
Lijst Signaalwoorden
Maak teksten lekker leesbaar + 

bovendien goed voor je SEO



Wat signaalwoorden zijn.
11 meest gebruikte tekstverbanden 
met voorbeelden van signaalwoorden
Waar het regelmatig misgaat met 
signaalwoorden. 
Hoe signaalwoorden bijdragen aan je 
SEO.

Daar heb ik dit handige blog over ge- 
schreven. 

Je ontdekt daarin:

En omdat ik hou van 'lekker makkelijk' 
maakte ik bovendien deze download 
voor je. Op de volgende pagina's vind je 
alle voorbeelden, alfabetisch geordend 
per tekstverband. 

Handig om bij de hand te houden als je 
jouw woest aantrekkelijke teksten 
schrijft!

Enjoy! Tanja. 

Wat zijn signaalwoorden 
eigenlijk?

https://www.vlinderss.nl/blog/wat-zijn-signaalwoorden/
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Tekstverband: Argument

Bij signaalwoorden van argument doe je een uitspraak die je met 
een argument ondersteunt. Een argument kan een reden of een 
voorbeeld zijn. 

Het verschil tussen een reden en een voorbeeld is dat je bij een 
reden aangeeft waarom iemand iets wel of niet doet en bij een 
voorbeeld doe je iets na, laat je iets zien of maak je iets om je 
uitspraak te verduidelijken. 

Signaalwoorden van argument

als
bijvoorbeeld
daarom
net als

omdat
want 
zoals

Als ik een auto koop, wil ik een oldtimer. Bijvoorbeeld zo'n oldtimer
als Freek. (voorbeeld).
Ik studeer Spaans omdat ik vaak op vakantie naar Spanje ga
(reden). 

Uitleg

Voorbeelden



Het is nog vroeg, dus hoef ik nog niet op te staan. 
Het regent al weken aan een stuk. Daardoor stijgt het niveau van 
het water. 
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Tekstverband: Conclusie

Bij signaalwoorden van conclusie heb je een of meerdere 
uitspraken geschreven en trek je daar een conclusie uit. Dit doe je 
vaak aan het einde van een tekst, maar het kan ook aan het begin. 
De uitspraak en de conclusie kunnen in dezelfde zin staan of in 
meerdere zinnen. 

Signaalwoorden van conclusie

alles overziend
concluderend
daardoor
dus

hieruit volgt
uit dit alles blijkt
vandaar dat



Mijn vriendin gaat vanavond dansen. Het doel is dat ze zich 
helemaal ontspant. 
Om niet te laat te komen, pak ik toch maar de auto. 
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Tekstverband: doel, middel

Bij signaalwoorden van doel of middel beschrijf je eerst een doel en 
daarbij het middel om dat doel te bereiken. Ook hier kan dat in één 
zin of meerdere zinnen. 

Signaalwoorden van doel, middel

daarmee
daartoe
door middel van
het doel is
is erop gericht

met behulp van
met de bedoeling
om te
opdat
waarmee



Ze gaat niet mee op vakantie, want ze heeft al haar budget 
uitgegeven aan een oldtimer. 
Gebruik signaalwoorden zodat je teksten beter leesbaar zijn. 

Tekstverband: oorzaak, gevolg

Bij signaalwoorden van oorzaak of gevolg beschrijf je zowel de 
oorzaak als het gevolg. In welke volgorde maakt niet uit. En het kan 
in één zin of in meerdere zinnen. 

Signaalwoorden van oorzaak, gevolg

als gevolg van
daardoor
dat heeft alles te maken met
dat komt door
door (dit alles)
doordat

hierdoor
op grond van
ten gevolge van
waardoor
want
zodat
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Ze gaat naar de supermarkt om wijn en toastjes in te slaan. Verder 
wat stokbrood, salades en tot slot nog heerlijke ijsjes. 
Zowel mannen als vrouwen komen naar haar feestje. 
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als laatste
bovendien
daarnaast
een ander argument
en
er is nog een reden waarom
in de eerste plaats, 

      in de tweede plaats, etc. 

Tekstverband: opsomming

Bij signaalwoorden van opsomming beschrijf je dingen, kenmerken 
of oorzaken achter elkaar. Ze horen dus bij elkaar. Je raadt het al. 
Dit kan in één of meerdere zinnen. 

