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Introductie 
De IT-wereld omarmt in een hoog tempo Agile werken. Waar het een aantal jaar geleden individuele teams 

waren die met Agile aan de slag gingen, zijn het nu hele organisaties die de transitie willen maken. Dit kan niet 

zonder impact op de mensen die in deze organisaties werken.  Het introduceren van een Agile manier van 

werken heeft op alle betrokkenen bij software-ontwikkeling effect, van management tot en met de 

ontwikkelaars. Oude zekerheden vallen weg, met vaak weerstand tot gevolg. Het vermogen van de 

medewerkers om te veranderen wordt opeens een sleutel tot succes.  

Eén van de principes van Agile werken is, dat een ontwikkelteam op dagelijkse basis met de business 

samenwerkt. In veel ondernemingen zijn het de business analisten die opgesteld staan om behoeften voor een 

project op te halen bij de business en naar een voor IT-teams duidelijke vorm te vertalen. Medewerkers die nu 

opereren in deze rol zien zich gesteld voor vragen als: Is er nog wel behoefte aan mijn business analyse? Hoe 

verhoudt mijn rol zich met die van de product owner, epic owner of business owner? Wat verandert er aan de 

manier waarop ik mijn werk ga uitvoeren als ik werk in een Agile aanpak? Organisaties die business analyse 

hebben geïnstitutionaliseerd in informatiemanagement afdelingen worstelen ook met hun positionering binnen 

Agile. Dit stuk gaat over veranderingen voor de business analist die gepaard gaan met de transitie naar Agile 

werken.  

Dit stuk is tot stand gekomen na verschillende interviews van Agile coaches, business analisten en product 

owners. Het poogt product owners bewust te maken van het belang van business analyse in hun werk en 

Business Analisten inzicht te geven over hun veranderende rol in Agile teams.  

  

“Change is rarely straightforward… Sometimes it’s as complex as chaos 

theory and as slow as evolution. But even things that seem to happen 

suddenly arise from deep roots in the past or from long-dormant seeds.” 

(Rebecca Solnit) 



 

 

Productownership en 

business analyse 

Er zijn verschillende Agile methodieken in omloop. 

De meest gebruikte is Scrum 70% (VersionOne, 

2016). Voor organisaties waar meerdere teams aan 

hetzelfde product werken is de meeste gebruikte 

methode Scrum of Scrums 72%. Scrum kent drie 

rollen: ontwikkelaars, de scrum master en de 

product owner. Voor de analyse van de rol van 

business analist in Agile, blijkt de rol van product 

owner het meeste overlap te hebben. De 

rolbeschrijving van de product owner in de Scrum 

methodiek vertelt dat deze over een heel aantal 

eigenschappen moet beschikken: de product 

owner heeft visie over wat te bouwen, kan team 

motiveren, kent zijn eindgebruikers, de markt en 

toekomstige trends, heeft solide kennis van de 

business en weet belangen af te wegen tussen de 

betrokken partijen. De Scrum methodiek beschrijft 

DAT de product owner deze verschillende aspecten 

moet regelen, maar beschrijft niet HOE hij of zij dit 

moet doen. De methodiek is daarmee niet 

specifiek over de werkwijzen die de product owner 

kan hanteren om zijn rol succesvol in te vullen.  

  

 

Om een beeld te krijgen van wat er nodig is om 

succesvol te zijn als product owner is er onderzocht 

uit welke elementen de rol is opgebouwd. Hierbij is 

uitgegaan van andere Agile methodieken en 

frameworks zoals DSDM, SAFe en is gekeken naar 

meer traditionele iteratieve methodieken zoals 

Agile RUP. Daaruit is af te leiden welke werkwijzen 

in het algemeen geschikt worden geacht om te 

passen in een Agile aanpak. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn:  

• het beschrijven van acceptatiecriteria,  

• het uitvoeren van een probleem analyse,  

• het maken van een SWOT analyse,  

• het in beeld hebben van bedrijfsrisico’s,  

• het in beeld krijgen van het applicatie 

landschap.     

Business analyse is een onderdeel van de 

competentiegebieden die horen bij product owner-

schap. 

De product owner: het schaap met de 5 poten 

In ons onderzoek onder een honderdtal product 

owners is hun kennis en ervaring onderzocht. In dit 

onderzoek konden de product owners aangeven 

hoe ze hun ervaringsniveau inschatten 

bijvoorbeeld op stellingen als: “Ik heb een beeld bij 

de potentiële marktomvang van het product” of “Ik 

heb een beeld bij het applicatielandschap waarin 

het product wat ik ontwikkel gaat opereren”. 

Daarbij konden zij op een schaal aangeven of ze 

beginner, gevorderde of expert kennis beschikken 

op dat gebied. Er werd naast kennis van typisch 

product owner taken gevraagd naar kennis van 

aanpalende vakgebieden: project management, 

systeem analyse, business analyse en product 

management. De relatieve scores op de 

verschillende antwoorden zijn in een diagram 

getoond.  

The product owner (Scrum) 

The Scrum product owner is seen as the project's 

key stakeholder. Amongst the Product Owner 

responsibilities is to have a vision of what needs to 

be built and convey that vision to the team. His or 

her role is to motivate the team with a clear, 

elevating goal. This is paramount to successfully 

starting any Agile software development project. 

The Product Owner could be a lead user of the 

system or a marketing officer, a product manager or 

anyone with a solid understanding of the users, 

market place, competition and future trends for the 

domain where the product is to be developed for. 

The Product Owner role requires business savviness 

and communication skills. The Product Owner needs 

to be available for the team on a daily basis. They 

need to be committed to do whatever is necessary. 



