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Precies tien jaar geleden zag vertaalbureau Alta Verba het licht. Dat was
voor mij een logische stap nadat ik gedurende vijftien jaar
projectmanagement in Belgische vertaalbureaus had gezien hoe het niet
moest.

Ik besloot ondernemers te helpen bij het betreden of zelfs veroveren van
nieuwe en bestaande markten door hun documentatie op de best
mogelijke manier en met zo nodig originele oplossingen te (laten)
vertalen.

Die aanpak werkte. Ondertussen vonden heel wat bedrijven en
ondernemers de weg naar Alta Verba en genieten ze van de geweldige
impact die uitstekende en correcte teksten hebben op hun imago,
reputatie en dus ook verkoop.

Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van mijn bedrijf geef ik ook
graag iets in ruil voor al dat vertrouwen.

In de voorbije tien jaar merkte ik op dat ondernemers in hun
communicatie voortdurend dezelfde taalfouten maakten. Een ideaal
onderwerp dus om er een boekje rond te schrijven.

Het resultaat daarvan zie je nu voor je.

Ik wens je alvast veel lees-, leer- en ontdekplezier met deze taaltips.

Herman

+32 476 524 258
herman@altaverba.be
https://altaverba.be/
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01 MOND-OP-MOND

“Is dat zo!?” Die uitroep deed een klant van
me waarmee ik eerder deze week aan het
telefoneren was.
 
Ze had “mond-aan-mond-reclame” gezegd
en ik had het aangedurfd dat te verbeteren
naar het juiste “mond-tot-mondreclame”. 

Nu is het absoluut niet erg als je ´mond-
aan-mond-reclame´ zegt of schrijft, maar
je weet nu dat de enige echte juiste term
´mond-tot-mondreclame´is.

02 EEN INNOVATIEVE
DT-REGEL

Vele mensen vinden de dt-regel
behoorlijk ingewikkeld, maar eigenlijk is
dat niet zo. Meer nog: hij is
doodeenvoudig.

Algemeen voeg je in het enkelvoud bij
onze werkwoorden altijd een -t toe. 

Maar er zijn twee uitzonderingen:
➡ bij ’ik’: ik werk, werk ik, ik vind
➡ als de niet-bezitsvorm ‘je’ achter het
vervoegde werkwoord staat: werk je,
vind je

OPGELET!
Voor de bezitsvorm waar deze
uitzondering niet geldt: werkT je broer,
vindT je broer

Of ‘je’ een persoons - of bezitsvorm is,
kun je weten door het door ‘jij’ te
vervangen. Lukt dat, dan is het een
persoonsvorm en valt de -t dus weg.

Voilà, zo eenvoudig is het. Voeg altijd
een -t toe behalve in deze twee gevallen
en je zit voor altijd goed.
Simpel, niet?
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03 U MET HOOFDLETTER

Af en toe zie ik dat mensen ‘u’ met een
hoofdletter schrijven.

Dat werd vroeger inderdaad steevast zo
gedaan, maar dat doen we al lang niet
meer.

We schrijven ‘u’ altijd met kleine letter: “Ik
vind dat u te hard werkt.”

Aan het begin van een zin staat het woord
uiteraard met hoofdletter, maar dat volgt
de normale schrijfregel van zinnen: “U hebt
veel werk.”

Maar een Nederlandse regel zonder
uitzondering, dat kunnen we natuurlijk niet
hebben.

Er is er gelukkig maar één: als we een of
andere godheid aanspreken, dan schrijven
we toch een hoofdletter: “Wij aanbidden
U.”

Kortom, ‘u’ schrijf je in nagenoeg alle
gevallen met kleine letter.



05 MAXIMUM OF
MAXIMAAL

‘Maximum’ is een zelfstandig naamwoord
maar ik zie mensen het voortdurend als
bijvoeglijk naamwoord gebruiken. 

En dus schrijven ze ‘maximum
hoeveelheid’ of ‘maximum waarde’. Dat is
net hetzelfde alsof je ‘Rijks museum’ 😲
schrijft in plaats van het enige juiste
‘Rijksmuseum’.

Correct is dus: ‘maximumhoeveelheid’ en
maximumwaarde’.

