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Taaltip: een efficiënte/effectieve werkwijze 
 

  

De woorden efficiënt en effectief overlappen elkaar voor een groot deel in betekenis, maar ze 

kunnen niet zonder meer door elkaar gebruikt worden. Een efficiënte werkwijze is ‘een doelmatige 

werkwijze’. Het woord efficiënt suggereert vaak dat het doel wordt bereikt zonder verspilling van 

bijvoorbeeld tijd, energie of materiaal. 

  

Een effectieve werkwijze betekent ‘een doeltreffende werkwijze’. Bij effectief gaat het vooral om het 

bereiken van het doel op zich; de manier waarop dat doel wordt bereikt, staat minder op de 

voorgrond. 

  

Efficiënt legt dus de nadruk op het proces, effectief op het resultaat van dat proces. Zo kan een 

onderzoek heel effectief zijn zonder dat het efficiënt wordt uitgevoerd – bijvoorbeeld omdat er 

onnodig veel tijd of mankracht voor wordt gebruikt. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Kunstmatige intelligentie en taal 
 

  

Computers kunnen steeds beter lezen en schrijven, en dus komen er steeds meer toepassingen op 

dat gebied: of het er nu om gaat online pedoseksuelen te ontmaskeren, racisten op te sporen of 

robots te laten rappen. Kunstmatige intelligentie en taalverwerkende computers zijn volgens 

sommigen hét onderzoeksterrein van de toekomst. 

 

Aan de Universiteit Antwerpen doet men volop mee met deze ontwikkelingen. De Tijd schreef er een 

mooie reportage over. 
  

 

 
Naar het artikel 

  

 

 

 

 Nieuwe woorden 
 

  

>> Neet. (Taaltelefoon) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.tijd.be/tech-media/wetenschap/Taal-is-de-sleutel-tot-echte-artificiele-intelligentie/10049574
https://taaltelefoon.be/neet
https://onzetaal.nl/


  

>> Vermaxen. (INT) 

  

>> Van-gas-losreligie. (Taalbank) 
  

 

Praat Nederlands 
 

  

Over niet al te lange tijd komt er op RTL 4 een nieuw spelprogramma over taal. Daarin zal onder 

andere aandacht zijn voor variatie in het Nederlands. In het decor wil men nu de woorden praat en 

Nederlands opnemen in zo veel mogelijk Nederlandse dialecten, maar ook in straattaal, familietaal, 

enzovoort. 

 

Hebt u een suggestie? Stuur die dan naar het e-mailadres taalpostbode@gmail.com.  
  

 

 
Stuur uw suggestie in 

  

 

 

 

 Studenten Nederlands 
 

  

>> Als alle tweedejaars studenten Nederlands aan de Vrije Universiteit in Amsterdam present zijn, 

zitten ze met zijn zessen. (de Volkskrant) 

  

>> De studie Nederlands is alleen in het buitenland populair. (de Volkskrant) 

  

>> De elite wil geen Nederlands meer. (Joop) 
  

 

 En verder 
 

  

>> In welke taal voed ik mijn baby op? (NRC) 

  

>> Alle Funsen verzamelden zich afgelopen zondag in Venlo. (RTL) 

  

>> Het Huus van de Taol (in Drenthe) zoekt een nieuwe directeur en een nieuwe 

streektaalfunctionaris. (Huus van de Taol) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

Zinnen van vier woorden. Die 

verzamelt Wim Daniëls. (Zie Twitter, 

afgelopen weekend.) Waarom alleen 

losse zinnen? Een verhaal is leuker! Wie 

schrijft een 4x4’tje? Precies vier 

samenhangende vierwoordszinnen. Maar 

dan wel spannend. Of grappig, of 

onderhoudend. We zijn erg benieuwd! 

https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2203-vermaxen
https://www.taalbank.nl/2018/09/17/van-gas-losreligie/
mailto:taalpostbode@gmail.com?subject=suggestie%20voor%20'Praat%20Nederlands'
mailto:taalpostbode@gmail.com?subject=suggestie%20voor%20'Praat%20Nederlands'
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/als-iedereen-present-is-hebben-de-tweedejaars-nederlands-met-zijn-zessen-college~b436bc53/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studie-nederlands-is-alleen-in-het-buitenland-populair~be56c577/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/elite-wil-geen-nederlands-meer
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/12/opgevoed-in-welke-taal-voed-ik-mijn-baby-op-a1616200
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4416866/alle-funsen-verzamelen-venlo-het-een-unieke-voornaam
https://huusvandetaol.nl/promotie-van-de-drentse-taol/item/4060-het-huus-is-op-zuuk
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

De Taal-top-100 

 

 

  

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! 

Kort en duidelijk antwoord op honderd 

veelgestelde vragen over het Nederlands, 

met tal van voorbeelden. Bondig, 

praktisch en overzichtelijk. 

 

Alle belangrijke onderwerpen komen aan 

bod: spelling, grammatica, leestekens, 

enz. Ook wordt aandacht besteed aan de 

schrijfwijze van getallen, aardrijkskundige 

namen en de aanhef en afsluiting van 

mails en brieven. Het boek bevat verder 

enkele handige lijsten, bijvoorbeeld met 

oude naamvallen (zoals te allen tijde) en 

werkwoorden waar hen of hun bij hoort. 

 

De Taal-top-100 is geschreven door de 

Taaladviesdienst van het Genootschap 

Onze Taal. Prijs: € 19,90. 

 

(Meer informatie)  
  

 

 
Bestel direct 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
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