Signaalwoorden van opsomming

niet alleen … maar ook
ook
ten eerste, 

tenslotte
verder
vervolgens
zowel ... als

       ten tweede, etc.



Hij heeft zijn tarieven niet verhoogd. Dit in tegenstelling tot zijn 
concurrent, die wel een tariefsverhoging invoert. 
Net als haar zus werkt ze samen met een virtueel assistent. 
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echter
evenals
evenzeer
hetzelfde als
in tegenstelling tot
is vergelijkbaar met

Tekstverband: overeenkomst,
vergelijking

Bij signaalwoorden van overeenkomst of vergelijking schrijf je 
zaken op die je met elkaar vergelijkt. Dit kan zowel over overeen- 
komsten als verschillen gaan. Je gebruikt deze signaalwoorden om 
een vergelijking te maken met iets dat je eerder in je tekst hebt 
beschreven. 

Signaalwoorden van overeenkomst, vergelijking

lijkt op
maar
net (zo)als
ook
overeenkomstig



Aangezien ik behoorlijk grijs ben, ga ik iedere vijf weken naar de 
kapper. 
Ik hou van afwisseling in mijn werk. Om die reden ben ik virtueel 
assistent geworden. 
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aangezien
daarom
immers
namelijk

Tekstverband: reden, verklaring

Bij signaalwoorden van reden of verklaring schrijf je een uitspraak 
en geef je een reden waarom wel of niet. En natuurlijk kan ook hier 
de uitspraak en de reden/verklaring in een of meerdere zinnen 
staan. 

Signaalwoorden van reden, verklaring

om die reden
omdat
op grond van
want



Zoals gezegd heb ik de leukste baan van de melkweg. 
Al met al meer dan genoeg redenen om samen te werken met een 
virtueel assistent. 
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anders gezegd
al met al
het komt erop neer dat
kortom

Tekstverband: samenvatting, 
herhaling

Bij signaalwoorden van samenvatting of herhaling herhaal je de 
belangrijkste boodschap of je geeft een samenvatting. Vaak doe je 
dit op het eind van je tekst, maar het kan ook prima in het begin.

Signaalwoorden van samenvatting, herhaling

ofwel/ oftewel
samengevat
terugblikkend
zoals gezegd



Mijn opdrachtgevers zijn vaak extravert. Ik daarentegen ben een 
echte introvert. 

aan de ene kant, 

anderzijds
behalve als
daar staat tegenover
daarentegen
dat
dat ligt heel anders
desalniettemin
desondanks

       aan de andere kant
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Tekstverband: tegenstelling

Bij signaalwoorden van tegenstelling schrijf je iets wat je vervolgens 
weerlegt of je beweert het tegenovergestelde. Een hele uitdaging 
voor mij omdat een van mijn lieve opdrachtgevers een hekel heeft 
aan het woord maar. Gelukkig is de keuze reuze. 

Signaalwoorden van tegenstelling

echter
enerzijds
hoewel
integendeel
maar
niettemin
ofschoon
tenzij
toch
weliswaar…. maar



Voordat ik naar bed ga, neem ik een heerlijke douche. 
's Morgens heb ik een andere routine. Eerst schenk ik een bakkie 
koffie in, daarna maak ik mijn ontbijt en vervolgens check ik mijn 
socials. 
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aanvankelijk
daarna
eerder(e)
eerst
intussen
later(e)
nadat

Tekstverband: tijd, chronologisch

Signaalwoorden van tijd geven een tijdsvolgorde aan. Ze vertellen 
wanneer iets gebeurd is of laten zien of je tekst in chronologische of 
niet-chronologische volgorde staat. Naast de genoemde 
signaalwoorden hieronder vallen ook alle tijdsaanduidingen 
hieronder. Zoals twee maanden later, vorige week, gisteren, in de 
20e eeuw, in 1963. 

Signaalwoorden van tijd, chronologisch

tegelijkertijd
tijdens
vervolgens
voordat
vroeger
wanneer



Waar ik gelukkig van word? Bijvoorbeeld van mijn werk; onder 
andere als ik handige e-books maak die anderen behulpzaam zijn. 
Ooit wil ik nog een extra taal leren spreken, zoals Arabisch. 

