
Woordenlijst Economie 
 

aanbieding 
de (v) [mv: -en] 

1 
het aanbieden van iets 
2 
iets dat tijdelijk goedkoper is dan normaal 
bij de supermarkt is deze week de cola in de aanbieding 

aanbod  
het 

1 
wat iemand aanbiedt 
hij wilde me wel helpen, maar ik heb zijn aanbod afgeslagen 
2 
wat er te koop is, welke producten of diensten er worden aangeboden 
vraag en aanbod 
het aanbod aan mobiele telefoons is groot 

aanhoudend 
bijv. naamw. 

voortdurend, steeds 
aankoop 
zn m [mv: -kopen] 

1 
het kopen 
bij aankoop van drie flessen krijg je korting 
2 
iets dat iemand heeft gekocht 
die racefiets was een dure aankoop 

aanleg 
de (m) 

1 
het aanleggen, het tot stand brengen 
de aanleg van een weg, een pijpleiding 
2 
aangeboren geschiktheid, talent 
aanleg voor muziek 
3 
geneigdheid 
aanleg hebben om dik te worden = snel dik worden 
4 
begin 
jur. behandeling van een zaak in eerste aanleg = behandeling bij de eerste rechter die van de zaak 
kennisneemt 
Belg. rechtbank van eerste aanleg = arrondissementsrechtbank die oordeelt over alle 
civielrechtelijke vorderingen 



 

aanpassen 
I ww [paste aan, h. aangepast] 

1 
aantrekken om te passen 
ze heeft wel tien jurken aangepast 
2 
doen passen bij 
II wkd ww 

zich gedragen op een manier die goed past bij de omgeving of de omstandigheden 
toen ik in China woonde, moest ik me aanpassen aan het leven daar 
Eskimo's hebben zich aangepast aan het leven in de barre kou 

aanschaf 
de (m) 

1 
het aanschaffen, kopen 
duur in de aanschaf zijn 
de aanschaf van ... 
2 
datgene wat aangeschaft, gekocht is 
dat was een dure aanschaf 

aanschaffen 
ww [schafte aan, h. aangeschaft] 

kopen 
hij heeft een nieuwe televisie aangeschaft 

aanvullen 
ww [vulde aan, h. aangevuld] 

toevoegen wat er ontbreekt 
de frisdrank is bijna op, we moeten de voorraad aanvullen 

aanzienlijk 
bijv. naamw. 

1 
behoorlijk groot 
een aanzienlijk bedrag 
2 
voornaam 
een aanzienlijk man 

abonnement 
het [mv: -en] 

1 
het geabonneerd zijn op iets 
2 
bewijs daarvan, bijv. een kaart 
heb je je zwemabonnement bij je? 



 

administratie 
de (v) [mv: -s] 

1 
het bijhouden van gegevens die nodig zijn om een bedrijf of organisatie goed te 
leiden 
2 
de afdeling waar de mensen werken die dit doen, het personeel dat het uitvoert 
zij werkt op de administratie van een bouwbedrijf 
3 
Belg. ook overheidsdienst, ambtenarenapparaat 
advertentie 
de (v) [mv: -s] 

mededeling die iemand, vaak tegen betaling, in een krant, tijdschrift, op internet 
e.d. zet, bijv. om iets bekend te maken, te koop aan te bieden of om reclame voor 
iets te maken 
advies 
het [mv: -viezen] 

raad 
iemand om advies vragen 
iemand advies geven 
iemand van advies dienen 

afbakenen 
ww [bakende af, h. afgebakend] 

aangeven waar de grenzen van iets zijn, ook figuurlijk 
ik heb met paaltjes het stuk van de tuin afgebakend waar ik groente ga verbouwen 
een gespreksonderwerp afbakenen 

afleveren 
ww [leverde af, h. afgeleverd] 

1 
bij iemand brengen 
de postbode leverde het pakketje bij ons thuis af 
2 
Belg. ook uitreiken <van documenten, diploma's e.d.> 
afsluiting 
de (v) [mv: -en] 

1 
het afsluiten 
2 
dat wat afsluit 
ambacht 
het [mv: -en] 

handwerk, beroep zoals timmerman, schoenmaker, smid 
weven is een oud ambacht 
twaalf ambachten en dertien ongelukken = gezegd als iemand telkens een ander middel van 
bestaan kiest en nooit succes heeft 



 

anti 
voorzetsel, ook: bn 

tegen, het tegendeel van 
antirevolutionair, antiheld 

arbeid 
de (m) 

1 
werk, lichamelijke of geestelijke inspanning om een taak te verrichten 
dag van de arbeid, Belg. feest van de arbeid = feest van de socialistische partijen en vakbonden op 
1 mei 
2 
natk. product van een kracht en de weg die wordt afgelegd 
arbeidsmarkt 
zn 

verhouding tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten, van mensen die 
functies kunnen vervullen 
artikel 
het [mv: -en, -s] 

1 
tekst in vooral een krant of tijdschrift 
2 
afzonderlijk deel van een wet of contract 
de twaalf artikelen des geloofs = de twaalf grondwaarheden van het christendom 
3 
iets waarin gehandeld wordt, wat verkocht wordt 
4 
taalk. lidwoord 
automatiseren 
ww [automatiseerde, h. geautomatiseerd] 

iets wat door mensen werd gedaan, laten doen door machines die automatisch 
werken, vooral computers, (een bedrijf e.d.) daarmee inrichten 
bankbiljet 
zn o [mv: -ten] 

geld in de vorm van een stuk papier 
een bankbiljet van tien euro 

bankrekening 
zn v [mv: -en] 

nummer bij een bank waarop iemand geld ontvangt en waarvan hij geld aan 
anderen kan betalen 



 
basis 
(zeg: -zis) 
de (v) [mv: basissen, bases] 

1 
onderste deel, dat waarop iets rust of steunt 
de basis van een zuil 
2 
grondslag, uitgangspunt 
de basis van een theorie 
de basis voor een gesprek 
op basis van deze gegevens kan ik verder werken 
de basis vormen van ... 
de basis leggen voor ... 
een kabinet op brede basis = dat op ruime steun in het parlement kan rekenen 
3 
wisk. grondvlak, grondlijn 
de basis van een piramide, van een driehoek 
4 
plaats waar militaire operaties van uitgaan 
5 
sport basisopstelling 
in de basis staan 

bedrag 
het [mv: -dragen] 

hoeveelheid geld 
hij kreeg een aardig bedrag 
een bedrag van 10.000 euro 

bedragen 
I werkw. [bedroeg, h. bedragen] 

een bepaald bedrag zijn of kosten 
het inschrijfgeld bedraagt € 500,- 
II werkw. [volt. deelw.] 

zie: bedragen 

bedreigen 
ww [bedreigde, h. bedreigd] 

dreigen iemand kwaad te doen, zeggen dat men iemand kwaad zal doen 
iemand met een vuurwapen bedreigen 
iemand met de dood bedreigen 
bedreigde diersoort, plantensoort = diersoort, plantensoort die misschien gauw uitsterft 
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bedrijf 
het [mv: -drijven] 

