
De doelgroep segmentatie van DISCvision 

De doelgroepen segmentatie van DISCvision is gebaseerd op het wereldwijd gebruikte 
en wetenschappelijk gevalideerde DISC-model. Dit model is ruim 90 jaar geleden 
ontwikkeld door William Marston en beschreven in zijn boek ‘Emotions of Normal 
People’ uit 1928.  
Marston werd geïnspireerd door de gedragswetenschapper Carl Jung. Het bijzondere 
van William Marston was, dat hij als eerste in zijn analyses keek naar “gewone” 
mensen. Tot dat moment waren de gedragsstudies met name gericht op 
psychiatrische patiënten. Marston bracht met het DISC model de drijfveren en 
motieven achter het gedrag van ‘normal people’ in beeld: Waarom doen mensen wat 
ze doen?   
In de jaren daarna werd vooral binnen bedrijven en organisaties gebruik gemaakt van 
deze inzichten. Zo is het DISC model tot op de dag van vandaag wereldwijd nog steeds 
een van de meest gebruikte modellen om medewerkers in bedrijven en organisaties 
optimaal samen te laten werken. Voor HRM vraagstukken wordt een uitgebreide 
vragenlijst gebruikt, waarmee een onderscheid gemaakt kan worden naar 40 profielen, 
die inzicht geven in het gedrag en communicatie profiel.  
In het DISC model voor marketing & beleid dat door DISCvision is ontwikkeld, wordt 
gebruik gemaakt van de 8 hoofdsegmenten uit het DISC model, die met een kortere 
vragenmodule kunnen worden bepaald. De uitkomsten van deze vragenmodule leiden 
tot de vaststelling van het leefstijlprofiel. Onderliggende dimensies zijn taakgericht 
versus mensgericht en extravert versus introvert. De vragenmodule kan zelfstandig 
worden afgenomen of aan marktonderzoek worden toegevoegd.  

 
  



 

De beschikbaarheid van het model op wijk, buurt en straatniveau in Nederland 

De DISC leefstijlen, ofwel het DISC leefstijl dna is beschikbaar voor elke postcode in 
Nederland. Per straat kan zo het leefstijl profiel van de bewoners worden weergegeven. 
Op basis van grootschalig marktonderzoek waarin de DISC leefstijlenmodule is 
meegenomen, bestanden waarin leefstijl kenmerkende patronen als het aankoop- of 
media gedrag zijn opgenomen en correlaties met socio-demografische variabelen 
vindt doorvertaling plaats naar de straten en wijken in Nederland. Voor gemeenten, 
wijken en buurten is zo een nauwkeurige beschrijving van de verschillende profielen 
beschikbaar. De profielen kunnen met behulp van de postcode ook aan 
klantbestanden worden gekoppeld.  Levering van profielen vindt plaats vanaf 6 positie 
postcode niveau. Daarnaast worden de profielen in geografische leefstijlkaarten 
geleverd, waarmee in wijken en buurten een duidelijk beeld ontstaat van de dominante 
DISC-profielen.  

Relatie met energietransitie 

DISCvision levert informatie over leefstijlen van mensen. De segmentatiemethode geeft 
inzicht in de motieven en drijfveren achter het gedrag en communicatie voorkeuren die 
mensen hebben. Op basis van het dgot onderzoek, dat onder 50.000 inwoners van Zuid 
Holland is gehouden, is veel informatie beschikbaar over de wensen en motieven van 
bewoners als het gaat om energie maatregelen. Deze inzichten zijn goed bruikbaar in 
de communicatie van gemeenten over de energie transitie.  

Communicatie en participatie 

Vertaling naar participatie en communicatie strategieën ligt in het verlengde en kan 
plaatsvinden in samenwerking met de eigen ‘preferred’ partijen van opdrachtgevers, 
zoals PR en communicatiebureaus. Zo kan rekening worden gehouden met lokale of 
regionale voorkeuren. Zo zal de communicatie in Groningen net wat anders worden 
gedaan dan bijvoorbeeld in Limburg, ook wanneer de leefstijlprofielen vergelijkbaar 
zijn. Via DISCvision kunnen ook contacten gelegd worden met bureaus die ervaring 
hebben met de DISC leefstijlen en doelgroepgerichte communicatie.  

 


