
Het DISC-model van DISCvision, achtergrond en techniek 

 

Leefstijlen, doelgroepen, klantsegmentatie... 

De laatste jaren komen we deze begrippen steeds vaker bij organisaties of in de media 
tegen. Kranten, tijdschriften en tv-programma’s richten zich op doelgroepen, bedrijven 
gebruiken het in hun marketing & communicatie en ook de overheid kiest anno 2018 
steeds vaker voor een cliënt-gerichte aanpak: “DE burger” bestaat niet!  
Bedrijven en organisaties hebben daarbij behoefte aan handzame instrumenten, die 
herkenbaar en effectief zijn. 

Het model 
Het DISC-model maakt gebruik van de gedragswetenschappen sociologie en 
psychologie om gedragsstijlen van mensen te herkennen en daarmee invulling te 
geven in deze segmentatie wensen. Het DISC-model gaat daarbij uit van vier 
hoofdkleuren Rood, Geel, Groen en Blauw. Deze kleuren geven aan welke 
gedrag-  en communicatievoorkeuren van nature bij iemand passen:  
Sommige mensen houden ervan 
om zaken snel te doen. Zij worden 
gekenmerkt door een 
daadkrachtig, interactief en 
extravert optreden. Daartegenover 
staan anderen die beter kunnen 
worden omschreven met het 
hebben van een behoudender, 
voorzichtig ofwel meer introvert 
gedrag. De tweede tegenstelling 
stelt taakgericht tegen over 
mensgericht. Taakgericht is doel-, 
resultaat- en meestal ook individu-
gericht. De mensgerichte houding 
vindt relaties, warmte, samen en 
groepsgericht het belangrijkste. Deze vierdeling met kleuren maakt de complexe 
werkelijkheid hanteerbaar. 

De ontwikkeling 
DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door William Marston en voor het eerst 
beschreven in het boek ‘Emotions of Normal People’ in 1928. In de jaren daarna is 
er steeds meer inzicht ontstaan hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en 



vooral, hoe we inzicht in deze 
verschillen krijgen. Dit heeft ertoe 
geleid dat met een uitgebreide 
DISC-test 40 gedragsstijlen 
onderscheiden en beschreven 
kunnen worden.  
De afgelopen decennia hebben 
wereldwijd al meer dan 60 miljoen 
mensen deze DISC-
persoonlijkheidstest gemaakt. Het 
past in de trend waarbij meer 
aandacht is voor the human factor 
binnen bedrijven en organisaties, 
en de vraag welke taak en welk 
team het beste past bij iemand.  

 

DISCvision 
DISCvision richt zich op marketing en marktonderzoek. Een aan het DISC model 
gekoppelde vragenmodule wordt daarbij ingezet om inzicht te krijgen in de 
achtergronden en motieven van marketingdoelgroepen, of respondenten in een 
onderzoek. De persoonstyperingen geven inzicht in de drijfveren achter het 

gedrag.  
De onderverdeling in verschillende profielen is 
ten behoeve van de marketing en onderzoek 
doelen teruggebracht tot 8 hoofdprofielen. 
Daardoor kon ook het aantal vragen en de 
invultijd voor de profilering teruggebracht worden 
tot ca 2 minuten. Afhankelijk van het 
onderzoekthema en het gebruik door de klant 
kunnen deze profielen worden samengevoegd in 

bijvoorbeeld 3, 4 of 5 persona’s. 
Respondenten worden op basis van de antwoorden in de verkorte QuickScan 
ondergebracht in één van de 8 persona’s. De nauwkeurigheid van de toewijzing 
op basis van de uitgebreide test of de verkorte test wordt permanent gemonitord 

 



De DISCvision onderzoekstechnieken worden, samen met DISCdataLab, in 
verschillende vormen aangeboden. Er kan een koppeling plaatsvinden aan 
vragenlijsten via een hyperlink tot en met WebApp applicaties die specifiek voor 
bedrijven kunnen worden ontwikkeld. 

DISC-koppeling in kwalitatief onderzoek, een voorbeeld uit de zorgsector 
In de zorgsector wordt het DISC-model, naast het gebruik voor HRM trainingen, 
regelmatig ingezet in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In kwalitatieve 
onderzoek wordt de respondenten gevraagd eerst een korte QuickScan in te 
vullen. Dit maakt het mogelijk de quotes te interpreteren op basis van het profiel 
van de respondent. Zo zal een arts met een S (groen) profiel zich eerder 
uitspreken over veiligheid en regelgeving, terwijl een D-arts (Rood profiel) eerder 

praat over de effectiviteit en de 
innovatie.   

Een quote “… ik denk dat ik 
contactueel heel goed ben, dat ik 
oog heb voor de belangen van 
de patiënt. Ik probeer te luisteren, 
is belangrijk. En rustig blijven …” is 
typisch een S-profiel quote.  

Een D in hetzelfde onderzoek: “… 
ik vind het leuk dingen te 
ondernemen en te regelen … 
training in meerdere landen … 
daarmee het toekomst pad van 

ziekten neer te leggen … ik zit daarom in allerlei adviesraden …”. 

Voor het interpreteren van de uitkomsten transformeert DISCvision de DISC-
ruimte vanuit de HRM-context naar het domein van onderzoek; in dit geval de 
zorgsector. Van onderzoek tot onderzoek is dit maatwerk. 

 

 

 