1 
zaak, onderneming 
2 
handeling, werking 
een machine in bedrijf stellen 
3 
deel van een toneelstuk 
tussen de bedrijven door = tussen de gewone bezigheden door 

begroting 
de (v) [mv: -en] 

voorlopige schatting van kosten of van inkomsten en uitgaven 
de minister diende een begroting in bij de Tweede Kamer 
Belg. ook begroting in evenwicht = sluitende begroting 

behoefte 
de (v) [mv: -n, -s] 

wat nodig is, wat iemand graag wil 
ik heb behoefte aan slaap 
zijn (natuurlijke) behoefte doen = plassen of poepen 

belasting 
de (v) [mv: -en] 

1 
geld dat aan de overheid wordt betaald en dat deze uitgeeft aan zaken als 
onderwijs, politie, wegenaanleg enz. 
2 
het leggen van een last op iets 
de belasting van een vrachtauto 

belonen 
ww [beloonde, h. beloond] 

1 
iets geven omdat iemand iets goeds heeft gedaan 
goed gedrag belonen 
2 
voldoening geven 
na de klimpartij werden we beloond met een prachtig uitzicht 

beloning 
de (v) [mv: -en] 

1 
iets wat iemand krijgt omdat hij iets goeds heeft gedaan 
ik kreeg een beloning omdat ik de portemonnee terugbracht 
2 
salaris, loon 
benoeming 
de (v) [mv: -en] 

aanstelling in een functie 
haar benoeming tot burgemeester 
 



beperken 
I ww [beperkte, h. beperkt] 

binnen bepaalde grenzen brengen of houden 
het aantal bezoekers beperken 
II wkd ww 

zich beperkingen opleggen 
zich tot iets beperken = iets doen en daarbij andere dingen niet doen 
dit museum beperkt zich tot Nederlandse schilders 

beperkt 
bijv. naamw. 

1 
klein 
een beperkte ruimte 
beperkte middelen = niet veel geld 
2 
met een handicap 
lichamelijk, verstandelijk beperkt 
3 
eng, bekrompen 
iemand met een beperkte maatschappijvisie 
een beperkte voetballer/acteur = die niet veel verschillende dingen kan 
4 
minder dan normaal 
beperkt treinverkeer mogelijk tussen Gouda en Woerden 

besteden 
ww [besteedde, h. besteed] 

1 
geven 
aandacht besteden aan 
2 
uitgeven, gebruiken, doorbrengen 
geld besteden 
tijd besteden 
het is goed aan hem besteed = hij is het waard, hij gebruikt het op een goede manier 
het is aan hem niet besteed = hij waardeert het niet, doet er niets mee 

bestellen 
ww [bestelde, h. besteld] 

1 
opdracht geven om iets te komen brengen, thuis te bezorgen of ervoor te zorgen 
we bestelden iets te drinken bij de ober 
ik heb via internet een boek besteld 
ik heb kaartjes besteld voor de wedstrijd 
2 
bezorgen 
de post bestellen = de post rondbrengen 



 

bestemming 
de (v) [mv: -en] 

1 
plaats waar een reis naartoe gaat 
het vliegtuig had New York als bestemming 
2 
bedoeling, doel, wat ergens mee gedaan gaat worden, waar iets naartoe gaat 
we hebben een bestemming voor ons oude bankstel: onze buren willen het wel 
wat is de bestemming van deze stukken grond? 
wat is onze bestemming in het leven? 

betaling 
de (v) [mv: -en] 

het betalen 
betreffen 
ww [betrof, h. betroffen] 

gaan over, te maken hebben met, betrekking hebben op 
de betreffende atleet werd geschorst = de atleet over wie het gaat 
wat mij betreft, gaan we meteen weg = als de beslissing aan mij zou zijn 

betrekkelijk 
bijv. naamw. 

1 
tamelijk, nogal, vooral in vergelijking met andere dingen of mensen 
ik vond die jas betrekkelijk duur 
2 
niet absoluut, afhankelijk van hoe iemand ernaar kijkt 
schoonheid is maar betrekkelijk 
3 
met een betrekking tot 
betrekkelijk voornaamwoord = voornaamwoord in een bijzin dat verwijst naar een ander woord, bijv. 
'dat' in 'het huis dat daar staat' 

bewijs 
het [mv: -wijzen] 

1 
iets, zoals een feit of voorwerp, dat aantoont dat iets waar is 
bewijzen van iemands schuld 
een bewijs voor een theorie 
ten bewijze = als bewijs 
2 
schriftelijke verklaring 
bewijs van betaling 



 

bezit 
het 

1 
het hebben 
in bezit hebben 
in bezit nemen 
bezit nemen van 
in bezit zijn van 
2 
wat iemand heeft 
bezitting 
de (v) [mv: -en] 

eigendom 
bezorgen 
ww [bezorgde, h. bezorgd] 

1 
brengen, aan huis brengen 
kranten bezorgen 
2 
veroorzaken 
iemand moeilijkheden bezorgen 

bieden 
ww [bood, h. geboden] 

1 
geven, reiken, toesteken 
de heer bood de dame zijn hand 
iemand de helpende hand bieden = iemand helpen 
verzet bieden = zich verzetten 
de mogelijkheid bieden om ... 
2 
de prijs noemen waarvoor iemand iets wil kopen 
wat bied je voor die brommer? 
3 
in een kaartspel het aantal slagen of punten noemen dat iemand denkt te halen 
binnenlands 
bijv. naamw. 

van, in het eigen land 
de binnenlandse handel 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties = naam van een ministerie 



 

bon 
de (m) [mv: -nen, -s] 

1 
briefje dat recht geeft op iets, bijv. een consumptie 
2 
papiertje waarop staat wat iemand gekocht en betaald heeft, besteld heeft e.d. 
wilt u de bon? 
3 
bekeuring 
inform. iemand op de bon slingeren = bekeuren 

bondig 
bijv. naamw. 

kort en zakelijk 
zijn standpunt bondig formuleren 

buigen 
I werkw. [boog, h. gebogen] 

1 
uit eerbied het hoofd of het bovenlichaam naar voren laten zakken 
buigen voor de koningin 
2 
krom gaan staan 
het riet boog in de wind 
3 
krom maken 
een buis van kunststof buigen 
II werkw. 

het bovenlichaam naar voren laten zakken 
zich over iets buigen = iets bestuderen, erover nadenken 

cheque 
(zeg: sjek) 
de (m) [mv: -s] 

papier waarmee iemand de bank opdracht geeft om (aan iemand anders) een 
bepaald bedrag uit te betalen 
blanco cheque = cheque waarop geen bedrag is ingevuld zodat de begunstigde zoveel geld kan 
innen als hij wil; fig. vrijbrief om te doen wat iemand wil 

contant 
bijv. naamw. 

met echt geld, i.t.t. overboeking via de bank e.d. 
iets contant betalen = meteen bij aankoop geld geven 

dalen 
ww [daalde, is gedaald] 

