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VACATURE:

LEGAL UX 
DESIGNER
@ VISUAL 
CONTRACTS
• Nederlandstalig
• 6 maanden
• start in september of oktober 2021

Legal UX Designer
Als Legal UX Designer help jij het team mee om vanuit jouw 
UX (design en research) expertise projecten uit te voeren bij 
klanten zoals bijvoorbeeld CSU, Airbus Defense and Space, 
het OM en de SER. Jij weet als geen ander hoe je complexe 
stof navigeerbaar en visueel kunt maken en zet hierbij jouw 
UX skills, visueel denken/grafisch ontwerp skills en facilitatie 
skills in. Als Legal UX Designer let jij daarbij specifiek 
op de juridische houdbaarheid van jouw ontwerp (in 
samenwerking met juristen). Kortom, jij bent een all-rounder 
met veel motivatie voor legal innovatie, het recht toegankelijk 
maken en maatschappelijke impact.

Wij dagen de juridische markt uit om verder te denken 
dan alleen 'een laagje toegankelijkheid en visualisatie'. 

Wij herontwerpen juridische diensten en producten met het 
doel om deze producten tot zijn recht te laten komen. Het 
recht zou moeten functioneren waarvoor het is bedoeld: de 
samenleving laten functioneren, laten floreren, en conflicten 
te voorkomen en op te lossen.

Daarbij komt kijken dat je kunt samenwerken met 
professionals uit andere discplines, zoals de samenwerking 
met juristen, die een andere focus hebben dan jij als UX 
designer. Je weet daarin te navigeren en staat open om een 
grote leercurve te doorlopen door je te verdiepen in het recht 
en onze eigen legal design trainingen, om ook onze eigen 
methoden, producten en trainingen continu te verbeteren.

Visual Contracts Builder
Als jij niet bezig bent met klantprojecten help je ons om 
onze eigen methodes en werkwijzen te optimaliseren. We 
werken aan een SaaS oplossing, de Visual Contracts Builder 
genaamd, waarvoor wij de product-market fit aan het 
uitzoeken zijn. Jij draagt daaraan bij vanuit een UX design 
(research) perspectief.

In het kort jouw skills:

• achtergrond in een UX design gerelateerde opleiding
• 2-3 jaar ervaring in UX design
• sterke visual skills (visueel denken en/of visual design/

grafisch ontwerp)
• interesse in het recht en het innoveren van een 

conservatieve markt, dit zie je als een uitdaging en 
noodzaak vanuit een maatschappelijk en innovatie 
oogpunt

• zelfstandig en goede communicatie skills

Figuur 1: Different examples of visual contracts, check out the projects on: 
https://www.visualcontracts.eu/studio/portfolio/

https://www.visualcontracts.eu/studio/portfolio/
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• facilitatie skills
• Nederlandse taal is jouw moedertaal, Engels op 

professioneel niveau en Spaans of andere derde taal 
is een pre

• flexibele instelling en growth-mindset

Wat wij bieden:
• marktconform salaris
• 4 daagse werkweek, 6 urige werkdag is onze 

standaard full-time week
• onbeperkt aantal vakantiedagen bij full-time 

dienstverband (minimaal het wettelijke aantal)
• online training over legal design thinking 
• leren over wat visuele contracten, contracten voor 

resultaat en proactief recht is
• (voornamelijk) remote werkomgeving
• team meetings bij leuke bars/cafe's/bierbrouwers
• internationale en diverse community en 

opdrachtgevers
• veel zelfstandig werk en autonomie
• leren van ervaren legal designers en relaties van Visual 

