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De Product Owner: de voornaamste
verantwoordelijkheden
TERWIJL een groeiend aantal
overheidsorganisaties zoekt naar manieren
om optimaal te profiteren van de voordelen
van Agile werken, blijft het invullen van een
aantal specifieke Agile rollen voor diverse
organisaties een uitdaging. De Product
Owner is de meest onderschatte rol binnen
het Agile werken. Ook binnen de publieke
sector blijkt effectieve invulling van deze rol
een uitdaging te zijn. In dit artikel gaan we
in op de rol van Product Owner binnen de
publieke sector, de specifieke uitdagingen
bij het effectief invullen van deze rol, en
mogelijke oplossingen hiervoor.
De rol van Product Owner (hierna ‘PO’) is
uniek voor Agile: een capabele en goed
ondersteunde PO is cruciaal voor succesvol
Agile werken. De PO heeft drie kerntaken:
1. Waarde creëren voor (eind)gebruiker
De PO bepaalt wat er door de Agile teams
ontwikkeld wordt en welke prioriteiten
daarbij gelden. De PO is iemand uit
de organisatie die de eindgebruikers,
ofwel klanten, burgers of bedrijven,
vertegenwoordigt richting de Agile
ontwikkelteams. Om dit te doen formuleert
de PO ‘user stories’ (gebruikerswensen)
die verzameld worden op een ‘product
backlog’. De product backlog is een
geprioriteerde lijst van zaken die
ontwikkeld worden door Agile teams. Bij
het opstellen en onderhouden van de
product backlog houdt de PO in de gaten
dat bij de ontwikkeling van de user stories
zo veel mogelijk waarde wordt gecreëerd
voor de gebruikers. Een PO is daarmee
een verbinder die stuurt op het continu
aanpassen van producten of diensten op
de wensen en regelgeving in het publieke
domein. Het is dus cruciaal dat de PO
goed in verbinding staat met de diverse
belangen van de stakeholdergroepen die
de organisatie bedient.

2. Borgen van kwaliteit van
opgeleverde producten
Om deze belangen goed te kunnen
vertalen naar producten of diensten is
een effectieve samenwerking met de
Agile teams van groot belang. De PO is
nauw betrokken in het afstemmen van
wat de teams moeten doen, en speelt een
belangrijke rol in de validatie of hetgeen
wat wordt opgeleverd voldoet aan de
eisen en wensen van de buitenwereld.
Dergelijke validatie vindt frequent plaats, in
ieder geval aan het einde van iedere korte
iteratie ofwel ‘sprint’. Hierbij vervult de PO
twee rollen; (1) als bemiddelaar tussen
klant/eindgebruiker en Agile teams, als de
PO vragen beantwoordt en wensen/eisen
nader kan toelichten, of (2) als ontvanger
namens de klant/eindgebruiker waanneer
de PO een review op de opgeleverde
producten/diensten geeft.

“De PO is een
verbinder. Hij/zij haalt
de behoeften van
de eindgebruikers in
het publieke domein
op en vertaalt deze
naar opdrachten die
uitgevoerd worden
door de Agile teams”