1 
naar beneden gaan 
2 
fig. minder worden 
het aantal werklozen daalt 



 

definitief 
bijv. naamw. 

wat zeker is en vaststaat 
een definitief oordeel 
zij heeft definitief besloten om te blijven 

dergelijk 
voornaamw. 

zulk 
doorsnede 
de [mv: -n, -s] 

ook: doorsnee 
1 
het vlak dat ontstaat bij doorsnijden 
2 
grootste afstand tussen de randen van het doorsnijvlak 
in doorsnede = gemiddeld 

economie 
de (v) [mv: -ën] 

1 
leer van het menselijk handelen m.b.t. het streven naar welvaart 
2 
bedrijfsmatige en financiële toestand in een gebied, land e.d. 
emigrant 
de (m) [mv: -en] 

iemand die emigreert 
eigendom 
I het [mv: -men] 

wat van iemand is 
dat is mijn eigendom 
iets in eigendom hebben 
II de (m) 

eigendomsrecht 
ertussen 
bijw. 

tussen iets dat al genoemd is 
ervaring 
de (v) [mv: -en] 

1 
iets wat iemand meemaakt 
het was een hele ervaring om die berg te beklimmen 
2 
het gedaan hebben van iets, het gewerkt hebben in een vak 
hij heeft twintig jaar ervaring in de scheepvaart 



 

exact 
bijv. naamw. 

nauwkeurig, precies 
iets exact berekenen 
exact drie uur na zijn vertrek kwam hij aan 
exacte wetenschappen = wis- en natuurkundige wetenschappen, zoals natuurkunde, sterrenkunde, 
scheikunde 

exclusief 
bijv. naamw. 

1 
wat anderen uitsluit 
een exclusief interview = een interview speciaal voor dat tijdschrift, die krant e.d. 
de exclusieve rechten hebben 
2 
apart, bijzonder, chic 
een exclusieve modezaak 
een exclusief diner 
3 
waarbij het genoemde niet is inbegrepen 
de prijs is exclusief btw 

exemplaar 
het [mv: -plaren] 

één dier, ding van iets waarvan er nog meer zijn 
hoeveel exemplaren van die krant worden er elke dag verkocht? 
van dit dier leven nog maar honderd exemplaren 

exporteren 
ww [exporteerde, h. geëxporteerd] 

producten uitvoeren naar het buitenland 
fabrikant 
de (m) [mv: -en] 

1 
eigenaar van een fabriek 
2 
iemand of fabriek die iets maakt 
factor 
de (m) [mv: -toren] 

1 
wisk. getal waardoor een product deelbaar is 
een getal in factoren ontbinden 
iets met een factor 2 vermenigvuldigen = vermenigvuldigen met 2 
2 
iets wat ook een rol speelt 
een taalachterstand is een belangrijke factor bij leerproblemen 



 

formule 
de [mv: -s] 

1 
aantal woorden of zinnen die steeds in een vaste vorm worden gebruikt bij een 
bepaalde gelegenheid 
een formule om boze geesten weg te jagen 
2 
wisk. een bewering, waarde of grootheid, uitgedrukt in wiskundige symbolen 
3 
scheik. samenstelling van een stof, uitgedrukt in cijfers en letters 
4 
hoe men iets aanpakt en welke elementen iets bevat 
de formule van een tv-serie 
5 
eisen waaraan auto's of motoren moeten voldoen die meedoen aan races 
formulier 
het [mv: -en] 

gedrukt of digitaal stuk met vragen e.d., dat iemand moet invullen 
belastingformulier, aanvraagformulier 

foutief 
bijv. naamw. 

niet juist, niet correct 
een foutief antwoord 

gebrek 
het [mv: -breken] 

1 
wat iemand te weinig heeft of niet heeft 
gebrek aan geld, woonruimte 
2 
wat niet goed is of niet goed functioneert 
3 
ziekte, afwijking, handicap 
een lichamelijk gebrek 
4 
het nalaten, niet doen van iets 
in gebreke blijven = niet doen wat je moet doen 

gemiddelde 
het [mv: -n, -s] 

1 
gemiddelde waarde, hoeveelheid enz. 
2 
resultaat dat je krijgt als je getallen optelt en de uitkomst deelt door het aantal 
getallen 
het gemiddelde van 12, 3 en 6 is 7 



 

gezamenlijk 
bijv. naamw. 

allemaal of alles bij elkaar 
het gezamenlijk belang 
het was een gezamenlijke beslissing 
gezamenlijk optreden tegen ... 

goederen 
de (meervoud) 

<meervoud van goed> spullen, dingen die iemand bezit of waarin wordt gehandeld 
de goederen voor het warenhuis worden aangevoerd in vrachtwagens 
onroerende goederen = huizen, grond e.d. 

gram 
I het [mv: -men] 

gewicht van 1/1000 kilo 
vijftig gram suiker 
ze heeft geen grammetje vet op haar lichaam 
II de (m) 

woede 
zijn gram halen = zijn woede uiten, afreageren 

gratis 
bijv. naamw. 

zonder te hoeven betalen 
de toegang tot de tentoonstelling was gratis 
gratis en voor niks 

gunnen 
ww [gunde, h. gegund] 

1 
blij zijn voor iemand als hij iets krijgt, niet jaloers zijn 
2 
toewijzen, vooral na een aanbesteding 
de opdracht is gegund aan ... = die mag het doen 
3 
geven, toestaan 
zich geen tijd gunnen = druk bezig blijven, niet even uitrusten of langzamer aan doen 

handel 
de (m) 

1 
het kopen en verkopen van waren 
2 
bedrijf, winkel 
een brandstofhandel 
3 
handelswaar, spullen die iemand verkoopt 
4 
handelingen en gedrag 
iemands handel en wandel = zijn gedragingen, wat hij allemaal doet in het leven 



 

handelaar 
de (m) [mv: -s, -laren] 

iemand die handeldrijft, die koopt en verkoopt 
 

inkomen 
I werkw. [kwam in, is ingekomen] 

1 
binnenkomen 
2 
fig. 
ergens kunnen inkomen = iets begrijpen, zich iets kunnen voorstellen 
daar komt niets van in = dat gebeurt niet, geen sprake van 
II het [mv: -s] 

geld dat iemand ontvangt of verdient 
Belg. gewaarborgd inkomen = gegarandeerd minimuminkomen bij ziekte of ongeval voor 
zelfstandigen en bejaarden 
Belg. kadastraal inkomen = huurwaardeforfait 

handelen 
ww [handelde, h. gehandeld] 

1 
kopen en verkopen 
hij handelt in oude auto's 
2 
doen, verrichten 
je moet niet alleen praten maar ook handelen 
3 
als onderwerp hebben, gaan over 
dit boek handelt over de Tachtigjarige Oorlog 

hinder 
de (m) 

last, belemmering 
we hebben veel hinder van het verkeerslawaai 

hoogstens 
bijw. 

