Het Comité van Ministers (CvM) heeft kennis genomen van het rapport van de externe
visitatiecommissie van de Nederlandse Taalunie. Het CvM spreekt allereerst haar waardering uit
voor dit heldere rapport, dat stevige en duidelijke aanbevelingen formuleert voor de volgende fase
van vernieuwing van de Taalunie. Het CvM neemt deze aanbevelingen ook ter harte. Het CvM
constateert dat de uitkomsten van de evaluatie, samen met het rapport van de Adviescommissie
Financiële Openheid (AFO), de contouren van die nieuwe fase schetsen. Die contouren zijn samen
te vatten in de woorden communicatie, transparantie, dienstbaarheid en soberheid. De
communicatie, intern en extern, moet verbeterd worden, de transparantie van de financiën, maar
ook de inhoudelijke aanpak van de Taalunie, moet beter. De Taalunie moet dienstbaar zijn aan de
overheden in Nederland en Vlaanderen én aan haar werkveld – waaronder dus de internationale
neerlandistiek. En tenslotte betekent de nieuwe financiële situatie dat de Taalunie, en ook het
algemeen secretariaat van de Taalunie, sober met de beschikbare middelen moet omgaan.
In goed overleg met de huidige algemeen secretaris is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe
fase ook een nieuwe algemeen secretaris vraagt. Geert Joris heeft de afgelopen jaren de aanzet
gegeven tot een nieuwe Taalunie- de contouren staan er en zijn verankerd in het
meerjarenbeleidsplan van de Taalunie. De definitieve invulling van die contouren kan beginnen. Het
CvM is Geert Joris dankbaar voor het vele werk dat hij sinds 2013 heeft gedaan. Geert Joris zelf
zegt hierover: “Ik kijk met plezier terug op deze opdracht die geregeld behoorlijk zwaar was, maar
over de hele lijn erg boeiend. Voor mij is dit een goed moment waarop iemand die de ingezette
vernieuwingen kan consolideren, het van mij overneemt.”
2017-2020
Om in de volgende jaren de ingezette verandering verder te zetten, de inhoudelijke lijnen scherp te
stellen, ze uit te dragen naar de buitenwereld en de relatie met het veld te versterken, zal gezocht
worden naar een nieuwe algemeen secretaris die deze opdrachten succesvol kan invullen samen
met het team van het algemeen secretariaat.
Het CvM streeft ernaar om uiterlijk tegen 31 december een nieuwe algemeen secretaris te
benoemen. In haar/zijn opdracht zal o.a. staan dat hij/zij zo snel mogelijk met een plan moet
komen om ervoor te zorgen dat de personele kosten van het algemeen secretariaat op het niveau
van 2016 blijven, en na 2017 een daling laten zien. Het CvM stelt hierbij voor de periode 20182020 als streefcijfer een daling van 2,5% op jaarbasis voorop t.o.v. de apparaatskosten in het
referentiejaar 2016. Het CvM wil ook dat er met de sleutelspelers binnen het veld lange termijn
afspraken over de financiering worden gemaakt vanuit het algemeen secretariaat. Kortom, een
nieuwe algemeen secretaris zal de aanbevelingen van de visitatiecommissie zo snel mogelijk in
concreet beleid en handelen moeten omzetten.