3. Zorgdragen voor snelle en
doeltreffende besluitvorming
De PO zorgt ervoor dat noodzakelijke
keuzes en beslissingen tijdens het
ontwikkelproces snel en doeltreffend
worden gemaakt door de relevante
stakeholders. Ook hiervoor is het dus
noodzakelijk dat de PO een sterk netwerk
heeft en snel toegang kan vinden tot
het relevante (politieke) stakeholderveld
binnen en buiten de organisatie.
PO’s zijn dus verantwoordelijk voor het
maximaliseren van de waarde en kwaliteit
van de op te leveren producten of
diensten. Juist binnen de publieke sector,
waar deze producten en diensten complex
zijn en de realisatie ervan veel afstemming
vraagt met diverse stakeholders, vergt
het voor PO’s veel inzicht in de finesses
van een eindproduct en de optimale
toegevoegde waarde die dit kan bieden aan
de eindgebruikers.
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Waarom de rol van PO vooral binnen
de overheid complex kan zijn
De rol van PO is een uitdaging in bijna elke
Agile werkomgeving. Een goede PO slaat
een brug tussen eindgebruikers, business,
IT, het (senior) management en veelal
diverse externe stakeholders.
De meest voorkomende valkuil voor
effectief Agile werken is iemand als PO aan
te wijzen zonder deze persoon vrij te stellen
van andere verplichtingen. Een PO moet
zich voltijds – of nagenoeg voltijds – kunnen
richten op de Agile teams, willen deze
succesvol zijn. De verantwoordelijkheden
van de PO laten zich bijzonder lastig
combineren met een andere functie.
Toch zien we veel organisaties korten op
de gewenste tijdsinzet van de PO met
voorspelbare, teleurstellende resultaten
als gevolg.
De tweede reden is dat de PO binnen de
overheid kampt met een omgeving die
meer aan complexe wet- en regelgeving
is gebonden dan het bedrijfsleven. Van
publieke instellingen wordt verantwoording
en transparantie richting politiek en de
samenleving verwacht, en er zijn strikte
protocollen en regels ten aanzien van
het uit te voeren werk. De hoeveelheid
strenge regelgeving en veelal bijbehorende
bureaucratie kunnen belemmerend
werken in een Agile werkomgeving waar
werkprocessen ingericht worden om
sneller tot resultaten te komen. Daarnaast
is in de publieke sector sprake van een
zeer groot aantal stakeholders dat tijdens
het proces moet worden geraadpleegd.
Hierbij spelen vaak zeer uiteenlopende
belangen. Als PO’s verstrikt raken in
trage besluitvorming en complexe
afhankelijkheden, kan dit voortgang en
continuïteit in de Agile teams ophouden.
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Ten derde is de rol van de PO uitdagend
omdat een PO binnen de overheid vaak
niet de bevoegdheid heeft om snel
(kritische) besluiten te nemen. De uitdaging
is dan ook tijdig te bepalen wie er bij
het besluit moet worden betrokken en
hoe men deze stakeholder(s) een goed
onderbouwd besluit kan laten nemen. Het
is zaak dat de PO het juiste mandaat krijgt
om waar mogelijk de optimale waarde van
een product of dienst te kunnen realiseren.
Het effectief vervullen van de rol van PO
vergt dus veel verantwoordelijkheid en
bevoegdheid. De PO neemt belangrijke
besluiten over de wijze waarop producten
en diensten vorm krijgen, en moet dus een
stevige visie hebben en deze goed kunnen
uitleggen in een omgeving met zeer
uiteenlopende belangen.
Binnen de overheid betekent het
complexe systeem van ‘checks and
balances’ dat verschillende stakeholders
andere belangen hebben en dat een
duidelijk mechanisme ontbreekt om deze
verschillende visies op elkaar te laten
aansluiten. Door de onduidelijkheid over
wie welke besluiten neemt, kan een PO zich
in een waar labyrint bevinden en allerlei
stakeholders op verschillende niveaus
in de organisatie benaderen zonder dat
ook maar één besluit genomen wordt. Of,
erger nog, besluiten worden genomen en
vervolgens weer ingetrokken of herzien.
Dit alles vergt tijd waardoor Agile teams
vertraging oplopen of stil komen te liggen.
De ondersteunende structuur voor
Product Owners: voorwaarden
voor succes
Om de geschetste uitdagingen te
adresseren is er een aantal oplossingen
die het succesvol uitvoeren van de PO
rol kan ondersteunen. Aangezien PO’s
bij voorkeur langdurig met dezelfde
teams samenwerken, moeten de
geboden oplossingen structureel zijn. De
volgende factoren zorgen voor een goede
ondersteuning van de PO rol en dragen bij
aan het succes:

“De PO moet iemand
zijn uit de organisatie
die de belangen van
de eindgebruikers
goed kan
vertegenwoordigen,
en tegelijkertijd de taal
van de ontwikkelteams
spreekt.”
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Succesfactor 1: Beschrijf de rol van
de po
Een heldere rolbeschrijving helpt
de verantwoordelijkheden van PO
te verduidelijken en zorgt ervoor
dat verwachtingen vooraf worden
uitgesproken. Een volledige focus op
de nieuwe rol is ideaal, maar een inzet
van 80 tot 90% is een goed compromis
dat we in de praktijk veel zien. Echter, bij
grote programma’s dient een PO echt
100% van zijn of haar tijd in deze rol te
kunnen acteren. Het is cruciaal dat de
stakeholders en teams waarmee de PO
samenwerkt op de hoogte worden gesteld
van de rolbeschrijving van de PO en de
verantwoordelijkheden die hierbij horen.
Sommige (overheids-)organisaties kiezen
voor een model waarbij één PO meerdere
teams begeleidt (o.m. bij Large Scale Scrum
– LeSS – begeleidt één PO maximaal 8 Agile
teams). Een greep uit cruciale vaardigheden
voor een PO zijn onder meer het vermogen
en de bereidheid om eigenaarschap
te nemen, een visie te hebben op de
behoeftes van gebruikers en deze visie
effectief uit te dragen, besluitvaardigheid,
een coachende stijl van leiderschap,
veranderbereidheid, en snel en effectief
kunnen escaleren binnen een complex
netwerk van stakeholders.
Succesfactor 2: Zorg voor een
duidelijk mandaat
Een PO heeft ruimte nodig om een visie
op producten en diensten te kunnen
ontwikkelen. Uiteraard heeft de PO
hiervoor ook het Agile team om mee te
sparren, maar het zal helder moeten zijn
welke keuzes en besluiten de PO kan
maken en welke zaken afgestemd moeten
worden met andere stakeholdergroepen
of senior management. Om te zorgen
dat zelfsturende Agile teams effectief
voortgang boeken, is het van belang dat
goede afspraken worden gemaakt over
effectieve en efficiënte besluitvorming.
Uitgangspunt is dat de PO het mandaat
heeft om zo veel mogelijk zelfstandig
prioriteiten te bepalen. Bij het aannemen

