PERSBERICHT - DE TAALTELEFOON BESTAAT 20 JAAR
21 oktober 2019
Team Taaladvies, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, viert deze week de 20e verjaardag van de
Taaltelefoon. Sinds de start in 1999 heeft de Taaltelefoon 182.456 taalvragen van burgers beantwoord. Ongeveer een
derde van de vragen handelt over de spelling van het Nederlands. De andere vragen gaan over woordgebruik,
formulering, grammatica, leestekens en tekstconventies, zoals de adressering en de aanhef in brieven.
Het belangrijkste verschil met 20 jaar geleden is de digitalisering. In het begin vertegenwoordigden de telefonische
vragen drie vierde van het totale aantal oproepen, tegenover een kwart nu. De meeste vragen komen nu binnen via
het formulier op de website of via mail, en er zijn ook andere media bij gekomen zoals Facebook, Twitter en chat.
De telefoon blijft wel nog altijd nuttig: de beller heeft direct antwoord en de taaladviseur kan contextinformatie
vragen en snel inzoomen op de kern van het probleem.
De digitalisering geldt ook voor de adviesteksten zelf. De meeste mensen zoeken het antwoord op hun taalvragen nu
in de eerste plaats online door te googelen. De Taaltelefoon speelt daar met zijn website op in door de taaladviezen
zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat mensen willen weten en de zoektermen die ze daarbij gebruiken. De
website van de Taaltelefoon is daarmee een referentie bij uitstek geworden voor wie betrouwbaar taaladvies zoekt.
In 2018 telde die 4 miljoen bezoekers en 5,8 miljoen geraadpleegde pagina's.
De medewerkers van Team Taaladvies schrijven ook mee aan de adviezen die op de website Taaladvies.net, de
taaladvieswebsite van de Nederlandse Taalunie, staan. In 2018 was die website goed voor meer dan 5 miljoen
bezoekers en meer dan 9 miljoen geconsulteerde pagina's. De adviezen op de website van de Taaltelefoon en
Taaladvies.net worden inhoudelijk op elkaar afgestemd, zodat er geen tegenspraak is. Medewerkers van het team
zijn ook betrokken bij de werkzaamheden van de Commissie Spelling, die verantwoordelijk is voor de officiële
spelling op Woordenlijst.org.

MEER WETEN
Lees het interview met An Bosmans en Stef Croon, de twee taaladviseurs die er in 1999 ook al bij waren:
https://www.taaltelefoon.be/20-jaar-taaltelefoon-interview-met-an-en-stef.
Lees het hele magazine Heerlijk Helder & helemaal juist!, dat Team Taaladvies gemaakt heeft naar aanleiding van
de 20e verjaardag van de Taaltelefoon en de 2de Heerlijk Helderdag:
https://www.vlaanderen.be/publicaties/heerlijk-helder-en-helemaal-juist.

www.vlaanderen.be

CONTACTGEGEVENS
Taaltelefoon 078 15 20 25, elke werkdag van 9 tot 12 uur
Team Taaladvies
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 BRUSSEL
www.vlaanderen.be/taaltelefoon, www.facebook.com/taaltelefoon, www.twitter.com/taaltelefoon

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:
Dirk Caluwé
Coördinator Team Taaladvies
Tel. 02 553 48 76 of 0472 71 24 82
dirk.caluwe@vlaanderen.be
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