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Taaltip: de betroffen medewerkers 
 

  

Het gebruik van betroffen als bijvoeglijk naamwoord is niet correct. Wel juist zijn bijvoorbeeld ‘de 

betrokken medewerkers’, ‘de desbetreffende medewerkers’ en ‘de betreffende medewerkers’. 

 

Combinaties als ‘de betroffen medewerkers’, ‘de betroffen gemeenten’ en ‘het betroffen gebied’ 

komen weleens voor. Vermoedelijk is dit betroffen een verhaspeling van betrokken en 

(des)betreffende. Mogelijk speelt ook de gedachte aan getroffen soms mee (‘het getroffen gebied’, 

‘de getroffen families’). 

 

Betreffen kan niet in de lijdende vorm worden gebruikt: je kunt niet spreken van ‘medewerkers die 

betroffen worden’. Daardoor is ook ‘de betroffen medewerkers’ vreemd. Bij bijvoorbeeld treffen, 

vermelden en betrekken kan zo’n constructie wel: ‘medewerkers die getroffen/vermeld/betrokken 

worden’. Daarom kun je ook zeggen: ‘de getroffen/vermelde/betrokken medewerkers’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> 30 woordcombinaties waar (bijna) altijd een spatie in moet. (Frankwatching) 

  >> Franz is niet Frans. (De Limburger) 

 >> Reddingsstrook. (Taaltelefoon) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.frankwatching.com/archive/2019/09/28/schrijf-eens-wat-losser-30-woorden-waar-bijna-altijd-een-spatie-in-moet/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190929_00125095/taal-zorgt-voor-problemen-bij-praatje-merkel-en-maxima
https://www.taaltelefoon.be/reddingsstrook
https://onzetaal.nl/


  

   

 

Laatste kans: 
kaarten voor het congres van Onze Taal 

 

  

Wat is je moedertaal? Welke band hebben mensen met hun moedertaal? Verandert dat nu er steeds 

meer moedertalen bij komen in Nederland en België? En welke taal ervaren tweetaligen en 

dialectsprekers als hun moedertaal? Al die vragen komen op een luchtige, onderhoudende en 

aansprekende manier voorbij op het congres van Onze Taal, op zaterdag 5 oktober in Utrecht. 

 

Er staat u een wervelend programma te wachten met onder anderen dichter Ester Naomi Perquin, 

Denker des Vaderlands Daan Roovers, schrijver en danser Ish Ait Hamou, enkele taalkundigen en 

presentator Wim Daniëls. Bovendien wordt een deel van de taaldag live uitgezonden op NPO Radio 

1, als Frits Spits het podium overneemt voor het Taalstaat-onderwijsdebat. 

 

Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Interesse? Bestel ze dan vandaag nog. 
  

 

 
Meld u aan via onze webwinkel 

  

 

 

  

 

 

  

  
 

 

Gedichten over taal 
 

  

Van 5 tot en met 12 oktober is de Week 
van het Nederlands. In die periode 

ontvangen de abonnees van de digitale 
gedichtennieuwsbrief Laurens Jz. Coster 
iedere werkdag een gedicht in hun 
mailbox over (de Nederlandse) taal, 
inclusief een korte beschouwing of 
overpeinzing. 
 

De gedichten zullen ook verschijnen op de 

website Laurens Jz. Coster. Daar zijn voor 
de liefhebber overigens honderden oude 
afleveringen te vinden, wat een fraaie en 
bijzonder gevarieerde bloemlezing van de 
Nederlandse poëzie oplevert. 

  

 

 
Abonneren op Coster (gratis) 

  

 

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
http://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
http://laurensjzcoster.blogspot.com/
https://high5.nl/minimalist/index.php?l=laurensjzcoster


 

 

En verder 
 

  

>> Computergestuurde voorleessystemen moeten woorden zoals bommelding, verspringen, 

gynaecologie en december feilloos uitspreken. Hoe leren ze dat? (Eos) 

  

>> Altijd al alles willen weten over het Antwerps? Nancy Janssens doceert vanuit Eindhoven. 

(Antwerpse les op YouTube en Antwerpse taal op Facebook) 

  

>> De Arnhemse rechtbank heeft een man als gemachtigde geweigerd wegens beledigend, 

smadelijk en dreigend taalgebruik in een pleitnota. Dat gebeurt niet vaak. (Omroep Gelderland) 
  

 

 Taalagenda 
 

  

>> Welke taalevenementen staan er op het programma tijdens de Week van het Nederlands én 

daarna? Blijf bij met de Taalagenda op de website van Onze Taal. 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Tractor heeft twee meervoudsvormen: 

tractors en tractoren. Dat geldt ook voor 

veel andere woorden op -or (zoals 

donor, presentator, rector, professor). 

De vorm op -oren geldt vaak als iets 

formeler dan die op -ors. 

Meer uitleg en voorbeelden: 

https://onzetaal.nl/sponsors-sponsoren. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalweetjes, taalnieuws 

en taalkronkels 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

https://www.eoswetenschap.eu/technologie/hoe-siri-leert-praten
https://www.youtube.com/channel/UCR0yKs3tH6FK8zJ4n03xgsg/featured
https://www.facebook.com/pg/Antwerpseles/events/?ref=page_internal
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2425828/Smerige-hoerentent-rechter-wijst-gemachtigde-de-deur-om-extreem-taalgebruik
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalagenda/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/sponsors-sponsoren/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
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