van de rol als PO is het aan te bevelen
om ook afspraken te maken over
escalatiescenario’s, en commitment
te verkrijgen van die besluitvormers
waarvan al op voorhand duidelijk is dat
zij een rol gaan spelen in het stakeholder
netwerk rondom de werkzaamheden van
de Agile teams. Mocht het Agile werken
al op grotere schaal toegepast worden,
dan wordt daarbij door een groeiend
aantal organisaties gebruik gemaakt van
Agile frameworks zoals het Scaled Agile
Framework (SAFe), Large Scale Scrum
(LeSS), het Spotify Model of Nexus.
Dergelijke frameworks hebben rollen en
organen gedefinieerd om afstemming
en besluitvorming in complexe Agile
werkomgevingen te coördineren. In
al deze frameworks is de rol van PO
vertegenwoordigd.

“De kwaliteit van
producten en
diensten heeft veel
baat bij een PO die
diepgaande kennis en
ervaring heeft met het
speelveld van eisen
en wensen uit het
publieke domein.”

Succesfactor 3: Sponsorship vanuit het
senior management
Succesvol Agile werken heeft altijd één of
meer senior sponsors. Al dan niet formeel
zijn deze senior leiders beschikbaar
voor de PO’s wanneer zij te maken
hebben met organisatorische obstakels
of strategische keuzes. Zichtbaarheid
van senior leiderschap is belangrijk om
draagvlak te verstevigen. Wanneer senior
leiders met enige regelmaat aanschuiven
bij bijeenkomsten waarin een Agile team
haar producten/diensten demonstreert
(de zogenaamde ‘demo-meeting’), toont
dit betrokkenheid en geeft het senior
leiders mogelijkheden om inzicht te
houden in de voortgang van de Agile
teams. Tevens kunnen zij feedback geven
om producten en diensten nog verder te
verbeteren. Zonder dergelijke steun vanuit
het leiderschap kan het lastig zijn voor de
PO om met Agile werken echt continue
verbetering te realiseren. Een goede
connectie tussen leiderschap aan de top
en de Agile werkende organisatie zorgt ook
voor wederzijds begrip. Wij zien betrokken
senior leidinggevenden zich bijvoorbeeld
over het algemeen snel bewust worden van
de noodzaak van effectieve besluitvorming

06

De Product Owner als cruciale en meest onderschatte rol voor succesvol Agile werken