Als je niet graag zo’n lang woord schrijft
en liever twee woorden schrijft, gebruik
dan het bijvoeglijk naamwoord
‘maximaal’: maximale hoeveelheid,
maximale waarde. ⭐

Hetzelfde geldt voor andere woorden
zoals ‘minimum/maximaal’.
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04 JOU OF JOUW?

Soms schrijven we iets fout omdat we
schrijven wat we horen.

Als iemand zegt: “Dat is van jou(w)”, dan
horen we op het einde een w-klank.
Maar die klank is het gevolg van de
correcte uitspraak van de tweeklank
‘ou’.

De regel voor wel of geen ‘w’ op het
einde is eigenlijk bijzonder simpel:

JOU = jij
JOUW = van jou
Dus: ➡ “Ik vind jouw kledij fantastisch,
maar ik hou niet van jou.”

Hetzelfde geldt overigens voor u/uw:
U = u
UW = van u
Dus: ➡ “Ik vind uw kledij fantastisch,
maar ik hou niet van u.”

06 VAN ZODRA

Je hoort en leest het overal, tot in
kranten toe. Maar al zeg, hoor of lees je
het honderdduizend keer of elke dag,
‘van zodra’ is gewoon fout.

De enige juiste term is ‘zodra’.

Dus: ➡ ‘Zodra je iets fouts zegt,
verbeter ik je.’

07 IETS MOOI OF IETS
MOOIS

Als je iets laat volgen door een
bijvoeglijk naamwoord, dan moet er
verplicht een -s aan worden
toegevoegd.

Dus: iets moois, iets leuks, iets
geweldigs

Maar uiteraard niet als het woord al op
een -s of s-klank eindigt natuurlijk: iets
vies, iets fantastisch 
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09 HET… DIE

Na een het-woord volgt nooit ofte nooit
‘die’, altijd ‘dat’.

Er zijn hopen ministers en andere
publieke figuren die hier voortdurend
fouten tegen maken.

Zeg en schrijf dus nooit: het meisje die,
het team die, het plan die
Maar wel: ➡ het meisje dat, het team dat,
het plan dat
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08 MOGELIJK OF
MOGELIJKS

Vlaamse mensen schrijven geregeld wel
eens ‘mogelijks’ waar ze ‘mogelijk’
bedoelen.

Maar dit wordt niet als standaard-
Nederlands beschouwd, ook niet in
Vlaanderen. 

Schrijf dus niet ‘mogelijks’ maar altijd  
 ➡ ‘mogelijk’.

10 ZO'N VERSUS ZULKE

Wanneer je zo'n of zulke gebruikt is
bijzonder eenvoudig.

Zo'n gebruik je voor het enkelvoud,
zulke voor het meervoud. 

Dus: ➡ zo'n geluid, zo'n stoel, zulke
geluiden, zulke stoelen

Maar dit mag je nooit mengen. Schrijf
dus niet: zo'n stoelen 😱

11 TENSLOTTE OF TEN
SLOTTE

Is het nu tenslotte of ten slotte?

Ben je aan het laatste punt van een
opsomming gekomen, dan gebruik je
ten slotte. 

Maar wil je je argument meer kracht
bijzetten, dan is tenslotte een goed
woord. 

Dus: 
➡ Hij liet zich testen. Hij was tenslotte
een risicogeval.
➡ Eerst reed hij door het rood, dan
botste hij op een andere auto en ten
slotte pleegde hij vluchtmisdrijf.

Het verschilt maar een spatie, maar de
betekenis wijzigt danig.

12 DAGDAGELIJKS

Het Duits kent het woord tagtäglich en
dat betekent gewoon dagelijks.

'Dagdagelijks' is dus een foute letterlijke
vertaling uit het Duits.

➡ Schrijf of zeg dus nooit dagdagelijks.
😱
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14 BETER DAN / ALS

Deze regel leren we tot vervelens toe op
de schoolbanken maar toch vergeten veel
mensen deze nochtans eenvoudige regel:

DAN bij een verschil (ook al staat er niet
voor): → beter dan, meer dan, niet beter
dan, niet meer dan

ALS bij gelijkheid (ook al staat er niet
voor): → hetzelfde als, even veel als, niet
hetzelfde als, niet even veel als

Gebruik zeker nooit OF: meer of 😱
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13 PRIJZEN

Op websites en webshops worden
prijzen op alle mogelijke manieren
genoteerd.

