Vaagtaal top 100
Hier zijn ze dan: de honderd vaagste woorden en
uitdrukkingen die je nóóit meer mag gebruiken.
Kom je ergens een woord uit de lijst tegen? Eis dan
uitleg bij de schrijver of spreker!
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360 gradenfeedback
aanvliegen
aftikken
alle neuzen dezelfde kant op
als het ware
als mens/manager/politicus vind ik…
alsmede
autonomiteit
bekostigingsprikkel
beleidsbeleid
beleidsresistent
benchmark
bespreekvoorstel
best wel
bilateraaltje
CEO (Chief Executive Oﬃcer)
competence centre
de oorzaak ligt in het feit dat
deﬁnitief eindconcept
denkkader
dicht bij jezelf blijven
door verschillende brillen kijken
doorcommuniceren
duurzaam
een beetje
een plekje geven
een stukje
employability
empowerment
ergens een plasje over doen
exclusieve aanbieding
faciliteren
ﬂankerend beleid
ﬂexibel
frontaal onderwijs
goede bacteriën
handjes en voetjes geven
hands on
herconceptualiseren
implementeren
in je kracht zitten
in principe
inbedden
input-throughput-output
inregelen
je ding doen
kansjongere
kantelen
kennistransfer
klantgericht

51. korting tot wel 50 procent
52. kwalitatief goed
53. letterlijk (ﬁguurlijk bedoeld)
54. linksom of rechtsom
55. maatstafconcurrentie
56. managementsamenvatting
57. marktconform arbeidsvoorwaardenpakket
58. meersporentraject
59. meewerkend voorman
60. missiestatement
61. momentum
62. naar aanleiding van
63. naar elkaar toe groeien
64. nachecken
65. neerwaarts bijstellen
66. niet ondenkbeeldig
67. oké(éééé)
68. onschuldige vrouwen en kinderen
69. ontdubbeling
70. out of the box
71. pijplijnoverleg
72. pluricultureel
73. proactief
74. probleemeigenaar
75. randvoorwaarde
76. respect
77. rond (‘een studiedag rond bejaardenzorg’)
78. sociabiliteit
79. spagaat
80. sparring partner
81. stakeholder
82. stepped care-model
83. streefbeeld
84. synergie
85. toegangsoplossing
86. toekomstbestendig
87. TQM (Total Quality Management)
88. transparant
89. uitvoeringspraktijk
90. USP (Unique Selling Proposition/Point)
91. verandertraject
92. verwonderpunt
93. voorkruipzorg
94. voortschrijdend inzicht
95. woonachtig zijn in
96. zeg maar
97. zelfstarter
98. zelfsturend team
99. zijdelingse schade (ook wel collateral damage)
100.zijn verantwoordelijkheid nemen
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