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Woordenlijstje 
 
Hier vind je een kleine selectie van lastige woorden en woordcombinaties die te pas 
kunnen komen in bijvoorbeeld correspondentie over sollicitaties of andere stukken. 
 
A 
actie 
adjunct-directeur 
anti-rsi 
arbodienst 
Arbowet 
atv 
atv-dag 

 
 
met streepje, want adjunct is Latijn 
 
met kleine letters 
met hoofdletter 
kleine letters (spelling 2005) 
kleine letters (spelling 2005) 

B 
belangstelling voor 
 
bijvoegen 
breedbandinternetverbinding 
brutosalaris 
bruto-uurloon 
btw 

 
Belangstelling in is onjuist. Interesse 
voor en in is beide correct. 
of insluiten 
1 woord 
woorden met ‘bruto’ altijd aan elkaar 
tenzij er klinkerbotsing ontstaat 
kleine letters (spelling 2005) 

C 
cao 
carrièrestap 
checklisten / checklists 
controle over 
 
controle op 
 
cumulatieven 
cv 

 
kleine letters (spelling 2005) 
aan elkaar 
beide meervoud, beide correct 
‘over’ gebruiken als het gaat om 
‘beheersing van’ 
‘op’ gebruiken als het gaat om ‘toezicht 
houden op’ 
 
curriculum vitae 

D 
detacheringskracht 
detacheringsovereenkomst 
districtsmanager 
duobaan 

 
tussen-s mag, hoeft niet 

E 
eindeproeftijdgesprek 
euro’s 
e-mail 
Eén 
et cetera 
ervan uitgaan 

 
1 woord 
kleine letter 
met streepje 
alleen streepje op 2e ‘e’ 
 
zie ook: ervan uitgaan, hoe schrijf je dat?

F 
fasesysteem 
 
freelanceopdracht 
fulltime 

 
geen tussen-n want meervoud kan 
‘fasen’ en ‘fases’ zijn 
1 woord 
aan elkaar 

G 
ge-e-maild 

 
nieuwe spelling 2005 
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H 
havo 
havo-diploma 
hbo-opleiding 
heeft u / hebt u  

 
 
 
kleine letters en streepje 
beide goed, advies: ‘hebt u’ en ‘heb je’ 

I 
ideeën 
insluiten 
interesse voor / in 

 
 
of bijvoegen 
mag beide gebruikt worden 

M 
mailings 
managementondersteuner 
mavo 
mavo-diploma 
mbo-opleiding 
mission statement 

 
niet: mailingen 
aan elkaar 
 
 
kleine letters en streepje 
 

N 
niet-valide 
no cure no pay 

 
 
geen streepjes 

O 
office 
officeactiviteiten 
Office-functies 
officemanager 
online 
onlinewerving 
organizer 

 
 
aan elkaar 
mag met en zonder streepje 
aan elkaar 
 
zonder streepje 
met een ‘z’ 

P 
product 
parttime 
parttimebeleid 
pr-tekst 
privéadres 
privé-informatie 

 
 
aan elkaar 
aan elkaar zonder streepje 
 
aan elkaar, zonder streepje 

R 
referentiecheck 
respons 
rsi-klachten 

 
 
 
met kleine letters 

S 
secretaresse raad van bestuur 
secretaresseopleiding 
 
sleutel tot succes 
 
sofinummer 
sollicitatie-etiquette 
standaardtekst 
standaardadvertentie 

 
kleine letters 
geen tussen-n want meervoud van 
secretaresse kan met ‘s’ en met ‘n’ zijn 
sleutel tot is gebruikelijk, sleutel voor is 
ook correct 
 
met streepje vanwege klinkerbotsing 

T 
tenslotte 
ten slotte 
 

 
1 woord in betekenis ‘eigenlijk’ 
2 woorden in betekenis ‘tot besluit’ of 
‘concluderend’ 
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tests 
typevaardigheid 
tv-programma 

meervoud met ‘s’, niet: testen 
alle ‘type’-samenstellingen met ‘e’ 
kleine letters en verbindingsstreepje 

U 
updaten 

 
Update, updatete, geüpdatet (zie ook: 
Vervoegen van Engelse werkwoorden) 

V 
vacature-inventarisatie 
van tevoren 
vestigingsmanager 
vwo 
vwo-diploma 

 
Streepje vanwege klinkerbotsing 

W 
werving- en selectieprocedure 
Wet bescherming persoonsgegevens 

 
met streepje 

 
 
 
Klinkerbotsing 
Onaantrekkelijk taalgebruik; hoe vermijd je dat? 
Klantvriendelijke brieven; 5 vuistregels 
Vervoegen van Engelse werkwoorden 
Boek: Spelling en taaltips 
Training: Spelling en taaltips 

http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=500
http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=500
http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=192
http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=192
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=462
http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=476
http://www.kluwershop.nl/managementsupport/details.asp?pr=13078
http://opleidingen.managementsupport.nl/opleidingen/home/trainingdetail.html?searchtext=spelling&opleidinggroep_id=1&type_id=0&opleiding_id=7&aditional_id=0

