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POSITIEVE LADING
Mooi dat je de positieve woordenlijst gedownload hebt. Althans, de
versie met woorden die ik de afgelopen jaren als tekstschrijver heb
verzameld. De lijst bestaat uit werkwoorden, zelfstandige
naamwoorden en overige woorden (waaronder veel bijvoeglijke
naamwoorden) die een positieve lading hebben. Als je deze woorden
gebruikt in teksten benadruk je een positieve 'vibe'. Je lezer associeert
jouw positieve taal met je merk.
In de lijst staan subtiele woorden en powerwoorden. Een voorbeeld
van een subtiel woord is ‘goed’. Iedereen heeft zijn eigen versie van
‘goed’ en daarom is dit woord soms niet krachtig genoeg. Een woord
als ‘gratis’ is meer een powerwoord. Het geeft aan dat je ergens niet
voor hoeft te betalen. Maar gebruik je het niet in de juiste context,
dan kan ‘gratis’ ook een negatieve lading hebben.

HULPMIDDEL
Deze lijst is verre van compleet. Zie het als een hulpmiddel om je te
helpen bij het schrijven op een positieve manier. Gebruik positieve
taal gewoon overal. In een kaartje aan je vriendin, Marktplaats
advertentie, zakelijke tekst en ook in een boze brief aan de
schoolleiding. Wedden dat je met optimistische woorden meer
positieve reacties krijgt?
Ik ben benieuwd wat jouw positieve teksten je opleveren? Laat het
gerust weten en stuur me een mailtje: annemarie@spraakstof.nl.
Veel succes!
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WERKWOORDEN
A
aanbevelen, aanbieden, aangrijpen, aankondigen, aanmoedigen, aanpakken,
aansporen, aanvoelen, aanvaarden, accepteren, activeren, ademen, ambiëren.

B
balanceren, bedanken, bedenken, begrijpen, beïnvloeden, bejubelen, bekoren,
bekrachtigen, bekwamen, beleven, belonen, beloven, benutten, besparen,
betalen, betrekken, boeien, beschermen, besluiten, besparen, betoveren,
betrekken, bevrijden, bewijzen, bewonderen, bezielen.

C
creëren, certificeren, completeren, complimenteren, cultiveren.

D
daveren, delen, denderen, deugen, doelen, doen, doorbreken, doordenken,
dromen, duizelen, durven.

E
emotioneren, empoweren, enerveren, eren, erkennen, ervaren, evalueren,
evenaren, excelleren.

F
fascineren, fantaseren, feesten, filosoferen, fluiten.
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WERKWOORDEN
G
garanderen, geloven, geven, gloeien, goedkeuren, groeien.

H
haasten, handelen, harmoniëren, hebben, helen, helpen, hopen, horen.

I
idealiseren, ijveren, informeren, innoveren, inspireren, integreren,
intensiveren, interesseren, introduceren, inzetten, inzien.

J
juichen.

K
kalmeren, kennen, kleuren, klikken, klimmen, knuffelen, koesteren, krijgen,
kwalificeren, kwantificeren.

L
lachen, lanceren, leiden, leren, leven, liefhebben, loslaten, loven, luisteren.

M
meemaken, mediteren, meekomen, meeleven, meenemen, motiveren.
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WERKWOORDEN
N
nadenken, nastreven, nodig hebben, normaliseren.

O
ondernemen, ontdekken, onderscheiden, ondersteunen, onderwijzen,
onderzoeken, onthullen, ontkiemen, ontmoeten, ontsluiten, ontspannen,
ontvangen, ontwikkelen, opbouwen, openen, ophelderen, ophemelen,
oplossen, opluchten, opmerken, oppeppen, oppikken, opruimen, opschonen,
optimaliseren, opvallen, opvrolijken, overbruggen, overeenkomen,
overdonderen, overtreffen, overtuigen, overweldigen, overwinnen.

P
perfectioneren, praten, professionaliseren, profiteren, proeven, promoten,
provoceren.

R
raken, realiseren, rechtvaardigen, redden, regelen, relaxen, respecteren,
resulteren, rusten.