Dit zijn de enige juiste manieren:
→ € 24,95 
→ 24,95 euro 
→ 24,95 EUR

Dus niet: 24,95€ - 24,95 € - €24,95 -
EUR 24,95 enz.

Let ook op dat je een komma gebruikt
voor de decimalen. Dus niet: € 24.95
maar € 24,95.

het teveel aan belastingen - “het te
weinig” kan niet, dus ‘teveel’
te veel belastingen - “te weinig” kan
hier wel, dus ‘te veel’

15 TEVEEL / TE VEEL

Moet je teveel dan wel te veel schrijven?

Eenvoudig: kun je in de zin ook te
weinig zetten, dan schrijf je ‘te veel’,
anders ‘teveel’: NIET: Lijst van Afbeeldingen

WEL: Lijst van afbeeldingen

NIET: The Sound of Music
WEL: the sound of music

16 HOOFDLETTERS IN
TITELS

In het Engels schrijven we in titels van
hoofdstukken, liedjes enz. bijna elk woord
met een hoofdletter.

Dat doen we NIET in het Nederlands (wel
het eerste woord natuurlijk).

Dus bv. in een handleiding:

Dit geldt doorgaans ook voor anderstalige
titels:

OPGELET! 
Als een hoofdletter vereist is volgens de
spellingsregels van de taal, schrijven we
die wel. In het Duits bijvoorbeeld krijgen
zelfstandige naamwoorden wél een
hoofdletter, zelfs als we de titel in een
Nederlandse tekst gebruiken: bv. Das
Parfum, Die Blechtrommel
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18 SPATIEZIEKTE

Het is ongelooflijk hoe vaak
ondernemers woorden van
samenstellingen los van elkaar
schrijven in plaats van aan elkaar zoals
het hoort. Enkele voorbeelden:

→ FOUT:
❌  sociale media berichten (het zijn
toch geen sociale berichten?)
❌  rode wijnglazen (het zijn toch geen
rode glazen?)
❌ marketing bureau
❌  naakt model tekenen (teken jij
naakt?)

→ JUIST:
✅ socialemediaberichten
✅ rodewijnglazen
✅ marketingbureau
✅ naaktmodel tekenen

Samenstellingen schrijven we dus
bijna altijd aan elkaar. Soms lijkt het
nergens op, maar toch moet het, zoals                 
✅ 'socialemediamarketingstrategie'. 😮

Wie wegens SEO liever ❌'sociale media
marketing strategie' schrijft, mag dat
gerust doen, maar het is en blijft een
spelfout.

Aan jou de keuze. 😉
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NIET: Kevin’s ideeën
WEL: Kevins ideeën

17 KEVINS OF KEVIN’S

Beïnvloed door het Engels schrijven we
vaak ’s aan het einde van een naam om
een bezit uit te drukken.

Maar dit is niet juist in het Nederlands.

Dus: 

‘S wordt wél gebruikt als de laatste
lettergreep op een enkele, heldere a, i,
o, u, of y eindigt, of op een enkele e die
als [ee] klinkt: Anja’s ogen, Zoës haar,
Jimmy’s auto

FOUT: CD - DVD - KMO - BV - NV -
BTW - CAO - TV

JUIST: cd - dvd- kmo - bv - nv - btw -
cao - tv

19 HOOFDLETTER
VERSUS KLEINE LETTER

Er zijn heel wat afkortingen die
ondernemers vaak met hoofdletters
schrijven maar die in het Nederlands
echt wel met kleine letters worden
geschreven:

Uitzondering: eigennamen (VTR, NOS)
sommige ziekten (COVID-19), wetten,
sommige Engelse afkortingen (DNA,
CEO, DNA)
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21 TE ALLEN TIJDE
VERSUS TEN ALLE TIJDE

Met dit soort uitdrukkingen hebben heel
wat ondernemers het moeilijk.

→ FOUT: ten allen tijde

→ JUIST: te allen tijde 

Dit zijn de enige juiste vormen van
andere soortgelijke uitdrukkingen:

→ te gepasten tijde - ter zake (niet:
terzake) - ten bedrage van - te goeder
trouw - te uwer informatie - te zijner tijd

Twijfel? Raadpleeg het woordenboek!

