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1. De opdracht

Doordat Livits op veel plekken nog te omslachtig werkt zorgt dit tot op heden nog voor klachten 
en dit heeft in het verleden ook een negatieve impact gehad op de klanttevredenheid.

De opdracht is om de behoeftes van de gebruikers van Livits in kaart te brengen en op basis van 
deze behoeftes de UI van Livits te verbeteren. Als we het hebben over gebruikers spreken we over 
de werknemers binnen ledenorganisaties, aldus de klanten van Livits. Het doel van de opdracht is 
dan ook om de klanten van Livits een betere ervaring te bieden door de UI gebruiksvriendelijker te 
maken.
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Livits is een bedrijf dat onderdeel is van CCI groep. Livits heeft een softwareapplicatie ontwikkeld 
die door professionele ledenorganisaties ingezet wordt voor diverse van hun primaire processen. 
Denk hierbij aan een ledenadministratie (CRM), contributie, een online ‘mijn’ omgeving en het 
organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen. Livits is dus een technische oplossing voor 
professionele ledenorganisaties die ondersteuning biedt in het boeien, binden en vinden van 
leden.

In 2020 is er binnen Livits besloten om aan Livits 2.0 te gaan werken. Op front-end gebied 
betekent dit er over gestapt zal worden naar het React Framework en dit brengt veel nieuwe 
mogelijkheden met zich mee. Livits 2.0 moet een modernere en gebruiksvriendelijkere Livits 
worden, maar ook performance-winst als resultaat hebben.

Het bedrijf 

De opdracht

Onderzoeksvragen
Om tot een goed eindresultaat te komen zijn de volgende onderzoekvragen opgesteld: 

• Wat vinden klanten beperkingen of irritaties binnen de huidige UI van Livits? 
• Wat zijn de belangrijkste punten die moeten worden opgelost binnen de user interface?
• Hoe kan de nieuwe UI het best werken en eruit komen te zien?
• Wat zijn de best practices voor UI design en hoe kunnen deze worden geïmplementeerd 

binnen Livits?
• Hoe kun je het prototype het beste en op een efficiënte manier gaan implementeren?
• Hoe kan React worden toegepast bij het optimaliseren van de UI van Livits?



2. Aanpak, uitvoering en resultaten

Discover

Binnen dit project is er gewerkt met de scrum methode en het double diamond framework. 
Scrum is een methode die binnen het development team van Livits wordt gebruikt en deze is in 
de laatste fase van dit project dan ook toegapast. Het project is opgedeeld in drie fase: 

• Fase 1 – Discover
• Fase 2 – Define
• Fase 3 – Develop & Deliver

Binnen het double diamond framewrok werk je met een design challenge, de design challenge 
die voor dit project is opgesteld is als volgt:

Ontwerp een gebruiksvriendelijke user interface die werknemers van ledenorganisaties helpt om 
op een snelle en efficiënte manier hun administratieve taken uit te voeren.
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Define
Op basis van de informatie die is opgedaan in de discover is er een persona gemaakt om een 
beter beeld te krijgen van wie de gebruiker nu daadwerkelijk is. De gebruiker van Livits bestaat 
voornamelijk uit mensen met een administratieve functie, met een gemiddelde leeftijd van 50. 
Om antwoord te geven op de deelvraag ‘Wat zijn de belangrijkste punten die moeten worden 
opgelost binnen de user interface?’ zijn er user story’s opgesteld. De user story’s staan op