1 
op zijn hoogst, maximaal 
het duurt hoogstens een uur 
2 
in het uiterste geval, op z'n ergst, op z'n best 
ze kunnen je hoogstens uitlachen 
het doet hoogstens een beetje pijn 
ze worden hoogstens getolereerd, nooit echt geaccepteerd 

huren 
ww [huurde, h. gehuurd] 

tegen betaling tijdelijk gebruiken of voor zich laten werken 
een huis, een video, personeel huren 



 

huurder 
de (m) [mv: -s] 

iemand die iets huurt 
ideaal 
I bijv. naamw. 

1 
wat beantwoordt aan de voorstelling van wat volmaakt is, volmaakt 
in een ideale wereld is geen oorlog 
2 
bijna volmaakt, heel erg goed 
ons huis staat op een ideale plek 
II het [mv: -alen] 

1 
voorstelling van iets in een toestand van volmaaktheid 
mijn ideaal is een wereld zonder oorlog 
2 
iets wat iemand graag wil bereiken omdat hij denkt dat het heel goed zou zijn 
mijn ideaal is dokter worden en zieke mensen helpen 
3 
persoon of zaak die zo'n voorstelling belichaamt 
die held die zoveel mensen heeft gered, is mijn ideaal 

illustratie 
de (v) [mv: -s] 

1 
tekening, foto o.i.d. 
2 
voorbeeld, verduidelijking 
immigrant 
de (m) [mv: -en] 

iemand die uit een ander land ergens komt wonen 
importeren 
ww [importeerde, h. geïmporteerd] 

1 
producten kopen in het buitenland om ze in het eigen land te gebruiken, invoeren 
2 
meebrengen van gewoonten, ideeën e.d. 
een cultuur importeren 
een bruid importeren = een vrouw uit het buitenland halen 
3 
comp. data in een programma inlezen, bijvoorbeeld een tabel in een 
databaseprogramma 
individu 
het [mv: -en, -'s] 

1 
afzonderlijk wezen, mens of dier als zelfstandige eenheid van de soort 
2 
min. persoon, mens 
een verdacht individu 



 

inkomsten 
de (meervoud) 

wat ontvangen of verdiend wordt 
inkomsten en uitgaven 

inkoop 
zn m [mv: -kopen] 

1 
het inkopen 
2 
het ingekochte 
3 
inkoopsprijs 
instorten 
ww [stortte in, is / h. ingestort] 

1 
in iets storten 
2 
in stukken uit elkaar vallen 
door de storm is de brug ingestort 
3 
fig. in een heel slechte toestand raken 
de economie stort in 
4 
fig. door grote vermoeidheid of spanning ziek worden 
na haar dood is hij ingestort 

invoeren 
ww [voerde in, h. ingevoerd] 

1 
producten halen uit het buitenland om ze te gebruiken in eigen land, importeren 
2 
maken dat mensen iets gaan doen, instellen 
een gewoonte invoeren 
3 
in werking laten gaan 
een wet invoeren 
4 
comp. gegevens in de computer brengen, informatie doorgeven aan de computer 
inzien 
I werkw. [zag in, h. ingezien] 

1 
even doorkijken 
een boek inzien 
2 
begrijpen, beseffen 
hij zag in dat hij verkeerd had gehandeld 
II het 

oordeel, mening 
mijns inziens, onzes inziens = naar mijn, onze mening 



kas 
de [mv: -sen] 

1 
bergplaats voor geld 
de kas spekken, Belg. ook de kas spijzen = de kas van de nodige geldmiddelen voorzien 
2 
plaats waar betalingen worden verricht 
3 
<geen meervoud> geldvoorraad 
goed bij kas zijn = veel contant geld hebben 
4 
holte waarin iets geplaatst of gevat is 
oogkas 
5 
glazen gebouw waarin het warmer is dan buiten, zodat sommige planten en 
groenten er goed kunnen groeien 
kassa 
de [mv: -'s] 

1 
apparaat met een telmachine in een winkel, waarin ook het geld wordt bewaard 
de kassa rinkelt = er wordt veel geld verdiend 
kassa! = daar kun je veel geld mee verdienen of dat kost veel geld 
2 
plek waar mensen betalen in een winkel, bioscoop enz. 
kassabon 
zn m [mv: -nen, -s] 

papiertje dat uit de kassa komt als bewijs dat iemand betaald heeft 
kilogram 
zn o [mv: -men] 

duizend gram, kilo 
klant 
de (m) [mv: -en] 

1 
iemand die iets koopt of bezoekt of laat doen en daarvoor betaalt 
ze is een vaste klant van de stripwinkel 
de klanten van een kapper 
2 
(mannelijk) persoon, kerel 
een vreemde klant 



 

kopie 
de (v) [mv: -ën] 

1 
iets dat nagemaakt is 
een kopie van een schilderij van Vermeer 
een illegale kopie van een computerprogramma 
2 
fotokopie 
we hebben een kopie van je paspoort nodig 
3 
afschrift, doorslag 
korting 
de (v) [mv: -en] 

1 
bedrag dat iemand minder hoeft te betalen voor iets 
ik heb deze broek met tien euro korting gekocht 
2 
aftrek, vermindering 
korting op een uitkering 

kwalitatief 
bijv. naamw. 

wat te maken heeft met de kwaliteit 
kwalitatief goed 

kwantiteit 
de (v) [mv: -en] 

hoeveelheid, aantal 
kwartaal 
het [mv: -talen] 

1/4 van een jaar, periode van drie maanden 
lening 
de (v) [mv: -en] 

1 
het lenen 
2 
het bedrag dat geleend is 
levensduur 
zn m 

1 
tijd dat iemand of iets leeft 
2 
tijd dat iets gebruikt kan worden 



 
lonen 
ww [loonde, h. geloond] 

1 
waard zijn, opwegen tegen (moeite en kosten) 
het loont de moeite niet om dit te repareren 
het is niet lonend om ... 
2 
vergoeden, loon geven 
loon 
het [mv: lonen] 

vergoeding voor werk dat iemand doet 
hij krijgt zijn verdiende loon = hij krijgt de straf die hij heeft verdiend 
Belg. loontje komt om zijn boontje = boontje komt om zijn loontje, hij krijgt zijn verdiende loon 

magazijn 
het [mv: -en] 

1 
pakhuis, opslagruimte 
2 
houder voor patronen in een vuurwapen 
markt 
de [mv: -en] 

1 
aantal kraampjes op straat waar groente, kleding of andere producten worden 
verkocht 
er was een markt van oude boeken op het plein 
van alle markten thuis zijn = overal verstand van hebben 
2 
het kopen en verkopen 
iets op de markt gooien = te koop aanbieden 
goed in de markt liggen = goed verkocht worden; fig. een goede reputatie hebben 
dat computerspelletje ligt goed in de markt 
Belg. het niet onder de markt hebben = moeite hebben om een doel te bereiken 
3 
afzetgebied, afzetmogelijkheden 
voor dat product is wel een markt 
de markt bederven = voor een te lage prijs verkopen 