S
samenwerken, scheppen, schitteren, schokken, sieren, smaken, specialiseren,
spelen, sporten, sprankelen, spreken, stabiliseren, sterken, stimuleren,
streven, structureren, stylen, sympathiseren.
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WERKWOORDEN
T
terugbetalen, terugbrengen, terugkomen, tintelen, tippen, toegeven,
toetreden, tolereren, toppen, transformeren, treffen, trotseren, trouwen.

U
uitdagen, uitgaan, uitkijken, uitmunten, uitnodigen, uitreiken, uitslapen,
uitspreken, uitsteken, uitverkopen, uitvinden, uitwaaien, uitwijken,
uitzonderen.

V
verbazen, verbijsteren, verbeteren, verbinden, verbluffen, verdienen, veren,
vereren, verfijnen, verfrissen, vergeven, vergroten, verheffen, verheugen,
verjongen, verleiden, verlichten, vermaken, vernieuwen, veroorzaken,
verrassen, verrukken, versimpelen, versnellen, versoepelen, versterken,
verstevigen, vertederen, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarmen,
verweven, verwonderen, verzekeren, vinden, vitaliseren, vliegen, vloeien,
voelen, volmaken, vrijgeven, vuren.

W
waarderen, wagen, waken, warmen, wensen, werken, wervelen, weten,
winnen.

Z
zeggen, zekeren, zien, zinderen, zoeten, zorgen, zuiveren.
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ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
A
aanbeveling, aanbod, aandacht, aandeel, aankondiging, aanmoediging,
aanpak, aansporing, aardigheid, acceptatie, accuratesse, actie, activatie,
alleen vandaag, alles, ambitie, authenticiteit, avontuur.

B
balans, basis, bedachtzaamheid, belang, belofte, beleving, beloning, beperkte
toegang, bereidheid, beroemdheid, bescheidenheid, bescherming, besluit,
besparing, beste, betaling, betovering, betrokkenheid, betrouwbaarheid,
bezieling, bijzonderheid, bikkel, blijheid, bodem, bodemprijs, bonus,
bruikbaarheid, buitenkans.

C
cadeau, capaciteit, certificaat, charme, comfort, compassie, competentie,
compliment, coöperatie, coulance, creatie, creativiteit.

D
daadkracht, dank, dankbaarheid, deugd, diploma, discipline, doorbraak,
droom, durf, durfal, duurzaamheid, dynamiek.

E
echtheid, eendracht, eenvoud, eer, eerbied, eerlijkheid, effect, efficiëntie,
eigenheid, elegantie, elite, emotie, empathie, energie, enthousiasme,
evenwicht, ervaring, essentie, ethiek, euforie, expert, expertise, expressie.
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ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
F
fantasie, favoriet, feest, fenomeen, flexibiliteit, flow, focus, feit, fun.

G
garantie, gastvrijheid, gedrevenheid, geduld, geheim, gein, gekte, gekkigheid,
geluk, gemak, genialiteit, genot, gerichtheid, geschiktheid, gevoeligheid,
geweten, gewoonte, gezondheid, gift, glans, glimlach, goedkeuring, grap,
gratie, gratis, groei, groep, gulheid.

H
handigheid, harmonie, hartstocht, hebbeding, heerlijkheid, held, helderheid,
hemel, hevigheid, hofmakerij, hoop, hulp, humor.

I
ideaal, idee, iedereen, ijver, impact, inclusiviteit, individu, indruk, informatie,
innovatie, inspiratie, inspraak, instinct, intellect, intelligentie, interactie,
interesse, intimiteit, introductie, intuïtie, invloed, inspiratie, inzicht.

J
juweel.

K
kalmte, kans, kei, kennis, klasse, kleur, klik, klim, knuffel, koopje, korting,
kracht, kwaliteit.
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ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
L
laatste kans, laatste week, lancering, lef, leider, leven, levenslust, licht, lid,
liefde, lucht, luxe.

M
maatwerk, macht, magie, mededogen, mens, missie, moed, mogelijkheid,
moment, motivatie, must have, muziek, mysterie, mythe.

N
naaste(n), natuur, nieuwsgierigheid, nu, nuchterheid, nummer 1.

O
ogenblik, onderneming, ondersteuning, onderwijs, onderzoek, ontdekking,
onthulling, ontspanning, ontvangst, ontwikkeling, opbouw, openheid,
opleiding, oplossing, opmerking, oprechtheid, opruiming, optie, optimisme,
origineel, overvloed.