en stringente prioritering van werk, en
welke impact deze aspecten hebben op
het optimaliseren van continue verbeteren.
Ook al krijgen teams meer ruimte om
zelfsturing toe te passen, de strategische
koers voor wat er gerealiseerd dient te
worden, blijft bepaald worden aan de ‘top’.
Daar is visie, effectieve besluitvorming
en heldere prioritering van groot belang
om de voordelen van Agile weren in de
organisatie optimaal te benutten.
Succesfactor 4: Communicatie en
ondersteuning bij change managment
Agile werken zorgt voor fundamentele
veranderingen in de organisatie. Het
is dan ook voor organisaties belangrijk
om strategisch na te denken over de
wijze waarop over deze veranderingen
wordt gecommuniceerd naar alle direct
en indirect betrokkenen. Een PO speelt
hierin een voorname rol, maar heeft
absoluut ondersteuning nodig. Als Agile
werken breder in een organisatie wordt
uitgerold, is het aan te bevelen om een
‘Agile Center of Expertise’ in het leven
te roepen, welke de coördinatie van
alle verandermanagement initiatieven,
communicatie en training op zich kan
nemen. Dit voorkomt dat de PO bedolven
raakt onder verandermanagementtaken.
De rol van de PO kan worden verlicht
door ondersteuning vanuit een
Agile CoE. De PO is dan nog steeds
één van de verantwoordelijken voor
mededelingen die worden gedaan en
levert een bijdrage aan de uitrol van de
verandermanagementstrategieën die
worden geïmplementeerd, maar krijgt
daarbij dus de benodigde ondersteuning.
Succesfactor 5: Training en coaching
Wanneer een nieuwe PO trainingen
nodig heeft ten aanzien van bijvoorbeeld
de Agile werkwijze, op technische vlak
of kennis over dienstverlening van de
organisatie, raden wij aan om dergelijke
trainingen af te ronden voordat een PO
start in deze rol. Zorg verder voor Agile
trainingsmogelijkheden voor de andere
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leden van het Agile team, het management
en andere relevante stakeholders. Agile
heeft een specifieke eigen terminologie
rondom rollen en werkwijzen, zoals ‘scrum
master’, ‘velocity’, ‘story points’ enzovoort.
Een gebrek aan kennis hierover zal de
samenwerking belemmeren en de opstart
vertragen. Zeker wanneer een PO de rol
voor het eerst vervult, kan deze eveneens
veel baat hebben bij coaching door ervaren
Agile coaches of anderen die ervaring
hebben opgedaan in de rol van PO.
Succesfactor 6: Afstemming tussen
product owners
Goede afstemming tussen PO’s onderling is
cruciaal om te zorgen dat kleinere stukken
werk samenkomen tot één gezamenlijk
en zo optimaal mogelijk resultaat voor
eindgebruikers. Hiervoor zijn gezamenlijke
overleg momenten belangrijk, onder meer
via wekelijkse afstemming tussen PO’s over
prioritering op de backlog en voortgang
in de diverse teams. Een ander moment
waarop PO’s elkaar en overige Agile teams
treffen, kunnen bijvoorbeeld Increment
Planning Meetings zijn of (systeem) demo
meetings. Dergelijke grootschaligere
planning en demo/review bijeenkomsten
worden georganiseerd indien meerdere
Agile teams parallel werken en dus
op grotere schaal afstemming nodig
is over voortgang en prioritering van
werkzaamheden. Zodra meerdere PO’s
actief zijn, dient afstemming en coördinatie
voor PO’s goed te worden ingericht.
Succesfactor 7: Identificatie van backup en vervanging
Ook PO’s gaan af en toe met vakantie,
worden wel eens ziek en kunnen zij tegen
onverwachte noodsituaties aanlopen.
Vandaar het belang van een back-up:
iemand die de context goed genoeg kent
om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren tijdens afwezigheid van de PO. Als
een organisatie op grotere schaal Agile
werkt is het handig om te zorgen dat
PO’s elkaar onderling kunnen vervangen
indien nodig.

“PO is een fulltime
functie. Het is niet iets
dat je ‘erbij doet’. Deze
rol is cruciaal voor
succesvol Agile werken
en moet dus zowel
kwantitatief (voldoende
tijd) als kwalitatief goed
ingericht worden”.
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Succesvol Agile werken vergt
commitment
Het voorgaande biedt inzicht in de cruciale
rol die de Product Owner vervult in een
succesvolle Agile werkomgeving. Het is
een essentiële rol die belangen vanuit de
omgeving en organisatie vertegenwoordigt
en vertaalt naar producten en diensten
die vervolgens door ontwikkelteams
gerealiseerd kunnen worden. PO’s
hebben zonder meer de actieve steun
nodig van het topmanagement, een
duidelijk mandaat en ondersteuning bij
verandermanagement, communicatie en
training, zodat zij in staat zijn om wensen
en eisen van eindgebruikers zo optimaal
mogelijk te vertalen naar opdrachten die
de Agile teams kunnen uitvoeren. Als de
in dit artikel genoemde succesfactoren
effectief zijn ingericht, kunnen PO’s
acteren als waardevolle roergangers, en
zo een organisatie goed gefocust houden
op het continue blijven verbeteren van
dienstverlening voor burgers, bedrijven
en andere klanten in tijden van steeds
complexere veranderingen.

Contactgegevens
Neem contact met ons op bij vragen over
de implementatie van agile werken en de
rol van de Product Owner.
Tessa van den Berg
Senior Manager
+31 (0) 6 100 425 78
tesvandenberg@deloitte.nl

Ernst Beskers
Senior Manager
+31 (0) 6 207 895 81
ebeskers@deloitte.nl

Dit artikel is gebaseerd op onze ervaringen
bij diverse agile transities binnen de (rijks)
overheid. De gebruikte quotes zijn afkomstig
van stakeholders binnen de overheid.
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