12

bijvoorbeeld
dat wil zeggen
een voorbeeld
je moet daarbij denken aan
met andere woorden

Tekstverband: toelichting, voorbeeld

Signaalwoorden van toelichting en voorbeeld maken een uitspraak 
of stelling duidelijk door een toelichting of een voorbeeld te geven. 
Ook dit kan in één zin. Ook kan het zijn dat er eerst een uitspraak 
staat en pas in de volgende zin(nen) een voorbeeld of toelichting 
komt. 

Signaalwoorden van toelichting, voorbeeld

onder andere
te denken valt aan
ter illustratie
zo
zoals



Vandaag fietsen er minder mensen doordat het regent. 
Ik maak het niet laat omdat ik morgen vroeg wegga. 
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dit komt doordat
een verklaring hiervoor is
immers
omdat

Tekstverband: verklaring

Signaalwoorden van verklaring geven een reden of oorzaak aan van 
een bewering. Let vooral op het verschil tussen reden en oorzaak. 
Dit gaat nogal eens mis. Een duidelijke toelichting lees je in het 
blog Wat zijn signaalwoorden? 

Signaalwoorden van verklaring

Omdat of doordat? 
Bij een reden gebruik je omdat. Bij een oorzaak omdat of 
doordat. Conclusie: gebruik bij twijfel omdat! 

https://www.vlinderss.nl/blog/wat-zijn-signaalwoorden/


Ik ga naar dat festival mits Racoon optreedt. 
Als ik wil kan ik alles. 
Ik kom, op voorwaarde dat ik een oppas geregeld krijg. 
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aangenomen dat
als
gesteld dat
indien

Tekstverband: voorwaarde

Signaalwoorden van voorwaarde geven het verband tussen 
gebeurtenissen. Of ze geven een voorwaarde of afspraak weer. 

Signaalwoorden van voorwaarde

mits (alleen als)
op voorwaarde dat
tenzij (niet als)

Mits of Tenzij?
Mits staat voor alleen als of op voorwaarde dat. Tenzij 
staat voor het tegenovergestelde: niet als of behalve als. 



Signaalwoord
aan de ene kant, aan de andere kant
aangenomen dat
aangezien
aanvankelijk
al met al
alles overziend
als
als gevolg van
als laatste
anders gezegd
anderzijds
behalve als
bijvoorbeeld
bovendien
concluderend
daar staat tegenover
daardoor
daarentegen
daarmee
daarna
daarnaast
daarom
daartoe
dat
dat heeft alles te maken met
dat komt door
dat ligt heel anders
dat wil zeggen
desalniettemin

Tekstverband(en)
tegenstelling
voorwaarde
reden, verklaring
tijd, chronologisch
samenvatting, herhaling
conclusie
argument, voorwaarde
oorzaak, gevolg
opsomming
samenvatting, herhaling
tegenstelling
tegenstelling
argument, toelichting, voorbeeld
opsomming
conclusie
tegenstelling
conclusie, oorzaak, gevolg
tegenstelling
doel, middel
tijd, chronologisch
opsomming
argument, reden, verklaring
doel, middel
tegenstelling
oorzaak, gevolg
oorzaak, gevolg
tegenstelling
toelichting, voorbeeld
tegenstelling
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Alfabetisch overzicht 
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Alfabetisch overzicht 

Signaalwoord
desondanks
dit komt doordat
door (dit alles)
door middel van
doordat
dus
echter
een ander argument
een verklaring hiervoor is
een voorbeeld
eerder(e)
eerst
en
enerzijds
er is nog een reden waarom
evenals
evenzeer
gesteld dat
het doel is
het komt erop neer dat
hetzelfde als
hierdoor
hieruit volgt
hoewel
immers
in de eerste plaats, in de tweede ...etc.
in tegenstelling tot
indien
in tegendeel

Tekstverband(en)
tegenstelling
verklaring
oorzaak, gevolg
doel, middel
oorzaak, gevolg
conclusie
overeenkomst, vergelijking
opsomming
verklaring
toelichting, voorbeeld
tijd, chronologisch
tijd, chronologisch
opsomming
tegenstelling
opsomming
overeenkomst, vergelijking
overeenkomst, vergelijking
voorwaarde
doel, middel
samenvatting, herhaling
overeenkomst, vergelijking
oorzaak, gevolg
conclusie
tegenstelling
reden, verklaring
opsomming
overeenkomst, vergelijking
voorwaarde
tegenstelling