 

massa 
de [mv: -'s] 

1 
hoeveelheid stof zonder vorm 
de grijze massa in je hoofd = je hersenen 
2 
natk. hoeveelheid stof die iets, een voorwerp e.d. bevat 
massa en gewicht 
3 
grote groep mensen 
de massa in het voetbalstadion 
de grote massa = het grootste deel van de bevolking, voorgesteld als een beetje dom en kritiekloos 
4 
groot aantal 
ze heeft een hele massa knuffeldieren 

medewerker 
zn m [mv: -s] 

1 
iemand die met iets meehelpt, aan iets meewerkt 
2 
iemand die voor een bedrijf, organisatie e.d. werkt 
wetenschappelijk medewerker = iemand met een onderzoeks- en onderwijsfunctie aan een 
universiteit 

model 
I het [mv: -len] 

1 
nagemaakt voorbeeld 
in het biologielokaal staat een model van een hart 
2 
vorm die iets heeft 
dit shirt is te heet gewassen, nu is het helemaal uit model 
3 
iemand die zich voor zijn beroep laat fotograferen of kleding showt of die poseert 
voor een kunstenaar 
II bijv. naamw. 

1 
strikt volgens de voorschriften 
2 
helemaal in de juiste vorm 
nadelig 
bijv. naamw. 

schadelijk, niet goed 
een regenachtige zomer is nadelig voor het toerisme 
nadelig saldo = verlies 



 

omrekenen 
ww [rekende om, h. omgerekend] 

herleiden tot een andere eenheid 
de prijs omrekenen van euro's naar dollars 

omschrijven 
ww [omschreef, h. omschreven] 

in woorden uitleggen wat iets is 
omwisselen 
ww [wisselde om, h. omgewisseld] 

verwisselen, ruilen voor iets anders 
ik wisselde de dollars om tegen euro's 

onderling 
bijv. naamw. 

1 
wederzijds, van beide kanten 
onderling vertrouwen 
2 
onder elkaar 
iets onderling regelen 

ontmoeting 
de (v) [mv: -en] 

1 
het elkaar leren kennen 
2 
het elkaar tegenkomen 
een sportieve ontmoeting = wedstrijd 

onkosten 
zn mv 

geld dat iemand ergens voor moet uitgeven, kosten, bijkomende kosten 
dit bedrijf heeft hoge onkosten 

ontvangen 
ww [ontving, h. ontvangen] 

1 
krijgen 
ik heb een brief ontvangen 
2 
bezoek bij zich toelaten 
vriendelijk ontvangen worden 

ontvangst 
de (v) [mv: -en] 

1 
het ontvangen of ontvangen worden 
in ontvangst nemen 
2 
wat iemand ontvangt 
3 
het opvangen van radio- of tv-programma's, signalen, berichten e.d. 
de ontvangst is hier slecht 



 
ontwikkelen 
I ww [ontwikkelde, h. ontwikkeld] 

1 
iets verzinnen en maken 
de uitvinder ontwikkelde een nieuw soort fietsbel 
2 
maken tot een bepaalde eindvorm 
3 
doen ontstaan, voortbrengen, uitwerken 
energie ontwikkelen 
een theorie ontwikkelen 
4 
een gefotografeerd beeld zichtbaar maken d.m.v. een speciale vloeistof 
opbrengst 
de (v) [mv: -en] 

1 
voortgebrachte gewassen en vruchten, oogst 
2 
wat iemand ontvangt of verdient 
wat is de opbrengst van de inzameling? 

opleiding 
de (v) [mv: -en] 

het opleiden voor een vak of wetenschap, school, studie 
hij heeft een goede opleiding gehad 

optellen 
ww [telde op, h. opgeteld] 

bij elkaar tellen 
als je 2 en 3 optelt, krijg je 5 

organisatie 
(zeg: -zaa-) 
de (v) [mv: -s] 

1 
het organiseren 
de organisatie van zo'n feest kost veel tijd 
2 
het georganiseerd zijn, de manier waarop iets in elkaar zit 
de organisatie van ons bedrijf is als volgt ... 
3 
georganiseerde groep mensen, vereniging, instelling e.d. 
overeenkomst 
de (v) [mv: -en] 

1 
het op elkaar lijken, gelijkenis 
die twee broers vertonen weinig overeenkomst = ze lijken niet erg op elkaar 
2 
afspraak, contract 
volgens onze overeenkomst ga ik hier een halfjaar vier dagen per week werken 



overzichtelijk 
bijv. naamw. 

gemakkelijk te overzien, op zo'n manier dat het duidelijk is als geheel 
alle informatie over een project overzichtelijk weergeven 

privé 
bijv. naamw. 

1 
persoonlijk 
2 
van of voor één persoon 
3 
niet bestemd voor anderen, vertrouwelijk 
pro 
I voorzetsel 

voor, tot 
pro memorie = ter herinnering 
II het 

dat wat voor iets pleit 
het pro en het contra = het voor en tegen 

producent 
de (m) [mv: -en] 

1 
iemand die iets produceert 
2 
iemand die iets in de praktijk uitvoert, die ervoor zorgt dat iets gerealiseerd wordt 
een filmproducent 

produceren 
ww [produceerde, h. geproduceerd] 

1 
voortbrengen, vervaardigen, maken 
2 
jur. overleggen, tonen, voor de dag komen met 
productie 
de (v) [mv: -s] 

1 
het maken van iets 
de fabriek heeft een nieuwe machine gekocht om de productie te verhogen 
2 
wat gemaakt wordt 
een theaterproductie 

profiteren 
ww [profiteerde, h. geprofiteerd] 

voordeel trekken van, gebruikmaken van iets zodat je er wat aan hebt 



 
publiek 
I het 

1 
de mensen die aanwezig zijn bij een voorstelling, wedstrijd, gebeurtenis e.d., de 
toeschouwers 
het publiek klapte enthousiast na de voorstelling 
2 
de mensen in het algemeen 
dit park is toegankelijk voor het publiek 
II bijv. naamw. 

