
Lieuwe Jansons - Curriculum Vitae 
www.jansons.nl           

   

  1 van 6 
 

Curriculum Vitae 
 

Personalia 

Voornaam : Lieuwe 
Achternaam : Jansons 
Woonplaats : Groningen 
Geboortedatum : 03-11-1977 
Geboorteplaats : Franeker 
Nationalteit : Nederlandse 
Rijbewijs : B 
Persoonlijke website : www.jansons.nl  
LinkedIn: : http://www.linkedin.com/in/lieuwejansons  
 
 
Persoonlijk profiel  
 
Lieuwe is een functioneel ontwerper die de dynamiek rond IT oplossingen van alle kanten heeft 
meegemaakt. Na het afronden van zijn HBO-opleiding Management, Economie en Recht merkte 
hij dat hij bovengemiddeld goed was in het oppikken van computertalen en het bedenken en 
bouwen van geautomatiseerde toepassingen.  
 
De afgelopen acht jaar heeft hij zich in de volgende rollen bezig gehouden met het ontwerpen en 
bouwen van softwarematige oplossingen: 
• (WBSO) adviseur; 
• Teamleider; 
• Functioneel Ontwerper;  
• Technisch ontwerper; 
• Consultant voor opdrachtgevers; 
• Software engineer; 
• Freelance opdrachtnemer; 
• Opdrachtgever. 
 
Door ervaring te hebben opgedaan in al deze rollen is hij bij uitstek iemand die het gehele proces 
van de vertaalslag van klantbehoefte naar IT oplossingen goed kan begeleiden. 
 
Lieuwe is een gedreven vakman. Inzetbaar als functioneel ontwerper en projectleider. Lieuwe 
voelt zich erg betrokken bij projecten waarop hij wordt ingezet. Het liefst neemt hij deel aan een 
project vanaf de probleemanalyse tot aan de implementatie. 
 
Zowel analytisch als communicatief is Lieuwe erg sterk. Door zijn analytische vaardigheden is hij 
uitermate geschikt voor complexe opdrachten. Ook het formuleren van adviezen richting klanten 
is goed aan hem toe te vertrouwen. 
 
Lieuwe voelt de mensen goed aan. Hij weet zich in korte tijd de taal van de gebruikers eigen te 
maken, waardoor hij op natuurlijke wijze een brug vormt tussen business en ICT. Hij wordt erg 
gewaardeerd door gebruikers en project collega's. 
 
Lieuwe vindt face-to-face contact met betrokkenen in een project van groot belang. Hij vindt 
daarom reizen naar klanten geen enkel bezwaar. Hij is positief ingesteld, enthousiast, creatief, in 
het bezit van een goede dosis humor, denk zeer gestructureerd, werk oplossingsgericht en heeft 
lef en doorzettingsvermogen. 
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Opleiding 
 
2008 Prince2 Foundation 
1997 - 2002 HBO Management, Economie en Recht, afstudeerrichting 
 Bestuurskunde Groen (diploma)  
1995 – 1997 MBO Economisch Juridisch (diploma) 
1997 Totale Commucatie (Gebarentaal) (diploma)  
 
Specifieke kennisgebieden 
 
Uitstekende beheersing standaarden van het World Wide Web Consortium (W3). 
 
Programeertalen  Ervaring  
XHTML, HTML, CSS 4 jaar; uitstekende beheersing standaarden van het World Wide 

Web Consortium (W3 (www.w3.org/)) en richtlijnen rond 
toegankelijkheid (WAI 1.0 en 2.0 (www.w3.org/wai)) 

PHP, MySQL 4 jaar; uitstekende beheersing 
Javascript 4 jaar; uitstekende beheersing 
Visual Basic for Applications 3 jaar; zeer goede beheersing 
 SQL 6 jaar; uitstekende beheersing 
 
Databases  Ervaring  
Oracle 2 jaar, goede beheersing 
MsAccess 5 jaar; uitstekende beheersing  
Niku Workbench 1 jaar; zeer goede beheersing 
  
Overige programmatuur  Ervaring  
Astah 6 maanden, redelijke beheersing 
Niku Time 1 jaar; zeer goede beheersing 
Macro Scheduler  2 jaar; uitstekende beheersing 
Photoshop 5 jaar; zeer goede beheersing 
 
Werkervaring 
 
2011 AgentschapNL te Zwolle 
 Adviseur WBSO 
 
    werkzaamheden: 

• Beoordelen van subsidieaanvragen voor de Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO); 

• Vergaren van detailinformatie ter aanvulling van aanvragen; 

• Communiceren van oordelen aan aanvragers. 
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2010 StormMC te Groningen 
    Projectmanager, Functioneel Ontwerper 

  
    werkzaamheden: 

• Het begeleiden van een team van experts, die zich bezig 
houden met het bouwen van websites, banners en 
landingspages. 