20 EMAIL VERSUS 
E-MAIL

Gebruik jij email als je het over een
bericht hebt? Besef dan goed wat je
eigenlijk zegt:

→ e-mail = een elektronisch bericht dat
je via het internet verstuurt

→ email = een glasachtige stof die op
metalen, glazen en stenen voorwerpen
wordt aangebracht 

Als je zeker wil zijn dat je geen fouten
maakt, kun je ook gewoon mail
schrijven.

22 HET… EN HAAR/ZIJN

Veel journalisten zijn niet op de hoogte
van deze regel, maar naar het-woorden
verwijzen we (bijna) altijd met zijn, tenzij
het om een vrouwelijk onderwerp gaat.

→ FOUT: het land en haar inwoners -
het bedrijf en haar belastingen

→ JUIST: het land en zijn inwoners - het
bedrijf en zijn belastingen

maar uiteraard: het meisje en haar pop 

NIET: de data is, de media is, de
quota is 
WEL: de data zijn, de media zijn, de
quota zijn

23 DATA IS/ZIJN

Data, media, quota enz. zijn meervoud.

Dus:

OPGELET! 
Het is al meervoud, dus je kunt er niet
nog eens meervoud van maken. Dus
niet: data's, media's, quota's 😱
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De twee werknemers deden
schitterend werk. Beiden krijgen een
bonus.
De bedrijven namen beide drastische
beslissingen.

25 BEIDE/BEIDEN

Bij zelfstandig gebruik ervan verwijst
beiden naar mensen, beide naar niet-
mensen.

Dus:

Maar uiteraard: Beide werknemers
kregen een bonus. (bijvoeglijk gebruik
van beide)

8

Ondernemer zijn is niet
gemakkelijk, tenminste voor wie het
niet in zijn bloed heeft zitten.
We nemen volgend jaar ten minste
vijf nieuwe medewerkers aan.

24 TENMINSTE / TEN
MINSTE

tenminste = althans, in ieder geval

ten minste = minimaal, op z’n minst,
minstens

Dus:

NIET: nederlands, engels, frans,
duits
WEL: Nederlands, Engels, Frans,
Duits

26 frans / Frans

Niet zelden zie ik ondernemers namen
van talen schrijven met kleine letter, net
zoals dat in het Frans gebeurt. 

Maar in het Nederlands worden de
namen van landen mét hoofdletter
geschreven.

Dus:

NIET: Moest ik kunnen, ik zou
stoppen met werken.
WEL: Mocht ik kunnen, ik zou
stoppen met werken.
WEL: Als ik zou kunnen, dan zou ik
stoppen met werken.

27 MOEST VERSUS
MOCHT

Een veronderstelling beginnen we nooit
met moest.

Dus:

Plaats dus nooit moest aan het begin
een (bij)zin, tenzij het om de verleden
tijd van moeten gaat.



NIET: hij wilt, hij kunt, hij zult
WEL: hij wil, hij kan, hij zal
WEL: jij wilt, jij kunt, jij zult

29 HIJ WIL / HIJ WILT

Willen is een uitzondering op de normale
werkwoordvervoegingen, net zoals zullen
en kunnen.

Dus:

9

NIET: naar de toekomst toe, naar de
werknemers toe
WEL: in de toekomst, voor de
werknemers

28 NAAR DE… TOE

Probeer de uitdrukking ‘naar de… toe’
zo veel mogelijk te vermijden.

Dus: 

Hoewel niet taalkundig fout, maakt ze
de tekst overbodig zwaar en is het
gewoon geen mooi Nederlands.

Gebruik ze wel als ze om een richting
gaat: Hij stond met zijn rug naar de
koning toe - We gaan zelf naar de
mensen toe 

NIET: De netwerkavond gaat door
op het gebruikelijke uur.
WEL: Ondanks de coronamaat-
regelen, gaat de netwerkavond
door. 
WEL: De netwerkavond vindt plaats.

30 DOORGAAN VERSUS
PLAATSVINDEN

Doorgaan: gebruiken we allen na een
negatieve verklaring
Plaatsvinden: gebruiken we in positieve
zinnen

Dus:

NIET: Ik ben opzoek naar de beste
versie van mezelf.
WEL: Ik ben op zoek naar de beste
versie van mezelf.

31 OPZOEK VERSUS OP
ZOEK

Het werkwoord is ‘opzoeken’ maar het
is ‘op zoek zijn’

Dus:

32 MVG

Op het einde van een brief of mail kun
je Met vriendelijke groeten schrijven.