1 
openbaar, voor iedereen bestemd of toegankelijk 
de publieke weg 
een publiek geheim = bij iedereen bekend 
2 
wat uitgaat van de overheid 
publieke werken 

puin 
het 

afval van metselwerk of van steen, resten van steen 
bij de aardbeving raakten mensen bedolven onder het puin 

realiseren 
(zeg: -zì-) 
I ww [realiseerde, h. gerealiseerd] 

maken dat iets werkelijkheid wordt, tot stand brengen 
een plan realiseren 
II wkd ww 

goed begrijpen, goed beseffen 
realiseer je je wel wat dat allemaal gaat kosten? 

reclame 
de [mv: -s] 

1 
het aanprijzen van producten of diensten, bijv. door een advertentie in de krant of 
een spot op tv 
in de reclame zijn = tijdelijk heel goedkoop zijn in een winkel 
de andijvie is vandaag in de reclame 
2 
klacht, het terugvorderen van iets 



 
rekening 
de (v) [mv: -en] 

1 
papier waarop of computerbestand waarin staat wat iemand voor geleverde 
diensten of goederen moet betalen 
2 
admin. blad met een debet- en een creditzijde, waarop veranderingen in bezittingen 
en schulden en vorderingen worden geboekt 
rekening houden met = denken aan, zich richten naar 
per slot van rekening = tenslotte, waar het op neerkomt 
3 
bankrekening, girorekening 
4 
het betalen, verantwoording 
iets voor zijn rekening nemen = bereid zijn het te doen, er verantwoordelijk voor te zijn 

rente  
de [mv: -n, -s] 

1 
bedrag in procenten dat iemand moet betalen voor het lenen van geld 
2 
bedrag in procenten dat iemand krijgt voor geld dat hij aan iemand anders leent, 
dat op een bankrekening staat of dat iemand belegt 
reserve 
(zeg: -zer-) 
de [mv: -s] 

1 
wat voor bijzondere omstandigheden achtergehouden wordt, noodvoorraad 
zij houdt altijd wat blikjes met eten in reserve 
2 
iemand die kan worden ingezet als vervanger van een ander 
toen een speler geblesseerd raakte, kwam er een reserve in het veld 
3 
voorbehoud, terughoudendheid 
zij reageerde met enige reserve op het voorstel 

resteren 
ww [resteerde, is geresteerd] 

overblijven 
bijna de hele schuld is afbetaald, er resteert nog een klein bedrag 

retour 
(zeg: -toer) 
I de (m) [mv: -s] 

terugkeer, terugreis 
fig. op zijn retour zijn = over zijn hoogtepunt heen zijn 
II het [mv: -s] 

kaartje voor heen- en terugreis 
III bijw. 

terug 
ik stuur dit retour afzender 



risico 
(zeg: -zie-) 
het, ook: de (m) [mv: -'s] 

kans dat er iets vervelends of gevaarlijks gebeurt 
als je roekeloos fietst, loop je het risico een ongeluk te krijgen 

ruilen 
ww [ruilde, h. geruild] 

geven in de plaats van iets anders, verwisselen 
salaris 
het [mv: -sen] 

(regelmatig) inkomen voor werk in dienstverband 
samenhangen 
ww [hing samen, h. samengehangen] 

met elkaar te maken hebben 
het grote aantal diefstallen in die buurt hangt samen met de armoede daar 

samenstellen 
ww [stelde samen, h. samengesteld] 

maken of vormen uit verschillende onderdelen 
een gedichtenbundel samenstellen 

schaars 
bijv. naamw. 

waarvan er maar weinig zijn 
bomen zijn schaars in de woestijn 

schade 
de [mv: -n, -s] 

nadeel, verlies, vooral doordat iets kapotgaat 
de schade door de overstroming bedraagt ongeveer zes miljoen euro 
Belg. ook stoffelijke schade = materiële schade, schade die direct in geld is uit te drukken 
door schade en schande wijs worden = leren van de fouten die je maakt 

schadelijk 
bijv. naamw. 

slecht voor iets of iemand, nadelig 
te vet eten is schadelijk voor de gezondheid 

schikken 
I ww [schikte, h. geschikt] 

1 
ordenen 
bloemen schikken 
2 
uitkomen, passen 
schikt het als ik morgen kom? 
3 
tot een oplossing komen (zodat er geen rechtszaak komt) 
II wkd ww 

zich aanpassen 
zich schikken in = zich neerleggen bij, aanvaarden 



 

schuld 
de [mv: -en] 

1 
geld dat iemand nog moet betalen 
ik heb duizend euro schuld 
2 
iets verkeerds wat iemand gedaan heeft 
het is zijn schuld dat die vaas gebroken is 

service 
(zeg: sùRvəs) 
de (m) [mv: -s] 

1 
de hulp, diensten die een bedrijf verleent als iemand er iets koopt of heeft gekocht 
ik koop niets meer bij dat bedrijf, ze geven totaal geen service nu mijn computer kapot is 
2 
<bij o.a. tennis en volleybal> eerste slag, opslag 
sparen 
ww [spaarde, h. gespaard] 

1 
geld niet uitgeven, maar bewaren voor later 
2 
verzamelen 
ik spaar suikerzakjes 
3 
voorzichtig zijn met, niet hard aanpakken of doden 
iemand sparen 

splitsing 
de (v) [mv: -en] 

1 
plaats waar een weg zich splitst in twee of meer andere wegen 
2 
het uit elkaar gaan, het zich verdelen in verschillende groepen 
een splitsing binnen een politieke partij 

stempel 
I de (m) [mv: -s] 

1 
voorwerp waarin woorden, cijfers enz. zijn uitgesneden die iemand met inkt ergens 
op kan drukken 
zijn stempel op iets drukken = iets sterk beïnvloeden, het karakter van iets bepalen 
iemand van de oude stempel = die ouderwetse opvattingen heeft of die leeft volgens ouderwetse 
gewoonten 
2 
bovenste deel van de stamper van een plant 
II het, ook: de (m) [mv: -s] 

afdruk met inkt met een stempel 
de douanier zette een stempel in mijn paspoort 
 
 



 

stijgen 
ww [steeg, is gestegen] 

1 
omhooggaan 
het vliegtuig stijgt 
2 
fig. toenemen, meer worden 
de prijzen stijgen 

storten 
I ww [stortte, h. / is gestort] 

1 
doen vallen, neergooien 
verboden vuil te storten 
2 
heel hard regenen, stortregenen 
3 
geld op een rekening zetten, naar een rekening sturen 
het bedrag kan worden gestort op bankrekeningnummer ... 
4 
onverwachts in een diepte vallen 
ze stortte in de afgrond 
II wkd ww 

zich er met energie, enthousiast mee bezighouden 
zich op iets storten = met enthousiasme met iets beginnen 

systeem 
(zeg: sies- of sis-) 
het [mv: -temen] 

1 
manier waarop iets is geordend, de opbouw en samenhang van iets 
in deze bibliotheek staan de boeken volgens een bepaald systeem in de kasten 
2 
iets wat samenhang heeft, netwerk 
een systeem van leidingen 

talent 
het [mv: -en] 

1 
bijzondere aanleg, het goed kunnen en het snel en gemakkelijk leren van iets 
hij heeft veel talent voor muziek 
2 
iemand met bijzondere aanleg, die iets goed kan en het snel en gemakkelijk leert 
hij is een groot muzikaal talent 

tegenvaller 
de (m) [mv: -s] 

iets wat tegenvalt 
dat dat baantje niet doorging, was een tegenvaller 



 

tegoed 
I het [mv: -en] 

iets dat iemand nog krijgt of waar hij nog recht op heeft 
ik heb een tegoed van duizend euro op mijn bankrekening = er staat nog duizend euro op mijn 
bankrekening 
II bijw. 

