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Onderwerp

: beantwurding skriftlike fragen oer Frysk yn kampanje Merk Fryslan

Achte hear Knol,
Jo skriftlike fragen op grCin fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
3 septimber 2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo liede Jo fragen sa yn."
Mel twa kampanjes wolle de toeristyske organisaasjes Merk Fryslan en VVV Water/and
van Friesland de Friezen stimulearje ta in toeristyske andekkingreis yn eigen provinsje.
Doe/: `Fzen yn eigen Ian der op at gean litte'.
Der is in Wereldreiscampagne' en in 11-Fountains-campagne. /en en oar wurd stipe
troch de Pro vinsje Fryslan.
Der wurde Under oaren 14 bussen fan Arriva ynset dy't mei promosjonele bestikkering
foar dizze kampanje troch de provinsje ride."
Fraach 1:
Hat it Kolleezje lykas in soad minsken yn de provinsje ek sjoen dat op de Arriva-bussen
as provinsjenamme konsekwint 'Friesland' brakt wurdt yn stee fan de offisjele
provinsjenamme Tryslan', en dat der foar it oare ek yn alle oare tekstuele uteringen by
dizze kampanje gjin wurd Frysk by is?
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Antwurd fraach 1:
Ja. It is it kolleezje bekend dat de namme 'Friesland' yn dizze kampanjes brukt wurdt.
Foar dizze kampanje is de fiertaal foar in part Nederlansk, wer't dat neffens Merk Fryslan
mearwearde hat. De spots op radio en TV by Omrop Fryslan binne yn it Frysk. Ek yn de
ynformaasjekrante, dy't Merk Fryslan foar de Frieslandkampanje makke hat en dy't yn
Noard-Nederlan hOs-oan-hus besoarge wurdt, komme Fryske wurden foar. Wol binne wy
fan betinken dat dizze ek op Fryslan rjochte kampanje, in mear Frysktalich karakter krije
kinnen hie, foarsafier 't de kampanje allinne rjochte is op de ynwenners fan Fryslan

Fraach 2:
Binne jo mei us fan betinken dat fan in organisaasje of kampanje dy't troch de Provinsje
stipe en betelle wurdt, it korrekte gebrak fan de offisjele pro vinsjenamme ferwachte
wurde mei? Fine jo mei us dat ek foar it oare yn sa'n kampanje (al soe it mar foar in part
mike) ek de twadde Rykstaal as kommunikaasjemedium sichtber makke wurde moat?
Benammen troch in organisaasje dy't sels ek noch Merk Fryslan' as namme draacht?
Antwurd fraach 2:
Ja, dat fine wy ek. Us algemiene Utgongspunt is dat wy safolle mooglik de offisjele
provinsjenamme "Fryslan' hantearje wolle. Lykwols, oft wy as provinsje it briiken fan de
offisjele namme fan Os provinsje oan Us subsydzje-Cmtfanger oplizze, hinget of fan
underskate faktoaren. len derfan is it te berikken doel der't it subsydzje beskikber foar
steld wurdt. As provinsje hawwe wy de marketing by Merk Fryslan belein. Dy
organisaasje is saakkundich op dat med en wit hoe't de goede doelgroepen berikt wurde
kinne. It subsydzje oan Merk Fryslan is bedoeld om derfoar te soargjen dat wy de
provinsje sa yn it ljocht sette dat dat mei de beskikbere middels ta it heechste resultaat
liedt. De namme Friesland hat in gruttere bekendheid en in gruttere online fynberens as
Fryslan. Derom hawwe wy ynstimd mei it bruken fan de merknamme Friesland.
Wy binne it mei jo iens dat de twadde rykstaal as kommunikaasjemedium binnen de
kampanjes sichtber weze moat. Yn Us Offieringsprogramma Gastfrij Fryslan 2028 (juny
2020) hawwe wy oanjOn dat wy de sichtberens fan it Frysk en de Fryske taal yn de
marketing-uterings fergrutsje wolle. Der binne wy mei Merk en oare partijen oer yn
petear en jo fragen skerpje Os deryn op.