P
paradijs, parel, passie, perfectie, persoon, plaatje, plezier, populariteit,
positiviteit, premie, première, pret, pretletter, prijs, prijswinnaar, privacy,
productie, professional, progressie, promotie.

Q
quantum, quote.
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ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
R
realisme, record, regelmaat, respect, resultaat, reus, revolutie, ridder, rijkdom,
risicoloos, ritme, romantiek, rots, ruimte, rust.

S
samenspraak, samenwerking, schatkist, schepping, scherpte, schittering,
schok, schoonheid, sensualiteit, sereniteit, smaak, snelheid, spanning,
speciaal aanbod, specialisatie, speelsheid, spiritualiteit, spitsvondigheid,
spontaniteit, sportiviteit, sprakeloosheid, sprankeling, stabiliteit, sterkte, stijl,
stimulans, structuur, succes, sympathie, synthese.

T
tact, talent, team, teamspeler, tederheid, temperament, tevredenheid, tip,
tinteling, toegift, toekomst, toename, toeval, tolerantie, top, topper,
transformatie, trots, trouw, turbo.

U
uitdaging, uitbundigheid, uiterste, uitnodiging, uitreiking, uitverkoop,
uitvinding, uitzondering, urgentie.

POSITIEVE WOORDENLIJST

11

ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
V
vaardigheid, vastberadenheid, veelzijdigheid, veerkracht, veiligheid,
verantwoordelijkheid, verantwoording, verbazing, verbetering, verbijstering,
verbinding, verbondenheid, verdienste, verering, verfrissing, vergeving,
verheffing, verjonging, verlaagde prijs, verleiding, verlichting, verkering,
verliefdheid, vernieuwing, verrassing, verrukking, versiering, verstand,
versterking, vertedering, vertrouwen, vervulling, verwondering,
verworvenheid, vindingrijkheid, visie, vitaliteit, voedingsbodem,
volmaaktheid, voorbeeld, voordeel, voorproefje, voorraad, vreugde, vriend,
vriendschap, vrijgevigheid, vrijheid, vroegte, vrolijkheid, vruchtbaarheid,
vurigheid, vuur.

W
waarde, waardering, waarheid, wannahave, warmte, weelde, weldaad, wens,
wereld, wetenschap, wijsheid, wilskracht, winst, wonder, wow-factor.

X
X-factor.

Z
zachtheid, zaligheid, zeggenschap, zekerheid, zeldzaamheid, zelfdiscipline,
zelfkennis, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, ziel, zin,
zindering, zingeving, zonder risico, zorgzaamheid, zuiverheid, zwaarte.
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DE REST...
A
aanbevolen, aandachtig, aangenaam, aangrijpend, aanlokkelijk,
aanmoedigend, aantrekkelijk, aanvoelend, aanvullend, aanzienlijk, aardig,
accuraat, actief, additioneel, adembenemend, ad rem, alleen voor, almachtig,
als beste beoordeeld, ambitieus, anders, anoniem, appetijtelijk, attent, aardig,
authentiek, avontuurlijk.

B
barstensvol, bedachtzaam, beeldig, begerenswaardig, begripvol, bekwaam,
belangrijk, belezen, behulpzaam, beperkt beschikbaar, beperkte oplage,
beperkte voorraad, beregoed, bereidwillig, bereikbaar, beroemd, bescheiden,
beschermend, besluitvaardig, besparend, best(e), best verkocht, betaalbaar,
beter, betoverend, betrokken, betrouwbaar, bevredigd, bevrijdend, bewezen,
bewonderd, bewonderenswaardig, bijna uitverkocht, bijzonder, blij,
blijmoedig, bliksemsnel, bloedstollend, bloeiend, bloemrijk, boeiend,
boordevol, briljant, broederlijk, bruikbaar, bruisend, buitengemeen,
buitengewoon, buitensporig.

C
centraal, charmant, comfortabel, competent, compleet, complimenteus,
coulant, creatief.