• Afstemmen met klanten omtrent functionele eisen en 
voorgang 

• Realiseren van een planningsadministratie 

• Realiseren van een financiële administratie 

• Het ombuigen van het bestaande werkproces naar een 
standaard werkwijze om te komen tot een website 

• Toevoegen van “Business Case” aan het bestaande 
werkproces 

• Toevoegen van “Functioneel ontwerpen”, “Gebruik van 
klikmodellen” en “Testen” aan het bestaande werkproces  

• Maken van een standaard Business Case voor websites 

• Maken van een standaard Functioneel Ontwerp met 
klikmodel voor websites 

• Maken van een standaard testrapportage voor websites 

• Coachen van afdeling Sales omtrent de kosten van en 
voorwaardes voor bouwen in offertes voor de verkoop van 
websites 

• Schrijven van functioneel ontwerpen 

• Maken van klikmodellen 
 

2007 – 2010   Ordina te Groningen 
    Teamleider, Functioneel Ontwerper, Software Engineer 
    werkzaamheden 

• Functioneel, technisch ontwerp en teamlead bij herbouw 
online  HRMsysteem dat onder andere ingezet wordt bij 
klanten als Achmea, Albert Heyn, KLM en Nike.  
Gebruikte pakket: Oracle Portal 
Gebruikte talen: PL/SQL, XML, HTML, Javascript, CSS 
Gebruikte projectmethodiek: Agile 

• Functiepuntentelling van online HRMsysteem  
Gebruikte pakket: Oracle Portal 
Gebruikte talen: PL/SQL, Javascript. 

• Ontwerp voor uitbreiding HRMsysteem 
Gebruikte pakket: Oracle Portal 
Gebruikte talen: PL/SQL, Javascript. 

• Ministerie van Justitie: ontwerpen interfaces tussen Oracle 
eBS en bij het ministerie van Justitie bestaande 
maatwerkpakketten  
Gebruikte pakket: Oracle eBS, diverse maatwerkpakketten 
bij ministerie van Jusititie  
Gebruikte talen: PL/SQL, XML 
Gebruikte projectmethodiek: Waterval 

• Teamlead en software engineering bij de bouw van een 
HRM systeem voor Ordina zelf 
Gebruikte pakket: ADF Faces 
Gebruikte talen: Javascript, HTML, CSS, Java 
Gebruikte projectmethodiek: RUP Op Maat 
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2006 – 2007    Traffic4U te Groningen 
    Organic Search Consultant 

 
    werkzaamheden 

• Adviseren van grote klanten (bv. Wehkamp, Essent, CZ) met 
betrekking tot het ‘zoekmachinevriendelijk’ maken van de 
website.  

• Broncode van websites van klanten herschreven.  

• Schrijven van een document waarin richtlijnen rond 
toegankelijkheid van websites (drempelvrij.nl) worden 
getoetst aan de technieken rond Search Engine 
Optimalisation (SEO). 

 
Overig Werkervaring 
 
2005 - 2006 Nijestee te Groningen 
 Medewerker Communicatie 
  

 werkzaamheden: 
 • Adviseren bij het ontwerpen van websites 
 • Contentbeheer websites 
 • Adviseren interne informatieverspreiding 
 
2004 - 2006 Freelancer te Groningen 
 werkzaamheden: 
 • Opzetten en beheren van websites 
  • Maken van illustraties en flyers in opdracht van derden 
  • Uitvoeren van administratieve taken bij theaterproducties 
 
2003 - 2005 KPN te Groningen 
 Medewerker Backoffice 
  

 werkzaamheden: 

• Data entry 

• Procesversnelling (snelheidswinst gemiddeld 300%): 
- Herschrijven werkprocessen 
- Koppeling administratieve systemen rond in dienst 

stellingen mobiele nummers, wijziging SIMnummers, 
wijziging en aanmaken klantgegevens, migratie van 
pre-paid abonnementen naar post-paid 
abonnementen 

• Begeleiding van collega’s bij gebruik nieuwe 
(zelfgeschreven) software 
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2001 - 2003 Gemeente Groningen te Groningen 
 Planner 
  
 werkzaamheden: 

• Up to date houden van de planningsadministratie 

• Synchroon laten lopen van de planningsadministratie en de 
financiële administratie 

• Begeleiding personeel bij introductie nieuwe 
(zelfgeschreven) programmatuur 

• Automatisering diverse administratieve taken in MsAccess, 
waaronder: 

- Registratie bouwaanvragen 
- Koppeling tussen software financiële administratie 

en planningsadministratie 
- Uitdraaien van diverse lijsten 

   
 Stage 
  • Onderzoek naar toepassing van een keurmerk voor 

nieuwbouwwoningen binnen de gemeente Groningen 
  • Opzetten registratiesysteem documenten 
 
1998 - 2000 RDR te Groningen 
 Huismeester 
  
 werkzaamheden: 

• Beheren voorraad kantoorartikelen 

• Oplossen diverse kleine technische storingen 

• Verspreiden van pakketten door de organisatie 

• Verzorgen van vergaderzalen 
 
  
Nevenactiviteiten 
2008 - 2009 Freelancer op online vrijwilligersplatform www.nabuur.com  
 
 werkzaamheden: 

• Adviseren in IToplossingen 

• Adviseren in het managen van projecten 

• Maken van cursus kostprijsberekeningen 

• Maken van grafisch werk (flyers, brochures, logo’s) 
 
1995 - 1997 Vrijwilliger bij Stichting Frido 
 werkzaamheden: 
 • Organiseren van activiteiten voor dove jongeren 
  • Beheren van de financiën van de jongerenafdeling 
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Talenkennis  
   

 lezen spreken schrijven 
Nederlands Goed Goed Goed 
Duits Redelijk Redelijk Redelijk 
Engels Goed Goed Goed 
Groninger gebarentaal Goed Goed n.v.t. 

 
 
 

Hobby’s 
 
Computerprogramma’s bouwen, schilderen, tekenen, architectuur, muziek. 
 