Contracts 
• uiteraard een visueel en begrijpelijk arbeidscontract

Over Visual Contracts
Visual Contracts maakt contracten toegankelijk vanuit 
een ontwerp en proactief recht perspectief. In deze 
contracten zijn visualisatie en begrijpelijke taal een 
cruciaal onderdeel. De oprichtster van Visual Contracts, 
Lieke Beelen, heeft Design for Interaction gestudeerd bij 
de faculteit Industrieel Ontwerpen in Delft. Zij is in 2012 
afgestudeerd en heeft eerst als design researcher/UX 
designer gewerkt bij Essense Service design, is vervolgens 
gaan freelancen met visueel denken en UX design 
opdrachten, voordat zij in het recht is gerold door de 
Haagse Vernieuwersprijs die zij in 2015 samen met juriste 
Janneke Boerman heeft gewonnen. Met deze prijs heeft 
zij samen met Janneke onderzoek gedaan naar privacy 
op het internet en met deze inzichten de privacy verklaring 
van Facebook herontworpen. Dit is nog steeds een 
ontwerp dat voorloopt op de markt, waarbij begrijpelijke 
taal, visualisatie/webinfographics en UX design ingezet 
worden om de juridische content begrijpelijker en 
toegankelijker te maken en daarmee mensen te activeren 
rondom bewustwording over wetgeving en het maken van 
goede afspraken.

In 2017 heeft Lieke Visual Contracts opgericht als een 
platform dat juristen en ontwerpers bij elkaar brengt om 
het recht, en specifiek contracten, toegankelijker te maken. 
Hiervoor biedt het de inzichten, kennis en tools om 'legal 
design thinking' verder te ontwikkelen, in te zetten en 
visuele contracten schaalbaar te maken. Om zo het recht 
toegankelijk te maken en duurzame relaties op te kunnen 
bouwen.

Showcases
De mogelijkheden van visuele contracten zijn al op 
verschillende manieren door de (academische en 
praktijkgerichte) 'legal design thinking' community 
onderbouwd. Zo heeft Stefania Passera in haar PhD al 
aangetoond dat visualisatie helpt om contracten sneller 
en beter te begrijpen. En hebben Comicbook Contracts in 
Zuid Afrika en Australie arbeidscontracten in stripverhaal 
vorm geimplementeerd, waaruit tot op heden (na 3 jaar 
gebruik) nog geen conflicten uit zijn ontstaan.
 
Zelf heeft Visual Contracts onder andere gewerkt aan 
de Award winning User friendly NDA for Startups, voor 
Airbus Defense and Space. In 2019 kreeg dit project het 
'Innovation and Excellence Award' van de IACCM, nu 
World Commerce and Contracting (WCC) genoemd. 
Onlangs heeft dit contract ook als een van de eerste het 
recent geintroduceerde 'Better Contract Design' mark 
gekregen, waarmee WCC beter contract ontwerp wil 
stimuleren in de commerciele wereld.

Voor CSU is Visual Contracts bezig om een visueel 
arbeidscontract te implementeren voor hun 15.000 
medewerkers. CSU is marktleider in de schoonmaak 
branche en heeft ongeveer 130 verschillende 
nationaliteiten in haar personeelsbestand. Onder 
deze mensen heerst veel laaggeletterdheid, waardoor 
onze visuele arbeidscontracten een oplossing bieden 
waarmee CSU haar arbeidsvoorwaarden beter kan 
uitleggen aan haar medewerkers. Gelijkwaardigheid en 
welkom voelen is een belangrijk speerpunt voor CSU om 
met Visual Contracts aan de slag te gaan. 

Hoe solliciteer je?
Stuur jouw motivatie brief/video/project, portfolio en CV 
naar lieke@visualcontracts.eu

Sollicatieproces
• 20 augustus sluiting vacature
• 23 - 27 augustus eerste ronde gesprekken
• 30 augustus - 3 september tweede ronde gesprekken
• half september of oktober: start met werken

www.visualcontracts.eu
Linkedin: visual-contracts
Twitter: @LegalDT

https://visualcontracts.eu/blog/user-friendly-nda/
https://www.advocatie.nl/business/een-goed-leesbaar-contract-het-kan-wel/
https://www.advocatie.nl/business/een-goed-leesbaar-contract-het-kan-wel/
https://www.csu.nl/nieuws/-monique-testte-csus-visuele-arbeidsovereenkomst-ik-zou-zo-tekenen/?utm_source=Visuele%20contracten
https://www.csu.nl/nieuws/-monique-testte-csus-visuele-arbeidsovereenkomst-ik-zou-zo-tekenen/?utm_source=Visuele%20contracten
https://www.visualcontracts.eu/
https://www.linkedin.com/company/17969019
https://twitter.com/LegalDT
https://www.visualcontracts.eu/