D
dadelijk, dankbaar, dapper, daverend, decadent, degelijk, denderend,
deskundig, deugdzaam, direct, doeltreffend, dringend, dromerig,
duizelingwekkend, duurzaam, dynamisch.
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DE REST...
E
echt, eenvoudig, eerbiedwaardig, eerlijk, eerste, eersteklas, effectief, efficiënt,
eigen, eigentijds, eigenzinnig, elegant, elitair, emotioneel, empathisch,
empowered, energiek, enthousiast, enorm, ervaren, essentieel, ethisch,
euforisch, evenwichtig, excellent, exceptioneel, exclusief, exotisch, explosief,
expressief, exquise, extatisch, extra, extravert, extreem

F
fabuleus, fantasierijk, fantastisch, fascinerend, favoriet, feestelijk,
fenomenaal, fier, fijn, filosofisch, finaal, fit, flamboyant, flexibel, flitsend,
flowing, formidabel, fris, frivool, fruitig, futuristisch.

G
gaaf, galant, gastvrij, geadviseerd, gebruiksvriendelijk, gecertificeerd,
gedreven, geduldig, gedurfd, geestig, geinig, geïntegreerde, gegarandeerd,
gekwalificeerd, geldig tot, geleerd, geliefd, gelijk, gelimiteerde
geloofwaardig, gelukkig, gemakkelijk, gemotiveerd, genereus, geniaal,
genoten, georganiseerd, gepeperd, gepolijst, geprezen, gerealiseerd,
gerenommeerd, gerespecteerd, gericht, geschikt, gestructureerd,
getalenteerd, getest, gevierd, gevoelig, gewaagd, gewaardeerd, geweldig,
gewild, gewoonlijk, gezagsgetrouw, gezegend, gezellig, gezond, gigantisch,
glansrijk, glashelder, glinsterend, gloeiend, glorieus, goddelijk, goed,
goedaardig, goedgekeurd, gracieus, grandioos, grappig, gratis, groeiend,
grondig, groots, grote, gruwelijk, gul, gunstig.
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DE REST...
H
haarscherp, handig, harmonieus, hartelijk, hartgrondig, hartstochtelijk, heavy,
heel, heerlijk, heftig, helder, helemaal, hemels, heroïsch, hevig, hilarisch,
hoogstaand, hoopvol, hot, huiselijk, hulpvaardig, humoristisch, hysterisch.

I
ideaal, idealistisch, ijverig, ijzersterk, ijzingwekkend, immens, impactvol,
inclusief, indrukwekkend, informatief, innovatief, instinctief, intellectueel,
intens, interactief, intelligent, inspirerend, interessant, intiem, intuïtief,
inventief, invloedrijk, inzichtelijk.

J
ja, jaloersmakend, jippie, joepie, jofel, jolig, jong, juist.

K
kalm, kalmerend, kansrijk, klasse, kleurrijk, klimmend, knuffelbaar, kosteloos,
krachtig, kwalitatief.

L
laatste, last minute, leergierig, leerzaam, legitiem, leidend, lekker, lenig,
letterlijk, leuk, levendig, levenslang, levenslustig, lief, liefdevol, loeihard,
lollig, lovend, loyaal, luchtig, lumineus, luxueus.
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DE REST...
M
machtig, magisch, magistraal, magnifiek, majestueus, makkelijk, mateloos,
meer, meeslepend, meesterlijk, meest bekeken, meest gekozen, meest
verkocht, mega, melodieus, memorabel, menselijk, messcherp, mieters, mild,
minder moeite, minder tijd, minder geld, mindful, modern, moedig,
moeiteloos, mooi, motiverend, multidimensionaal, multidisciplinair, muzikaal,
mysterieus.

N
natuurlijk, nauwkeurig, netjes, nieuw, nieuwsgierig, nobel, nodig, nog maar
een paar exemplaren op voorraad, normaal, nu, nuchter, nuttig.

