
meiwurkers ûnderskreaun wurdt, om sa bewustwurding te fergrutsjen. In ynterne wurkgroep 
diversiteit is wilens fan start gien mei de oanset dêrta en komt yn 2022 mei in útstel. 

It soargjen foar ferskaat yn it personielsbestân foarme in wichtige oanbefelling fan de Taskforce Fryske 
Akademy. It giet dêrby om in lykwichtiger leeftydsopbou en in mear balansearre man-frou-ferhâlding 
yn benammen de wittenskiplike stêf. Hoewol’t dêr wichtige stappen yn makke binne, bliuwt diversiteit 
in oandachtspunt en is dit meinommen yn alle hjirboppe sketste ramten. 

Ynklusiviteit wurdt befoardere troch de foarstelde trijetalige wurkomjouwing. Frysk bliuwt ús fiertaal 
en wy freegje kollega’s altiten om it Frysk te learen. Dêr helpe wy harren by. Om te soargjen dat 
elkenien meidwaan kin en tagong hat ta deselde ynformaasje, is it dêrneist essinsjeel dat dy 
ynformaasje ek yn it Nederlânsk en Ingelsk beskikber is. 

Duorsumens 

Yn 2021 binne wy begûn te scannen hoe’t wy skoare op duorsumens. De reden dêrfoar is dat wy de 
kommende jierren tawurkje wolle nei in duorsumensplan dat past by ús maatskiplike rol. De earste, 
foar de hân lizzende stappen binne wilens set, lykas it ferfangen fan ús kofjebekers troch in sirkulêr 
alternatyf, mar mooglike gruttere stappen moatte earst yn kaart brocht wurde. 

Yn 2022 wurdt fierder sjoen nei de mooglikheden op it mêd fan enerzjy, gebouwen en wurkwizen. Wy 
dogge dat mei help fan de beskikbere ekspertize fan de provinsje Fryslân, troch diel te nimmen oan de 
regeling KlimOp: ûntsoargingsprogramma ferduorsuming lyts maatskiplik fêstgoed. Binnen dy regeling 
stelt de provinsje kennis en ûnderfining fan in duorsumenssaakkundige beskikber om ta in ferduor-
sumingsplan te kommen. Ferwachte wurdt dat it ûndersyk fan de saakkundige yn 2022 liedt ta ynsjoch 
yn mooglikheden, dêr’t wy foar de kommende jierren in plan mei opstelle kinne. 
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Wurkferbannen  

Us wurkferbannen en wurkgroepen (hjirnei: wurkferbannen) binne in wichtich ûnderdiel fan ús 
wurkmienskip. Sy soargje foar ynbêding en fersprieding fan ús ûndersyk yn de mienskip en jouwe ús 
de kâns om de regio aktyf by it ûndersyk te belûken. Dat past by ús misje. 

De ynhâldlike en praktyske relaasje is net mear sa sterk as dat dy oait wie. Dat komt troch feroarings 
yn de ûndersyksaginda en de gearstalling fan ús ekspertize yn de ôfrûne jierren, dêr’t de tematyske 
wurkferbannen net yn mei feroare binne. Dêrneist kin troch fergrizing de kontinuïteit fan de 
wurkgroepen, sa’t dy no bestean, net altyd boarge wurde. De fertsjintwurdigers fan de wurkferbannen 
likegoed as de FA ha oanjûn dêr yn de kommende tiid mei-inoar nei sjen te wollen om de bannen oan 
te heljen. Dat freget om in yntegrale oanpak wêrby’t ús ûndersyksaginda, de winsk om ûnder de 
neamer fan ‘citizen science’ boargerwittenskippers by it ûndersyk te belûken, it ferlet fan de groepen 
sels en ús maatskiplike rol, sintraal stean. Wy moatte op syk nei in fernijde foarm om de wurkferbannen 
as in duorsume maatskiplike poat fan de Fryske Akademy stal te jaan, yn ’e mande mei de wurk-
ferbannen sels en mooglik yn relaasje ta leden, stipers, gastûndersikers en affiliearre ûndersikers. 