17

Alfabetisch overzicht 

Signaalwoord
intussen
is erop gericht
is vergelijkbaar met
je moet daarbij denken aan
kortom
later(e)
lijkt op
maar
met andere woorden
met behulp van
met de bedoeling
mits (alleen als)
nadat
namelijk
net als
net zoals
niet alleen … maar ook
niettemin
ofschoon
ofwel/ oftewel
om die reden
om te
omdat
onder andere
ook
op grond van
op voorwaarde dat

Tekstverband(en)
tijd, chronologisch
doel, middel
overeenkomst, vergelijking
toelichting, voorbeeld
samenvatting, herhaling
tijd, chronologisch
overeenkomst, vergelijking
overeenkomst, vergelijking, tegenstelling
toelichting, voorbeeld
doel, middel
doel, middel
voorwaarde
tijd, chronologisch
reden, verklaring
argument
overeenkomst, vergelijking
opsomming
tegenstelling
tegenstelling
samenvatting, herhaling
reden, verklaring
doel, middel
argument, reden, verklaring
toelichting, voorbeeld
opsomming, overeenkomst, vergelijking
oorzaak, gevolg, reden, verklaring
voorwaarde
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Alfabetisch overzicht 

Signaalwoord
opdat
overeenkomstig
samengevat
te denken valt aan
tegelijkertijd
ten eerste, ten tweede, etc.
ten gevolge van
tenslotte
tenzij
tenzij (niet als)
ter illustratie
terugblikkend
tijdens
toch
uit dit alles blijkt
vandaar dat
verder
vervolgens
voordat
vroeger
waardoor
waarmee
wanneer
want
weliswaar…. maar
zo
zoals
zoals gezegd
zodat
zowel ... als

Tekstverband(en)
doel, middel
overeenkomst, vergelijking
samenvatting, herhaling
toelichting, voorbeeld
tijd, chronologisch
opsomming
oorzaak, gevolg
opsomming
tegenstelling
voorwaarde
toelichting, voorbeeld
samenvatting, herhaling
tijd, chronologisch
tegenstelling
conclusie
conclusie
opsomming
opsomming, tijd, chronologisch
tijd, chronologisch
tijd, chronologisch
oorzaak, gevolg
doel, middel
tijd, chronologisch
oorzaak, gevolg, reden, verklaring, argument
tegenstelling
toelichting, voorbeeld
argument, toelichting, voorbeeld
samenvatting, herhaling
oorzaak, gevolg
opsomming



E-mailmarketing.
Contentmarketing.
Social media strategie en ondersteuning.
Virtuele assistentie op maat.
Websitebeheer (CMS WordPress).
Workshops op maat Office en verschillende andere
programma's. 

Dit e-book word je aangeboden door Vlinderss. Liever niet zelf
bloggen of (web)teksten schrijven? Neem gerust contact op.
Woorden geven aan jouw gedachten doe ik goed en met plezier. 

Naast schrijfopdrachten kun je bij Vlinderss ook terecht voor:

Stuur een e-mail naar tanja@vlinderss.nl als je een samenwerking
overweegt of een workshop wilt aanvragen. 

Meer tips over schrijven?
>> Lees mijn blogs. Je vindt hier het overzicht met schrijftips. 
>> Laat je inspireren door Vlinderss in je mailbox. 
>> Volg Vlinderss op sociale media.

© Vlinderss [support & services] 2019-2022. Niets uit deze uitgave mag  worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlinderss. Fotocredits: Daphne Gravenstein
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https://www.facebook.com/vlindersswerktvoorjou
https://www.linkedin.com/company/4987020/admin/
https://www.instagram.com/teuntje007/
https://twitter.com/TCavalje
https://www.youtube.com/channel/UCx6RER9c02Mw3c8v-opnP5A
https://www.vlinderss.nl/
https://www.vlinderss.nl/onderwerp/schrijven/
https://www.vlinderss.nl/vlinderss%20in%20je%20mailbox/