nog te ontvangen 
nog iets tegoed hebben = nog iets moeten krijgen 
je hebt nog tien euro van me tegoed 
zich tegoed doen = smakelijk en rijkelijk eten en drinken 
zij deden zich tegoed aan de heerlijke gerechten 

tekort 
het [mv: -en] 

wat ontbreekt, wat er te weinig is 
er is een tekort aan leraren op onze school 

tekortkomen 
ww [kwam tekort, is tekortgekomen] 

niet genoeg hebben of krijgen 
term 
de (m) [mv: -en] 

1 
woord(groep) uit een bepaald vakgebied als vaste aanduiding voor iets 
medische termen 
2 
wiskundige grootheid 
3 
<in de logica> deel van een syllogisme 
terugbetalen 
ww [betaalde terug, h. terugbetaald] 

geld betalen dat je geleend hebt 
toestemmen 
ww [stemde toe, h. toegestemd] 

1 
zeggen dat iets mag, zeggen dat het goed is, goedkeuren 
zij is erg jong en daarom moeten haar ouders ook toestemmen in het huwelijk 
2 
zeggen dat iets inderdaad zo is als wordt gezegd 
wie zwijgt, stemt toe = als iemand niets zegt, wordt aangenomen dat hij het ermee eens is 

trachten 
ww [trachtte, h. getracht] 

proberen 
uitbetalen 
ww [betaalde uit, h. uitbetaald] 

betalen (van loterijprijzen, salarissen e.d.) 



 
uitgave 
de [mv: -n] 

1 
uitgegeven geld 
uitgaven voor de boodschappen 
2 
boek dat door een uitgever in de handel wordt gebracht 
de boekhandel lag vol nieuwe uitgaven 
3 
Belg. keer dat iets plaatsvindt 
de twintigste uitgave van het filmfestival Vlaanderen-Gent 

uitgeven 
I ww [gaf uit, h. uitgegeven] 

1 
geld geven voor iets dat je koopt of doet of laat doen 
veel geld uitgeven aan kleren 
2 
<boeken, kranten enz.> drukken en op de markt brengen 
3 
<aandelen enz.> nieuw te koop aanbieden 
4 
uitkomen 
Belg. uitgeven op = (van deuren, vensters enz.) uitkomen op 
II wkd ww 

zich presenteren 
zich uitgeven voor = zich voordoen als, doen alsof je iemand anders bent 

uitlenen 
ww [leende uit, h. uitgeleend] 

voor een poosje aan iemand anders geven 
uitstellen 
ww [stelde uit, h. uitgesteld] 

met iets wachten tot een later tijdstip 
de vergadering is een week uitgesteld 

uitvoeren 
ww [voerde uit, h. uitgevoerd] 

1 
naar het buitenland vervoeren en daar verkopen 
2 
doen 
een plan uitvoeren 
3 
voor publiek laten zien of horen 
een muziekstuk uitvoeren 



 

uitwerken 
ww [werkte uit, h. / is uitgewerkt] 

1 
preciezer maken, met meer details 
het plan moet nog verder uitgewerkt worden 
2 
resultaat hebben 
ons plannetje heeft goed uitgewerkt: oma was helemaal verrast toen we kwamen 
3 
ophouden te werken 
de verdoving is uitgewerkt, nu voel ik hoe zeer mijn kies doet 

variëren 
ww [varieerde, h. / is gevarieerd] 

1 
veranderen, afwisselen, verschillen 
de prijs van zo'n computerspelletje varieert soms per winkel 
2 
afwijken van de gewone vorm 
de pianist varieerde op het thema 

verbruik 
het 

het verbruiken, hoeveel iemand verbruikt 
vereniging 
de (v) [mv: -en] 

1 
het (zich) verenigen 
2 
organisatie van personen die (zonder winstoogmerk) samenwerken voor een 
gemeenschappelijk doel 
verhogen 
ww [verhoogde, h. verhoogd] 

1 
hoger maken 
een pad verhogen 
2 
meer, hoger maken 
de winkeliers verhoogden de prijzen 
3 
een hogere plaats of rang geven 
verhoging 
de (v) [mv: -en] 

1 
het verhogen 
2 
verhoogd gedeelte van een vloer of bodem 
3 
lichte koorts 



 

verkoop 
de (m) [mv: -kopen] 

het verkopen 
verkoper 
de (m) [mv: -s] 

1 
iemand die iets verkoopt 
2 
iemand die in een winkel klanten helpt 
verlies 
het [mv: -liezen] 

1 
het verliezen 
2 
wat iemand verloren heeft 
een zwaar verlies lijden 

vermelden 
ww [vermeldde, h. vermeld] 

meedelen, noemen 
je moet je naam en adres op het formulier vermelden 

vermenigvuldigen 
I ww [vermenigvuldigde, h. vermenigvuldigd] 

1 
<rekenen> een getal zoveel maal nemen als door een ander getal wordt aangegeven 
drie vermenigvuldigen met acht 
2 
maken dat iets groter wordt in aantal, er meer exemplaren van maken 
drukwerk vermenigvuldigen 
II wkd ww 

1 
talrijker worden, groter worden in aantal 
2 
zich voortplanten 
verplichten 
ww [verplichtte, h. verplicht] 

<m.b.t. personen> noodzaken, dwingen, bepalen dat iets moet 
iemand (aan zich) verplichten = dingen voor iemand doen waardoor diegene dankbaar is en die 
hem het gevoel geven dat hij eens iets terug moet doen 

verplichting 
de (v) [mv: -en] 

1 
noodzaak, iets wat moet 
2 
reden tot dankbaarheid 
veel verplichting aan iemand hebben 



 

verschijnsel 
het [mv: -en, -s] 

iets wat voorkomt, wat iemand ziet, voelt enz. 
een regenboog is een mooi verschijnsel 
koorts en hoofdpijn zijn verschijnselen van griep 

verslijten 
ww [versleet, h. / is versleten] 

1 
door veel gebruik dun worden of kapotgaan 
mijn schoenen zijn versleten 
2 
door veel gebruik maken dat iets dun wordt of kapotgaat 
ik heb al heel wat schoenen versleten 
ze heeft al heel wat vriendjes versleten = ze heeft veel vriendjes gehad en weer met hen gebroken 
3 
aanzien 
iemand verslijten voor = iemand aanzien voor 

verwaarlozen 
ww [verwaarloosde, h. verwaarloosd] 

niet verzorgen, geen aandacht aan besteden 
te verwaarlozen = te klein, onbelangrijk om mee te tellen 

verwerven 
ww [verwierf, h. verworven] 

iets krijgen of leren door er moeite voor te doen 
kennis verwerven 

verzekeren 
I ww [verzekerde, h. verzekerd] 