De eerste fase draaide om het vinden van de daadwerkelijke problemen die er nu binnen 
de huidige UI van Livits spelen. Om antwoord te krijgen op de deelvraag ‘Wat vinden klanten 
beperkingen of irritaties binnen de huidige UI van Livits?’ zijn er expertinterviews gehouden met 
een aantal werknemers van Livits, is er onderzoek gedaan naar de inzichten van een voormalige 
stagiair en is er een enquête gehouden. Ook stond er een fly on the wall gepland met een van 
de klanten, maar dit is uiteindelijk een interview/gesprek geworden. Om de expertinterviews 
te analyseren is er een synthese uitgevoerd. Uit de interviews kan geconcludeerd worden 
dat de gebruiksvriendelijkheid van Livits het grootste probleem is dat er op dit moment 
speelt. Het vernieuwen van de user interface van Livits is een onderdeel van het verbeteren 
van de gebruiksvriendelijkheid. Het verbeteren van de user interface is een manier om de 
gebruiksvriendelijkheid van Livits op een snelle manier tot een bepaald niveau te brengen, 
maar om de gebruiksvriendelijkheid van Livits tot een niveau te brengen die op een lijn ligt 
met de concurrentie zal er een verbetering moeten komen in de huidige processen. Echter 
valt het verbeteren van de processen buiten de scope en de te verbeteren processen zullen 
dan ook alleen in het adviesrapport worden besproken. Voor het analyseren van de enquête 
is een infographic gemaakt. Alle bevindingen die zijn gedaan zullen in de define fase worden 
gesstructureerd om zo antwoord te geven op de deelvraag ‘Wat zijn de belangrijkste punten die 
moeten worden opgelost binnen de user interface?’

https://aliyahlivits.myportfolio.com/persona
https://aliyahlivits.myportfolio.com/user-storys
https://aliyahlivits.myportfolio.com/analyse-bestaand-onderzoek
https://aliyahlivits.myportfolio.com/gesprek-techniek-nederland
https://aliyahlivits.myportfolio.com/expert-interviews
https://aliyahlivits.myportfolio.com/advies-rapport-to-do
https://aliyahlivits.myportfolio.com/klant-enquete
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Develop & Deliver

volgorde van prioriteit en haalbaarheid binnen dit project en ieder user story is gekoppeld aan 
een of meerdere heuristieken van Nielelsen. In overleg met de productmanager en lead front-
end developer kan geconcludeerd worden dat de volgende punten in de top 3 staan van 
verbeteringen die moeten plaatsvinden in de user interface:  

1. Tabellen
2. Menu indeling
3. Pop-ups 

Binnen het Scrum proces van Livits wordt er gewerkt met Jira. De user story’s die zijn opgesteld 
zijn hierin toegevoegd om ervoor te zorgen dat er in de develop en deliver fase efficiënter 
gewerkt kan worden en er tijdens het maken van de clickable prototype niks over het hoofd 
wordt gezien.  

https://aliyahlivits.myportfolio.com/jira


3. Bewijslast
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Beoordelingsdimensie Bewijslast
1

Kennis en inzicht

2. Toepassen kennis en inzicht                        

2a Analyse

• Analyse bestaand onderzoek
• Gesprek Techniek Nederland
• Klant enquete
• Expert interviews
• User story’s
• Persona

2b Advies • Projectplan
• Adviesrapport

2c Ontwerp
• A/B test - menu
• Clickable prototype
• Style guide

2d Realisatie • POC - tabellen
• POC - pop-up

2e Beheer • JIRA
• Panning/To do lijsten

3 Oordeelsvorming

4 Communicatie • Gehele leeswijzer

5 Leervermogen

https://aliyahlivits.myportfolio.com/analyse-bestaand-onderzoek
https://aliyahlivits.myportfolio.com/gesprek-techniek-nederland
https://aliyahlivits.myportfolio.com/klant-enquete
https://aliyahlivits.myportfolio.com/expert-interviews
https://aliyahlivits.myportfolio.com/user-storys
https://aliyahlivits.myportfolio.com/persona
https://aliyahlivits.myportfolio.com/projectplan
https://aliyahlivits.myportfolio.com/advies-rapport-to-do
https://aliyahlivits.myportfolio.com/ab-test-menu
https://aliyahlivits.myportfolio.com/clickable-prototype
https://aliyahlivits.myportfolio.com/style-guide-to-do
https://aliyahlivits.myportfolio.com/poc-1
https://aliyahlivits.myportfolio.com/poc
https://aliyahlivits.myportfolio.com/jira
https://aliyahlivits.myportfolio.com/jira

