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Taaltip: financieel/financiële 

In het financiële beleid staat een trema en in financieel beleid niet. In financiële 

zorgt het trema ervoor dat de lezer meteen ziet dat de i en de e tot 

verschillende lettergrepen behoren. Het trema voorkomt een zogenoemde 

‘klinkerbotsing’ van de i en de e. 

 

In financieel staan er geen twee, maar drie klinkers na elkaar. Dat verandert de 

zaak. In ons boek de Taal-top-100 geven we de regels die voor combinaties 

met drie of meer klinkers gelden: 

 Alleen een e of i kan een trema krijgen (indien nodig). Daarom staat er 

wel een trema in geëerd en geëigend, maar niet in geautomatiseerd en 

geoorloofd. En wel in weeïg en smeuïg, maar niet in geuit. 

 Er komt geen trema direct na een i. Daarom staat er bijvoorbeeld geen 

trema in begroeiing, heiig, voltooiing, enz. Ook is het om deze reden 

dieet (zonder trema), terwijl poëet wel een trema heeft. En er staat dus 

geen trema in financieel. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Opinie 

 Rosanne Hertzberger: “Links Nederland wordt gegijzeld door 

taalpuristen.” (NRC Handelsblad) 

 Taalkundige: “Van NWO mag je je onderzoeksresultaten in alle talen 

opschrijven, maar liever niet in het Nederlands!” (Neerlandistiek) 

 Peiling: als u netjes wilt reageren op een uitnodiging, moet u hetzelfde 

medium gebruiken als waarmee u bent uitgenodigd (tenzij anders 

https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/19/het-politieke-links-is-kapot-12563595-a1570415
http://www.neerlandistiek.nl/2017/08/preferably-not-in-dutch/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


aangegeven). (Onze Taal) 

 

  

  

  

Praktisch 

 Nederlandse vermogensbeheerder komt naar de Vlaamse markt met 

een verwarrende naam: Dexxi. (De Tijd) 

 Het Limburgs heeft een eigen toetsenbord, maar het Fries zit al in 

Google Translate. (Radio EenVandaag) 

 Hoe werkt vertalen met neurale netwerken? (NEMO Kennislink) 

 

  

  

  

Internationaal 

 Nieuw: BBC Pidgin. “We don land gidigba!” (BBC) 

 President Trump (VS) schrijft heal als heel. Een Amerikaanse 

woordenboekmaker reageert. (The Sydney Morning Herald) 

 In het Oxford English Dictionary staan nu ook Filippijnse woorden. 

(ABS|CBN) 

 

  

  

  

En verder 

 Er zit weinig schot in Mel Gibsons film over een woordenboekmaker. 

(Los Angeles Times) 

 Wedstrijd voor anderstaligen: wat vindt u het mooiste woord van het 

Nederlands? (Provincie Vlaams-Brabant) 

 Geen tijd om te lezen? Dit vlog geeft tips! (Vlogboek) 

 

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/reageren-op-uitnodiging-via-hetzelfde-medium
http://www.tijd.be/markten-live/nieuws-algemeen/Nederlands-Dexxi-mikt-op-Belgische-beleggers/9923631?ckc=1&ts=1503478723
http://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/421550-na-friesland-nu-ook-limburg-een-eigen-toetsenbord
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vertalen-met-neurale-netwerken
http://www.bbc.com/news/av/world-africa-40981051/bbc-pidgin-meet-the-team
http://www.smh.com.au/world/merriamwebster-dictionary-brings-trump-to-heel-over-mistaken-spelling-in-tweet-20170821-gy0l4e.html
http://news.abs-cbn.com/life/08/20/17/look-filipino-words-in-the-oxford-english-dictionary
http://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-mel-gibson-lawsuit-20170818-story.html
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nt2-campagne/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=2lt5_jXVtpw&


  

  

Aanbod van Onze Taal 

Complete training spelling  

 

  

 

Wilt u uw spellingkennis opfrissen? Er zijn nog 

enkele plaatsen vrij voor de training van 

donderdag 28 september in Amsterdam.  

 

Dit filmpje geeft u een indruk van de training.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze brochure voor meer informatie. 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  

 
   

  

 

SEPT. 

28 
 

Complete training spelling   

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of 

los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, 

werkwoordspelling, enzovoort.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 28 november (in 

Amsterdam). 

 
  

  

  

OKT. 

31 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling
http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/3925/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag-28-september-2017-amsterdam
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/training-opfristraining-taalregels-dinsdag-31-oktober-2017
https://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be


 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op zaterdag 18 november in 

Amsterdam.  

 
  

  

  

 

OKT. 

05 
 

Training zakelijk schrijven  

Amsterdam (1 dag) 

Hebt u een functie waarin u veel teksten schrijft (zoals brieven, e-

mails, rapporten, offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? Bent u 

benieuwd hoe u uw teksten effectiever kunt maken en hoe u er meer 

structuur in kunt aanbrengen? Volg dan de training Zakelijk 

schrijven bij Onze Taal. 

 
  

  

  

 

NOV. 

09 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

 
  

  

  

 

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen. 

 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

   

https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-05-oktober-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-donderdag-9-november-2017
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost alleen op woensdag. *  
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