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Taaltip: zzp-er / zzp’er / ZZP-er / ZZP’er 
 

  

Een zelfstandige zonder personeel is kortweg een zzp’er, niet een zzp-er. 

 

Vergelijkbare woorden zijn bijvoorbeeld pgb’er, vmbo’er en VVD’er. Er komt in dit soort gevallen 

een apostrof na de afkorting, omdat er een achtervoegsel is en geen opzichzelfstaand woord; het 

geheel is dus een afleiding en geen samenstelling. Als het tweede woorddeel een opzichzelfstaand 

woord is en het geheel dus wel een samenstelling is, komt er een streepje: zzp-regeling, zzp-

tarieven, pgb-houder, vmbo-diploma, VVD-congres. 

 

Meer uitleg (ook over de vraag waarom je geen hoofdletters gebruikt) staat op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Video 
 

  >> Hulp bij het maken van een profielwerkstuk over taal. (Profielwerkstuk Taalkunde) 

  >> Wat is de toekomst van het lezen? (Vlogboek Lezen) 

 >> Wat heeft taaljournalist Gaston Dorren de afgelopen week geleerd op taalgebied? (Gaston Dorren) 

 >> Hoe praat je over ziek zijn in het Nederlands van 1000 jaar geleden? (Peter Alexander Kerkhof) 
  

 

 

Corona 
 

  >> Van Dale stelt zijn grote woordenboek online gratis beschikbaar, voor thuiswerkers. (Van Dale) 

 >> Neerlandici bereiden ‘quarantaine-colleges’ voor. (Neerlandistiek) 

  >> ‘Gebruik de juiste taal om het coronavirus te bestrijden.’ (Joop) 

  >> Coronawoordenboek. (Taalbank) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/zzp-zzper/
https://onzetaal.nl/taaladvies/zzp-zzper/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://youtu.be/zxGW6tTXX0E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EMvM2M9crK8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=apiBuF3ek3w
https://www.youtube.com/watch?v=BgwDO7Sbhho
https://online.vandale.nl/zoeken/zoeken.do
https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/quarantaine-colleges/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/gebruik-de-juiste-taal-om-het-coronavirus-te-bestrijden
https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/
https://onzetaal.nl/


  

 Hamsteren 
 

  >> Ludo Permentier over het woord hamsteren. (De Standaard) 

 >> Gebarentolk gaat viraal met vertaling van hamsteren in Nederlandse Gebarentaal. (AD) 

  >> Gebarentolk blijft nuchter onder reacties. (de Volkskrant) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Is het Kaaps Afrikaans of niet? (eNCA op YouTube) 

  >> Hoever kom je met Twents in de Randstad? (TC Tubantia) 

  

>> Gebrekkig taalonderwijs zorgt voor slechte integratie van Syrische vluchtelingen in Nederland. 

(SCP) 
  

 

 

  

 

 

 

Te koop in de webwinkel van Onze Taal 

De leukste taalkronkels 
uit de media 

  

  

“Religieus daten in de lift”, “Dierenasiel zet de 

deuren open”, “Gore praat met Trump” – Onze 

Taal krijgt elke maand honderden taalkronkels 

toegestuurd door lezers, volgers en vrienden. 

De grappigste komen in ‘Ruggespraak’, de 

rubriek op de achterpagina van Onze Taal. 

 

De leukste kronkels van de afgelopen jaren zijn 

gebundeld in Een topjaar voor eikels. Naast 

vermaak is er ook lering: in aparte tekstjes 

wordt toegelicht hoe bepaalde veelvoorkomende 

fouten te verklaren zijn. 

Te koop in de webwinkel van Onze Taal. 

Leden van Onze Taal betalen nu geen 

verzendkosten! 

Prijs: € 13,99. 

 

Bekijk hier een voorproefje.  
 

 

 

 
Bestellen via de webwinkel 
 

  

 

 

  

  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200316_04890642
https://www.ad.nl/binnenland/br-gebarentolk-gaat-viraal-met-hamsteren-iedereen-weet-meteen-wat-je-bedoelt~a94a9406/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doventolk-blijft-nuchter-onder-overweldigende-reacties-op-hamstergebaar~be0bdbcc/
https://www.youtube.com/watch?v=2aEyEaPxQqw
https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=bn4p6LpNGFRTXN8w&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.tubantia.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252fenschede%252fhoe-ver-kom-je-met-twentse-taal-in-de-randstad-bent-u-soms-fries%257ea502c0ea5%252f
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2020/Nederland_papierenland
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Voorproefje_Topjaar_voor_eikels.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Het woord test heeft twee meervouden: 

testen en tests. In de twintigste eeuw 

was tests het gebruikelijkst; tegenwoor-

dig is testen een stuk gewoner. Meer 

info: www.onzetaal.nl/taaladvies/twee-

testen-tests. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalnieuws, taaltips 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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