Maar schrijf nooit: MVG, mvg of m.v.g.
(😱)

Dat is bijzonder slordig en respectloos.

Alternatieven: Groeten, Groet, Groetjes,
Hartelijke groet, Tot binnenkort,
Prettige dag, Prettig weekend
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NIET: We zijn actief in het ganse land.
WEL: We zijn actief in het hele land.

34 GANS versus heel

Een gans is een dier.

Dus:

Uitzonderingen zijn vaste uitdrukkingen
als ‘van ganser harte’ en ‘de godganse
dag'.
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NIET: Hij is de enigste die het kan
oplossen.
WEL: Hij is de enige die het kan
oplossen.

33 ENIGSTE

Het woord ‘enigste’ bestaat niet.
Je kunt niet nog unieker zijn als je al de
enige bent, je bent al speciaal genoeg.

Dus:

NIET: Ik doe beroep op de beste
vertaler van het land.
WEL: Ik doe een beroep op de
beste vertaler van het land.

35 (EEN) BEROEP DOEN
OP

De juiste uitdrukking is een beroep doen
op. 

Dus: 

NIET: super goed, kei tof, mega leuk
WEL: supergoed, keitof, megaleuk

36 SUPERGOED

Samenstellingen met bijvoeglijke
naamwoorden schrijven we altijd
aaneen.

Dus:

NIET: We durven investeren in
social media.
WEL: We durven te investeren in
social media. 

37 BEGINNEN, DURVEN,
HELPEN + TE

Werkwoorden als durven / beginnen /
helpen worden gevolgd door te +
infinitief.

Dus:

TAALTIPS
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NIET: Ik heb men merk flink
gepromoot op de beurs.
WEL: Ik heb m´n merk gepromoot
op de beurs.

NIET: In plaats van met de auto ga
ik met me fiets naar het werk.
WEL: In plaats van met de auto ga ik
met mijn fiets naar het werk.

38 ME / MEN VERSUS
MIJN/M’N

Deze fout tiert welig op sociale media
en komt gelukkig maar weinig voor in
de pers.

Soms schrijven mensen zoals ze
spreken, met als gevolg dat er vreemde
woorden opduiken.

Dus: NIET: Ik heb tegen hem verteld dat
ik een eigen onderneming opstart.
WEL: Ik heb aan hem verteld dat ik
een eigen onderneming opstart.
WEL: Ik heb tegen hem gezegd dat
ik een eigen onderneming opstart.

39 VERTELLEN TEGEN

Voorzetsels zijn niet eenvoudig in het
Nederlands. Soms gebruiken we het
voorzetsel dat bij het ene woord hoort
bij een ander woord.

En dan loopt het fout. Zoals bij
vertellen.

Dus:

NIET: We verkopen zuinige lampen,
zoals bijvoorbeeld ledlampen.
WEL: We verkopen zuinige lampen,
zoals ledlampen.
WEL: We verkopen zuinige lampen,
bijvoorbeeld ledlampen.

40 ZOALS
BIJVOORBEELD

Heb je dit ook al in marketingteksten
zien staan?

‘Zoals bijvoorbeeld’ is dubbelop want
beide woorden betekenen hetzelfde.

Dus:

NIET: persé - per sé - perse
WEL: per se

noodzakelijk: Dat hoeft niet per se
het geval te zijn. - Dat is niet
noodzakelijk het geval.
zeker: Hij heeft het per se gedaan. -
Hij heeft het zeker gedaan.

41 PERSÉ / PERSE / PER
SÉ

Het is niet altijd eenvoudig om Latijnse
uitdrukkingen te schrijven.

Maar deze uitdrukking kun je maar op
één goede manier spellen.

Dus:

of ook:
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NIET: kado - buro
WEL: cadeau - bureau

NIET: cadeau’s - bureau’s 
WEL: cadeaus - bureaus

42 KADO / BURO

Voor zakelijke teksten is het belangrijk
dat je de officiële spelling aanhoudt.
Hoe wil je anders ernstig genomen
worden?

Dus:

In informele teksten (zoals in een
privébericht) mag je best kado of buro
schrijven.

O ja, in het meervoud is er ook maar
één juiste spelling:

Zich beseffen bestaat helemaal
niet! (zie vorige taaltip)

45 (ZICH) REALISEREN

Zowel realiseren als zich realiseren
bestaan, maar de betekenis verschilt:

realiseren = waarmaken, uitvoeren

zich realiseren = beseffen

OPGELET!
Zich realiseren ≠ zich beseffen. 