O
objectief, officieel, ogenblikkelijk, ondernemend, onderscheidend,
ondersteunend, onderzoekend, onalledaags, onbegrensd, onbeschrijfelijk,
onbetwist, ondernemend, ondersteunend, ondeugend, ongeëvenaard,
ongekend, ongelofelijk, ongewoon, onmetelijk, onmiddellijk, onnavolgbaar,
onovertroffen, onoverwinnelijk, onschatbaar, onstuimig, ontspannen, ons
advies, onstuitbaar, ontvankelijk, onvergetelijk, onvermoeibaar,
onverwoestbaar, onweerstaanbaar, onvoorstelbaar, onvoorwaardelijk, onze
tip, oorspronkelijk, op = op, op maat, open, openhartig, open-minded,
opgeleid, opgelucht, opgeruimd, opgetogen, opmerkelijk, opmerkzaam,
oprecht, optimaal, optimistisch, opvallend, opzienbarend, origineel,
overdonderend, overtuigend, overvloedig, overweldigend.

POSITIEVE WOORDENLIJST

16

DE REST...
P
paradijselijk, parelachtig, parmantig, passievol, perfect, persoonlijk, pijlsnel,
pikant, pittoresk, plezierig, plus, poëtisch, populair, positief, prachtig,
pragmatisch, praktisch, precieze, premium, prestigieuze, prettig,
prijzenswaardig, prima, privé, productief, professioneel, prominent, prompt,
proper, punctueel, puntgaaf, puur.

Q
quasi.

R
raak, radicaal, razendsnel, realistisch, rechtmatig, rechtvaardig, redelijk,
regelmatig, relaxed, resoluut, respectvol, resultaatgericht, resulterend,
reusachtig, revolutionair, ridderlijk, rigoureus, rijkelijk, ritmisch, robuust,
romantisch, rotsvast, royaal, ruimdenkend, ruimtelijk, rustig.

S
schattig, scheppend, scherp, scherpzinnig, schitterend, schokkend, schoon,
sensationeel, sensueel, sereen, sierlijk, significant, simpel, slim, smaakvol,
snel, snoeihard, sociaal, soepel, spannend, speciaal, speciaal aanbevolen,
speciaal voor leden, spectaculair, speels, spicy, spijkerhard, spiritueel,
spitsvondig, spontaan, sportief, spraakzaam, sprakeloos, sprankelend, stabiel,
statig, sterk, stevig, stimulerend, stoer, strak, subliem, succesvol, succes
verzekerd, super, superlatief, sympathiek.
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DE REST...
T
tactisch, tactvol, talentvol, teder, temperamentvol, tevreden, tijdelijk, tijdloos,
tintelend, toekomstig, toenemend, toetredend, toevallig, tof, tolerant,
toonaangevend, top, trefzeker, trots, trouw.

U
uitbundig, uitdagend, uitermate, uiterst, uitgaand, uitgesproken, uitmuntend,
uitnodigend, uitstekend, uitzinnig, uitzonderlijk, ultiem, uniek, urgent.

V
vaardig, vakkundig, vastberaden, vederlicht, veelbelovend, veel gekozen, veel
gevraagd, veel verkocht, veerkrachtig, verbazend, verbazingwekkend,
verbijsterend, verbindend, verboden, verdienstelijk, vereerd,
vergevingsgezind, verleidelijk, verleidend, verlicht, verliefd, verrassend,
verrukkelijk, verstandig, versterkend, verstopt, vertederend, vertrouwd,
vertrouwelijk, vervuld, verwonderend, verworven, vet, vindingrijk, visionair,
vitaal, vliegensvlug, vloeiend, volkomen, volmaakt, volmondig, voorbeeldig,
voordelig, voortreffelijk, vreugdevol, vriendelijk, vriendschappelijk, vrij,
vrijblijvend, vrijgevig, vrijmoedig, vrijzinnig, vroeg, vrolijk, vruchtbaar, vurig.

W
waanzinnig, waarderend, waardevol, waardig, waarheidsgetrouw, warm,
warmhartig, weelderig, weergaloos, welbespraakt, weldadig, welgemanierd,
welgesteld, welkom, welkom terug, welvarend, wenselijk, werelds, werkbaar,
werkelijk, wervelend, wijs, wild, winstgevend, wonderbaarlijk, wonderlijk,
wow, wulps.
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DE REST...
Y
yeah, yes, yahoo.

Z
zacht, zakelijk, zalig, zeker, zeldzaam, zelfbewust, zelfstandig, zelfverzekerd,
zinderend, zinvol, zo lang de voorraad strekt, zoet, zorgzaam, zuiver, zwaar,
zwoel.
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