Fraach 3:
Is der yn de tarieding fan dizze kampanje tusken de Provinsje as jildjouwer, Merk
Fryslan / VVV Water/and as opdrachtjouwer en it utfierende kommunikaasjeburo in
eksplisite taalkar makke? Hoe is soks yn syn wurk gongen en mei hokker
argurnintaasje? Of is der domwei troch net ien oan it Frysk tocht?
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Antwurd fraach 3:
Nee, der is troch de provinsje net in eksplisite taalkar makke. De provinsje is net by de
tarieding fan dizze kampanje behelle. Dizze kampanje is op koarte termyn en yn coronatiid Ontstien om it regionale toerisme in stimulans te jaan. Derby hat de taalkar net
eksplisyt oan de oarder west. By de taalkar hat wol meispile dat de kampanje him net
allinne rjochtet op de Friezen sels, mar ek bedoeld is foar ynwenners ut de regio's om
Fryslan hinne. De kampanje fan de 11 -Fountains rjochtet him op in nasjonaal publyk. By
beide kampanjes is de doelgroep dermei grutter as allinne Fryslan. Werl dat mooglik is,
is wol oan it bruken fan it Frysk tocht, bygelyks by de reklamespots op de Omrop.

Fraach 4:
Hoe sjogge Jo at kommunikaasje-eachweid nei de taalkar yn in kampanje dy't utsoarte
rjochte is op it eigen — en neffens de Taalatlas 2020 yn mearderheid Frysktalige —
Fryske publyk ?
Antwurd fraach 4:
As jo bedoele te freegjen hoe't de taalkar fan de provinsje yn in kampanje fan de
provinsje sels Otfalle soe, is it antwurd dat de provinsje dan mooglik kiest foar wat foar in
soad fan Os kommunikaasje-uterings jildt: twataligens (Frysk en Nederlansk). Ofhinklik
fan it Onderwerp fan de kampanje en de doelgroep, kin dat yn spesifike gefallen ek oars
weze.

Fraach 5:
Hoe sjogge Jo it folslein net braken fan it Frysk yn dizze kampanje yn reiaasje ta it
Ofprate doe! 55 fan it Kolleezjeakkoart Lok op 1: 'It gebrak fan it Frysk troch ynwenners,
Fryske organisaasjes en yn de iepenbiere romte is sichtber en mjitber omheech glen'?
Antwurd fraach 5:
It Frysk wurdt yn de kampanjes fan Merk Fryslan brat
dat Ot eachpunt fan
marketing mearwearde hat, lykas yn de spots op de Omrop. Sal by fraach 2 al neamd
is, binne wy mei Merk Fryslan yn petear oer hoe't wy it Frysk en de Fryske taal yn de
toeristyske marketing mear sichtber meitsje kinne. Fanut resultaat 55 binne wy ek drok
dwaande om belied te Ontwikkeljen om it Frysk mear sichtber te meitsjen.

Fraach 6:
De FNP fynt de gong fan saken alteast in miste /cans foar it Frysk yn relaasje ta Doe! 55.
Fine Jo dat ek?
Antwurd fraach 6:
Wy tinke dat utgongspunten fan kampanjes (bettere marketing of mear Frysk) elkoar
soms yn it farwetter sitte.

Fraach 7:
Wat kinne en sille Jo der no oan dwaan om dochs noch in positive draai te jaan oan dizze
kwestje? Hoe wolle jo boargje dat soks net wer barre kin by kommunikaasjekampanjes
dy't stipe wurde troch dizze Provinsje? En hoe sille Jo dan soargje dat yn stee derfan alle
kansen foar mear sichtberens fan it Frysk yn de publike romte tenei benut wurde?
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Antwurd fraach 7:
Wy binne posityf oer de kampanjes der't Merk Fryslan dizze moanne mei Citein set is.
Lykas sein yn Cis antwurd op fraach 2 binne wy mei Merk Fryslan yn petear oer de
passaazje yn Cis Utfieringsprogramma oer it fergrutsjen fan de sichtberens fan it Frysk en
de Fryske taal yn de marketing.
Mei rju achtipge,
Deputearre

eaten fan Fryslan,

drs.

i-sma, MBA MCM, sekretaris
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