NIET: Ik besef me dat ik een fout
heb gemaakt.
WEL: Ik besef dat ik een fout heb
gemaakt.

44 (ZICH) BESEFFEN

Het werkwoord beseffen is niet
wederkerend. ‘Zich beseffen’ bestaat
dus helemaal niet.

Dus:

OPGELET! 
Verwar beseffen niet met realiseren. Zie
de volgende taaltip!

NIET: Mijn bedrijf noemt Alta Verba.
WEL: Mijn bedrijf heet Alta Verba.
WEL: Ik noem mijn bedrijf Alta
Verba.

43 NOEMEN/HETEN

Heel wat mensen blijven hardnekkig
fouten maken tegen deze regel.
Daarom herhaal ik hem graag nog
eens.

noemen = een naam geven

heten = een naam hebben

Dus:
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NIET: Ons product kost te duur
voor de gemiddelde klant.
WEL: Ons product is te duur voor
de gemiddelde klant.
WEL: Ons product kost te veel voor
de gemiddelde klant.

46 DUUR KOSTEN

‘Duur kosten’ noemen we een
contaminatie: het samenvoegen van
twee bestaande uitdrukkingen.

Dus: NIET: Onze vrachtwagens wegen te
zwaar voor deze technische
oplossing.
WEL: Onze vrachtwagens wegen te
veel voor deze technische
oplossing.
WEL: Onze vrachtwagens zijn te
zwaar voor deze technische
oplossing.

47 ZWAAR WEGEN

Net als ‘duur kosten’ vorige keer is
‘zwaar wegen’ een contaminatie en
schrijf je het beter niet.

Dus:

zelfstandig gebruikt worden
naar personen verwijzen

NIET: In de groep zijn er enkele die
een slechte evaluatie hadden.
WEL: In de groep zijn er enkelen
die een slechte evaluatie hadden.

48 ENKELE VERSUS
ENKELEN

Enkele, maar ook meeste, sommige, vele,
verscheidene en weinige krijgen een -n
als ze:

Dus:

NIET: We gaan er vanuit dat onze
marketing echt werkt
NIET: We gaan ervanuit dat onze
marketing echt werkt.
WEL: We gaan ervan uit dat onze
marketing echt werkt.

49 ERVAN UITGAAN / ER
VANUIT GAAN /
ERVANUITGAAN

‘Uitgaan van’ is het hele werkwoord. Dat
betekent dat ‘uit’ aan het werkwoord
vast zit en ‘van’ niet.

‘Van’ wordt dus gekoppeld aan het
andere bijwoord en ‘uit’ niet.

Het wordt dan: ‘ervan uitgaan’ en ‘Wij
gaan ervan uit dat…’

Dus:
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NIET: Door corona lassen we onze
bedrijfsvoorstelling af.
WEL: Door corona gelasten we onze
bedrijfsvoorstelling af.

50 AFLASSEN VERSUS
AFGELASTEN

Er is een groot verschil tussen beide
woorden:

aflassen = een laswerk afmaken

afgelasten = uitstellen

Dus:

NIET: Onze bedrijfsgegevens
werden met succes in de cloud
opgeslaan.
WEL: Onze bedrijfsgegevens
werden met succes in de cloud
opgeslagen.

53 OPGESLAAN VERSUS
OPGESLAGEN

Het enige juiste voltooid deelwoord van
opslaan is: opgeslagen.

Dus:

NIET: Op het eerste zicht is de auto
prima in orde. Ik koop ‘m!
WEL: Op het eerste gezicht is de
auto prima in orde. Ik koop ‘m!

52 OP HET EERSTE
(GE)ZICHT

Beide woorden hebben een
verschillende betekenis:

zicht = het kunnen zien

gezicht = aanblik

Dus:

NIET: Wij komen polshoogte nemen
om u een offerte te kunnen sturen.
WEL: Wij komen poolshoogte
nemen om u een offerte te kunnen
sturen.

51 POLSHOOGTE
NEMEN

Aan je pols kun je misschien wel de tijd
aflezen, maar polshoogte nemen lukt
toch niet echt. 