It petear oer de takomst fan de wurkferbannen en hoe’t wy dy duorsum mar fleksibel oan ús bine 
kinne, kinne wy it bêste fiere sadree’t wy ús ûndersyksaginda formulearre ha en ús gastûndersiker- en 
affiliearre-ûndersikerskip herfoarme ha. Op grûn fan de oerkoepeljende tema’s fan de aginda wolle wy 
sjen oft wy de wurkferbannen op dy tema’s oanslute litte kinne. Dat docht fertuten foar de oansluting 
en de oantreklikheid foar nije leden. Wy nûgje de wurkferbannen út om mei te tinken oer hoe’t sy út 
dat ramt wei bydrage kinne en wolle oan de misje en ambysjes fan de Fryske Akademy. 
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Neiwurd 
Oer tsien jier freget net ien him noch ôf wat de Fryske Akademy docht, mar hoe’tst derby belutsen 
wêze kinst. It is ús ambysje om yn Europa bekend te stean as ekspertizesintrum foar de Fryske kasus 
en dêrmei de regio grutsk te meitsjen op it unike ynstitút. As wy yn 2027 konkludearje kinne dat wy 
dêr stappen yn set ha, kinne wy weromsjen op in suksesfolle beliedsperioade. 

De Fryske Akademy is in lyts ynstitút mei grutte ambysjes, sa’t dúdlik wurdt út dit beliedsplan. It 
foarlizzende beliedsplan moat lêzen wurde as in libben dokumint dat ús helpt om mei-inoar nei ús 
takomst ta te wurkjen. It sketst de rjochting en de ramten sadat wy allegear deselde fyzje foar eagen 
ha kinne en ek ús partners witte wêr’t wy foar stean. 

Oft ús ambysjes wier te meitsjen binne, dat sil foar in part gearhingje mei it al of net suksesfol ynfoljen 
fan fakatueres en mei it gemak dêr’t wy mei oerskeakelje nei nije wurkwizen. Alle jierren moat dêr op 
’e nij nei sjoen wurde troch, fanút dit beliedsplan, in organisaasjeplan te destillearjen dat gearhinget 
mei de mearjierrebegrutting. Op grûn dêrfan wurde yndividuele jierplannen formulearre foar en troch 
elkenien yn de organisaasje. Dy plannen sille yn in HR-syklus passe, dy’t útgiet fan erkennen en 
wurdearjen. As bliken docht dat ambysjes net passe, gripe wy werom op ús kearnwearde fleksibiliteit 
en binne wy net benaud om ús ambysjes by te stellen. Mar ambisjeus bliuwe wy. 

Wilens binne op fiif haadtema’s organisaasjebrede wurkgroepen úteinset, om mei-inoar te sjen nei 
hoe’t wy stelde doelen fertale kinne soene nei belied, nei wat we nedich ha en nei ymplemintaasje. Ek 
ha wy ynventarisearre wêr’t spesifyk nij belied nedich is, om strategysk oan ús takomst te wurkjen. Dat 
belied sille wy fan de twadde helte fan 2022 ôf fasearre ûntwikkelje binnen de ramten fan dit strategysk 
plan. 

De útwurke ynhâldlike ûndersyksaginda foar de kommende jierren sil de kommende tiid noch taheakke 
wurde oan dit beliedsplan, as it ynhâldlike ramtdokumint dat ús helpt om fierder rjochting te jaan oan 
ús ûndersyk. De earste oanset ta dy ûndersyksaginda en de stân fan saken yn it trajekt dat ta in 
folsleinere aginda liede moat, stean yn dit beliedsplan alfêst omskreaun. 

Mei doelen en ramten dy’t yn dit strategysk beliedsplan presintearre wurde, hoopje wy de ambisjeuze 
toan fan de Fryske Akademy as ít akademyske ûndersyksynstitút foar de Fryske kasus, bewoartele yn 
de Fryske maatskippij en operearjend yn de ynternasjonale wittenskiplike wrâld, dúdlik delset te 
hawwen. De hoop is dat it dêrmei benammen as ynspiraasjeboarne tsjinnet foar ús kollega’s en ús 
netwurk. 

 

Ljouwert, maart 2022 

 