1 
zeggen dat wat je zegt, zeker zo is 
ik verzeker je dat ik volgende keer op tijd kom 
2 
garanderen dat mensen die een bepaalde premie betalen, bij schade geld krijgen 
deze maatschappij wil onze boot niet verzekeren 
3 
Belg. ook uitvoeren, onderhouden <van een dienst, samenwerking> 
tijdens de verbouwing blijft kinderopvang verzekerd 
II wkd ww 

premie betalen voor vergoeding bij eventuele toekomstige schade of ander nadeel 
ze waren verzekerd, dus krijgen ze de schade vergoed 
zich van iets verzekeren = ervoor zorgen dat je iets krijgt; controleren om er zeker van te zijn dat iets 
echt zo is 
we verzekerden ons van goede plaatsen in de bioscoop 
ze verzekerde zich ervan dat alle deuren op slot waren 



 

verzekering 
de (v) [mv: -en] 

1 
het verzekeren, zekerheid 
ik geef je de verzekering dat het goed komt 
2 
afspraak met een verzekeringsmaatschappij waardoor iemand ergens voor 
verzekerd is, de overeenkomst waarin dit wordt vastgelegd 
een reisverzekering 
Belg. familiale verzekering = vorm van WA-verzekering voor leden van een gezin 
3 
verzekeringsmaatschappij 
ik bel de verzekering voor informatie 
4 
hechtenis, beslag 
iemand, iets in verzekering nemen 

verzenden 
ww [verzond, h. verzonden] 

naar iemand sturen via internet, per post, koerier e.d. 
vestigen 
I ww [vestigde, h. gevestigd] 

1 
oprichten, beginnen, een plaats geven 
zij hebben daar een bedrijf gevestigd 
2 
richten op 
we vestigen al onze hoop op de laatste wedstrijd 
de aandacht op iets vestigen = maken dat andere mensen iets opmerken, bijv. door er iets over te 
zeggen 
II wkd ww 

ernaartoe gaan om er te blijven 
zich ergens vestigen = ergens gaan wonen of een bedrijf beginnen 
er vestigen zich veel bedrijven langs de snelweg 

voldoen 
ww [voldeed, h. voldaan] 

1 
goed genoeg zijn 
het is moeilijk om aan die strenge eisen te voldoen 
2 
betalen 
een rekening voldoen 

voltooien 
ww [voltooide, h. voltooid] 

afmaken 
de schilder heeft zijn schilderij voltooid 



 

voorbereiden 
I ww [bereidde voor, h. voorbereid] 

1 
vooraf het nodige doen, klaarmaken 
een vergadering, diner voorbereiden 
2 
voorzichtig inlichten 
iemand voorbereiden op slecht nieuws 
II wkd ww 

zich klaarmaken 
zich op iets voorbereiden = er rekening mee houden dat het kan gebeuren 
we zijn op het ergste voorbereid 

voordelig 
bijv. naamw. 

1 
winstgevend, nuttig 
2 
voor weinig geld, vrij goedkoop 
ik heb deze auto voordelig gekocht 

voortzetten 
ww [zette voort, h. voortgezet] 

verdergaan met iets 
de besprekingen voortzetten 

voorwaarde 
de (v) [mv: -n] 

eis of beperking die iemand van tevoren stelt 
op voorwaarde dat 
onder geen enkele voorwaarde 

vorderen 
I werkw. [vorderde, is gevorderd] 

vooruitkomen 
mijn werkstuk vordert maar niet, zo krijg ik het nooit af 
II werkw. [vorderde, h. gevorderd] 

opeisen 
geld dat iemand nog moet betalen, van iemand vorderen 

vordering 
de (v) [mv: -en] 

1 
vooruitgang 
vorderingen maken 
2 
eis, het opeisen 
vordering van levensmiddelen voor de strijdkrachten 
3 
schuld die kan worden geïnd 
een vordering van tienduizend euro op iemand hebben 



 

vracht 
de [mv: -en] 

1 
de dingen die vervoerd worden, lading 
2 
last die moet worden gedragen 
3 
vervoerloon 
4 
grote hoeveelheid 
een vracht boeken 

waard 
I de (m) [mv: -en] 

herbergier 
zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten = iemand ziet anderen aan voor wat hij zelf is 
buiten de waard rekenen = met iemand of iets geen rekening houden 
II de [mv: -en] 

laag land tussen rivieren 
III bijv. naamw. 

met een bepaalde waarde 
dit horloge is tweehonderd euro waard 
dit boek is de moeite waard = dit boek is goed, interessant, aan te raden 

waarderen 
ww [waardeerde, h. gewaardeerd] 

1 
schatten, de waarde bepalen 
dat huis wordt niet hoog gewaardeerd 
2 
beseffen dat iets goed is, er blij mee zijn 
ik waardeer het zeer dat jullie mij gewaarschuwd hebben 

waarschijnlijk 
I bijv. naamw. 

geloofwaardig, wat waar zou kunnen zijn 
dat is een niet erg waarschijnlijk verhaal 
II bijw. 

vermoedelijk, met een grote kans dat het zo is 
hij komt waarschijnlijk morgen 

waren 
I werkw. [waarde, h. gewaard] 

dwalen, zweven 
er waart een spook door het kasteel 
II de (meervoud) 

handelsartikelen 
III werkw. [verl. td.] 

zie: zijn 
zie: wezen 

http://mijn.prisma.nl/?id=567661
http://mijn.prisma.nl/?id=566618


 

weegschaal 
zn [mv: -schalen] 

apparaat om mee te wegen 
wegen 
ww [woog, h. gewogen] 

1 
het gewicht bepalen van 
een stuk kaas wegen 
gewogen en te licht bevonden = niet geschikt of goed genoeg gevonden 
wikken en wegen = heel goed nadenken, vooral over de voors en tegens, voordat je beslist 
2 
een bepaald gewicht hebben 
hoeveel weeg jij? 

welvaart 
de 

maatschappelijke voorspoed, situatie waarbij in een land of gebied geen armoede 
e.d. heerst 
werkgever 
de (m) [mv: -s] 

iemand die één of meer mensen in dienst heeft 
werkweek 
zn [mv: -weken] 

1 
de tijd die, aantal uren dat iemand tijdens een week werkt 
een werkweek van 36 uur 
2 
week die leerlingen buiten school ergens doorbrengen, meestal om iets van die 
omgeving te leren 
zij gaan op werkweek naar Texel 

winkelbediende 
zn [mv: -n, -s] 

verkoper of verkoopster in een winkel 
winkelier 
de (m) [mv: -s] 

iemand die een winkel heeft of beheert 
personeel 
I bijv. naamw. 

persoonlijk 
II het 

degenen die voor iemand werken of voor een bedrijf of organisatie 
zakenman 
de (m) [mv: -nen, -lui, -lieden] 

man die een bedrijf leidt, handeldrijft enz. 
zakgeld 
zn o 

geld voor kleine dagelijkse uitgaven, vooral geld dat kinderen van hun ouders 
krijgen om vrij te besteden 



 
zelfstandig 
bijv. naamw. 

die dingen zelf doet, voor zichzelf zorgt, zonder de hulp of toestemming van 
anderen, onafhankelijk 
zenden 
ww [zond, h. gezonden] 

1 
sturen, doen gaan, doen toekomen 
iemand een pakje zenden 
2 
<radio, tv> uitzendingen verzorgen 
 





 
 
 