De juiste uitdrukking is dan ook
poolshoogte nemen. Ze komt uit de
zeevaart waar de Poolster werd
gevolgd. 

Dus: 
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Ik wens je een heel mooie vakantie.

Ik wens je een hele mooie vakantie. 

54 HELE MOOIE VERSUS
HEEL MOOIE

Schrijf je:

of

Deze keer is er geen foute vorm, beide
zijn juist.

OPGELET! 
In een formele context is de
onverbogen vorm (heel) te verkiezen.

NIET: We sturen je sociale
documenten naar uw sociaal
secretariaat.
WEL: We sturen je sociale
document naar je sociaal
secretariaat.
WEL: We sturen uw sociale
documenten naar uw sociaal
secretariaat.

55 JIJ VERSUS U

Of je ‘jij/je’ dan wel ‘u’ gebruikt, is een
keuze die je zelf moet maken.

Maar zodra de keuze gemaakt is, moet
je ze consequent doorvoeren.

NIET DOOREEN GEBRUIKEN.

Dus:

NIET: Onze kantoren zijn niet ver
maar dicht bij.
WEL: Onze kantoren zijn niet ver
maar dichtbij.
NIET: Ons kantoor bevindt zich
dichtbij ons magazijn.
WEL: Ons kantoor bevindt zich dicht
bij ons magazijn.

56 DICHTBIJ VERSUS
DICHT BIJ

‘Dicht bij’ gebruiken we wanneer er nog
een woord volgt, ‘dichtbij’ wanneer er
geen woord volgt.

Dus:

WEL: Dat we nog altijd geen winst
boeken, ergert me.
WEL: Dat we nog altijd geen winst
boeken, irriteert me.
NIET: Ik irriteer me eraan dat we
nog altijd geen winst boeken.
WEL: Ik erger me eraan dat we nog
altijd geen winst boeken.

57 IRRITEREN VERSUS
ERGEREN

Iets kan je ergeren en iets kan je
irriteren.

Je kunt je ook aan iets ergeren, maar je
kunt je niet aan iets irriteren.

Dus:
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NIET: Het maakt niet uit hoelang je
bureau is.
WEL: Het maakt niet uit hoe lang je
bureau is.
NIET: Hoe lang duurt het eer we de
bedrijfsresultaten kennen?
WEL: Hoelang duurt het eer we de
bedrijfsresultaten kennen?

58 HOELANG VERSUS
HOE LANG

Deze twee termen worden door elkaar
gebruikt. Het verschil is nochtans
eenvoudig: 

hoelang = tijd

hoe lang = lengte

Dus: 

NIET: Onze CEO zal so wie so/zo wie
zo/sowiezo manager van het jaar
worden.
WEL: Onze CEO zal sowieso
manager van het jaar worden.

61 SO WIE SO - ZO WIE
ZO - ZOWIEZO

Er is maar één spelling van dit eigenlijk
Duitse woord: sowieso.

Dus:

NIET: Onze bedrijfsbarbeque wordt
geweldig.
WEL: Onze bedrijfsbarbecue wordt
geweldig.

59 BARBEQUE VERSUS
BARBECUE

De afkorting is BBQ.

Maar voluit is alleen barbecue juist.

Dus:

NIET: De stand welke we op de
beurs gebruiken.
WEL: De stand die we op de beurs
gebruiken.
NIET: Het formulier welke je op
onze website vindt.
WEL: Het formulier dat je op onze
website vindt.

60 DE / HET… WELKE

Welke wordt vaak betrekkelijk gebruikt,
maar dit is heel ouderwets. Bovendien
kan het niet verwijzen naar een onzijdig
woord.

Dus:
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NIET: De journalist overdreef
enigzins toen hij onze
bedrijfsresultaten besprak.
WEL: De journalist overdreef
enigszins toen hij onze
bedrijfsresultaten besprak.

062 ENIGZINS VERSUS
ENIGSZINS

Ook dit woord wordt vaak fout gespeld. 

De enige juiste spelling is: enigszins.

Dus:

NIET: Bedankt voor te bellen met
onze projectmanager.
WEL: Bedankt om te bellen met
onze projectmanager.

WEL: Bedankt voor het bellen met
onze projectmanager.

063 VOOR TE OF OM TE

Na voor kan geen ‘te + infinitief’ volgen
wel na om.

Dus:

Het kan wel als je het werkwoord
zelfstandig maakt:
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