In dit stuk wordt de organisatie van een Brede Maatschappelijke Discussie/Dialoog
Fries geschetst.
Er is ook een eerste inschatting van een begroting toegevoegd.

Organisatie
Er wordt een tijdelijke (waarschijnlijk voor drie jaar) professionele organisatie voor dit doel
opgetuigd. Deze blijft relatief klein en is er pas wanneer er ook echt werk te doen is. Ze krijgt een
vaste kern van vier eigen medewerkers. De mogelijkheid om deskundigen uit de wereld van
wetenschap, onderwijs, digitale media, volwasseneneducatie, voorlichting en vormgeving in te
schakelen wordt optimaal benut. Vanzelfsprekend legt het ‘BMD-bureau’ effectieve verbindingen
met allerlei bestaande organisaties die zich voor het Fries beijveren.
Krachten kunnen worden gebundeld, een hele hoop bestaand materiaal kan, indien nodig in
aangepaste vorm, opnieuw worden gebruikt; waar mogelijk moeten activiteiten van bijvoorbeeld
Tresoar, Afûk en Akademy worden opgenomen of op ander wijze aan de maatschappelijke
discussie worden gekoppeld.
Daarbij is het van belang dat het BMD-bureau vlot en onafhankelijk kan opereren en niet wordt
gehinderd door formele overlegstructuren of moeilijk functionerende samenwerkingsverbanden.
Bedenk hierbij dat ook de zg. beroepsfriezen met een speciaal programma zullen worden benaderd
om aan de BMD deel te nemen. Zij mogen en kunnen geen formele verantwoordelijkheid dragen
voor de organisatie.
De inhoudelijke onafhankelijkheid is bovendien van belang voor het zuiver houden van de
doelstelling: geen propaganda, maar voorlichting, open gedachtewisseling en genuanceerde
meningsvorming.
De organisatie is en blijft een stichtingsvorm. Het bestuur laat het werk straks zoveel mogelijk doen
door de professionele organisatie, maar is geen bestuur op afstand. Het is betrokken, laat zich goed
informeren, is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de kwaliteit van de discussie.
Fondswerving, voorbereiding en stapsgewijze opbouw
Voor het bureau, de organisatie en de activiteiten is geld nodig. Ruwweg €1,5 miljoen voor drie jaar.
Dat geld wordt bijeengebracht voor twee fasen: de ontwikkelingsfase en de uitvoeringsfase. In de
ontwikkelingsfase werkt het bestuur met twee medewerkers. In de uitvoeringsfase is er voldoende
budget voor een volwaardig BMD-bureau als spil in de organisatie.
1. Ontwikkelingsfase
De provincie Fryslân zorgt voor een startbudget. Hiermee – denk aan een totaalbedrag van ten
minste €125.000,00 - voor onder andere twee medewerkers die voor de tijd van een jaar worden
aangesteld. Zij maken een projectplan en wervingsmateriaal en verzorgen de subsidieaanvragen
voor rijk, provincie, gemeenten, bedrijven en fondsen.
Naar verwachting is er voor de uitvoeringsfase zo’n 7 ton van de provincie nodig, welk bedrag
verdubbeld kan worden door bijdragen van andere financiers.
2. Uitvoeringsfase
Zodra duidelijk is dat er voldoende enthousiasme voor is en er voldoende geldmiddelen zijn voor
een volledige BMD, wordt alles op alles gezet voor een goede uitvoering. Het doel van het
professioneel werken in twee fasen is dat op deze manier allereerst wordt getest hoe groot het
draagvlak is.
En, last but not least, blijft zo de werkdruk voor het vrijwillige en onbetaalde bestuur ook binnen
proporties. In dit bestuur zullen mensen moeten zitten die zowel bestuurlijk als wat het Fries betreft
de ingangen weten, het overzicht hebben en zeer gemotiveerd zijn.
Wij streven naar een discussie in oktober en november 2018 en januari en februari 2019. De
resultaten van de BMD kunnen dan worden gepresenteerd op een congres en een manifestatie in
bijvoorbeeld mei 2019.

Begroting
Dit is een begroting voor de ontwikkelingsfase. Deze zal ongeveer een jaar duren.
In deze ontwikkelingsfase gaat het om planontwikkeling, draagvlakverbreding en fondsenwerving
voor de uitvoering. Pas nadat er voldoende budget is, vindt de feitelijke brede maatschappelijke
discussie plaats. Het bestuur wil zich laten bijstaan door een projectvoorbereider. Dit kan een
zelfstandige (zzp’er, freelancer) zijn.
De taken van de projectvoorbereider zijn (in opdracht van en samenwerking met het bestuur):
o realisatie van een website
o samenstellen van folders en ander introductiemateriaal voor verschillende doelgroepen
(onderwijs, culturele en wetenschappelijke organisaties, diverse overheden, culturele
fondsen, pers enz.)
o het kweken van belangstelling voor het idee, overal in Fryslân.
o het zoeken van samenwerkingspartners (professionele en vrijwilligersorganisaties uit het
Friese onderwijskundige, culturele en wetenschappelijke veld).
o het concreet uitwerken en beschrijven in draaiboeken enz. van vooral de in hoofdstuk 4 en 5
genoemde activiteiten.
o het overleg met ambtelijke en politieke vertegenwoordigers van gemeenten, rijk en
provincie.
o het overleg met potentiële subsidiënten voor de uitvoeringsfase.
o het opstellen van subsidieaanvragen.
o het maken van begrotingen.
o het contact leggen met mogelijke kandidaten voor functies als webmaster, gespreksleider,
notulist, programmamaker, marketeer enz.
Voor de ontwikkelingsfase schatten wij aan geldmiddelen nodig te hebben:
o projectvoorbereider (1000 uren à €60 incl. BTW)
o administratieve ondersteuning (500 uren à €30 incl. BTW)
o huisvesting, bureaukosten (bij voorkeur inwonend bij en gebruikmakend
van de faciliteiten van een bestaande organisatie)
o organisatiekosten (bv. reiskosten, dataverkeer, soft- en hardware, porto)
o activiteiten-kosten (wervingsmateriaal, website, drukwerk,
vergaderkosten)
Totaal

€ 60.000
€ 15.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 35.000
€ 125.000

Voor de uitvoeringsfase wordt in de ontwikkelingsfase een begroting gemaakt.
Een bedrag van totaal ongeveer €1,5 miljoen lijkt een realistische eerste schatting.

