Van woord tot tekst
Oefeningen bij het onderdeel Combineren van woordbetekenissen
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Oefeningen Combineren van woordbetekenissen
1. Pleonasme en tautologie
Noteer alle (foutieve) dubbelheden in onderstaande teksten.
I

Het lijkt wel alsof alle ministers in dit kabinet zonder uitzondering proberen
diepe sporen na te laten voor toekomstige generaties. Allemaal willen ze als
het ware onsterfelijk worden, maar zij hebben evenwel amper krap vier jaar tot
hun beschikking om de meest ingrijpendste maatregelen te nemen. Dit moet
wel tot gevolg hebben dat het tot haastwerk leidt. Vanzelfsprekend is het
natuurlijk zo dat echt grote veranderingen tijd behoeven. Kortom, meer voor de
hand liggender is het dan ook om dit soort transformaties over een langere
periode vorm te geven. Je kunt vooraf voorspellen dat veel van de maatregelen
uiteindelijk als het erop aankomt weer tenietgedaan of afgezwakt zullen
worden. Dit verwacht ik bijvoorbeeld o.a. voor de nieuwe
arbeidsongeschiktheidswetgeving en de pensioenmaatregelen.

II

Wellicht is het voor u mogelijk dat u in het vervolg voortaan misschien meer
aandacht kunt besteden aan de uiterlijke vormgeving van uw rapporten ten
behoeve van externe opdrachtgevers. Het is namelijk immers zo dat het imago
van onze organisatie ook mede beïnvloed wordt door de manier waarop we
extern naar buiten treden. Hoewel ik besef dat een meer aantrekkelijkere wijze
van presenteren u in het begin aanvankelijk enige extra tijd zal gaan kosten,
voel ik mij desondanks genoodzaakt dit verzoek tot u te moeten richten.

2. Contaminatie
Noteer de woorden of woordgroepen die foutief in elkaar zijn geschoven.
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omlaagzakken
na-imiteren
De reden dat ik ontslag neem, is omdat ik elders veel meer kan verdienen.
een hete temperatuur
De oorzaak is te wijten aan een gebrekkige coördinatie.
Ik solliciteer hierbij op de functie van organisatieadviseur.
Hij beseft zich nog niet goed wat er mis is gegaan.
doorpromoveren
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