 

 

De kleur in het diagram representeert het 

kennisgebied waar de vraag op van toepassing is: 

PO – Product Ownership, SA – Systeem Analyse, 

PM – Project Management, BA – Business Analyse 

en PdM – Product Management. 

 

Uit een analyse van de antwoorden kan opgemaakt 

worden dat de product owners die aan het 

assessment hebben deelgenomen, hun kennis op 

het gebied van Agile zo’n 25% hoger inschatten 

dan kennis van product management.  

Product ownership is een team effort 

De resultaten van een aantal interviews 

onderschrijven wat veel product owners al hebben 

ervaren, namelijk dat product ownership een 

complexe rol is, en je als product owner potentieel 

een groot aantal “petten” moet dragen. Voor 

projecten met enige omvang wordt het daarmee 

een rol die ondersteuning behoeft vanuit diverse 

disciplines.  

De product owner blijft natuurlijk altijd 

eindverantwoordelijk voor de product backlog. 

Maar om zijn of haar werk goed te doen is het van 

belang te weten welke expertise hij of zij bezit en 

welke expertise benodigd is voor het realiseren van 

het product. Het team zal hier eventueel via 

retrospectives achter komen en beslissen om 

expertises in het team aan te vullen.  

Iedereen die in de rol van product owner kent of 

als product owner heeft gewerkt zal beamen dat 

goed product ownership een team effort is. Als je 

als product owner bijvoorbeeld geen marketing 

achtergrond hebt, dan zal het goed zijn om de 

banden met sales en marketing binnen je 

organisatie aan te trekken om een goed beeld te 

krijgen van de markt en concurrenten. Als je geen 

business analyse achtergrond hebt dan zal het 

goed zijn om je te laten coachen of ondersteunen 

door iemand die wel die achtergrond heeft. Heb je 

met veel externe leveranciers te doen, dan zal het 

goed zijn om iemand met project management 

ervaring aan je te binden.  

Agile business analyse 

Business analisten hebben een uitgebreide set aan 

technieken die ze toepassen in hun werk. Een 

aantal van deze technieken is al onderdeel van het 

werk van product owners (bijvoorbeeld: user 

stories, story mapping, persona’s) veel van de 

andere zijn afhankelijk van het voorliggende 

probleem bruikbaar (bijvoorbeeld: Business 

Capability Analysis, Kano Analysis). Product owners 

zullen profijt hebben van kennis van deze 

technieken om die toe te passen in hun werk.  

Vanuit de traditionele rol van business analist is er 

goede informatie voorhanden over hun werk in 

Agile teams. Vanuit het International Institute of 

Business Analysis (IIBA) bestaat er de BABOK guide; 

een beschrijving van algemeen geaccepteerde 

werkwijzen in het vakgebied van business analyse. 

Er is een extensie voorhanden die beschrijft hoe 

business analyse in een Agile setting toegepast kan 

worden (IIBA, 2016). Daarbij onderkent IIBA een 

zevental principes van Agile Business Analyse 

waarop ze bestaande Business Analyse werkwijzen 

plotten. Deze principes zijn:  

• See The Whole 

• Think as a Customer 

• Analyze to Determine What is Valuable 

• Get Real Using Example 

• Understand What is Doabl 

• Stimulate Collaboration and Continuous 

Improvemen 

• Avoid Waste. 

Fasering van de business analyse 

Een business analyse traject van enkele maanden 

was enkele jaren geleden nog gangbaar, om grote 

projecten met vaste scope, budget en milestones 

te faciliteren. In een Agile setting waar er continu 

wordt gestreefd naar het leveren van business 



 

 

waarde voegt een business analyse traject niet 

direct waarde toe voor de eindgebruikers van de 

oplossing. In een Agile aanpak zal voor een enkel 

initiatief of uitbreiding op een bestaand product 

een just-in-time en just-enough business analyse 

plaatsvinden (vergelijk het met impact analyses bij 

wijzigingen op een bestaand product). Het werk 

wordt anders getimed en ook kleiner opgepakt om 

enkel de grote lijnen te schetsen, just-enough om 

vervolgens just-in-time net voldoende detail op te 

leveren om prioriteit te bepalen en om 

ontwikkelwerk uit te kunnen voeren. Business 

analisten zullen zich af moeten vragen op welke 

manier ze optimale waarde kunnen toevoegen in 

het proces van het oplossen van het probleem.  

Als het bijvoorbeeld gaat om het aanpassen van 

functionaliteit naar aanleiding van een gewijzigde 

wetgeving, kunnen die onderdelen waar grote 

gebruikersgroepen mee geconfronteerd worden 

prioriteit krijgen. Voor bepaalde gevallen, die 

weinig voorkomen, is er wellicht een “handmatige” 

procedure of work-around voorhanden, zodat 

eventuele IT aanpassingen later uitgewerkt kunnen 

worden. Voor de belangrijkste aanpassing zou het 

team al een oplossingsrichting kunnen bedenken 

en eventueel een spike1 doen om te kijken of die 

oplossing werkt, of een beeld te krijgen van de 

benodigde inspanning. Een dergelijke manier van 

werken maakt het mogelijk om binnen enkele 

weken de ondersteuning voor de belangrijkste 

doelgroep al te implementeren, terwijl het team 

aan de slag kan met het uitwerken van de overige 

functionaliteit. Voor de business analisten die we 

hebben gesproken is deze manier van werken nog 

geen gemeengoed. 

                                                                 
1 Spike – Een kort onderzoek om delen van het probleem of de 
oplossingsrichting te onderzoeken. 

 

De T in expert 

Business analyse is een van de vakgebieden van 

belang voor het slagen van software-ontwikkeling 

en een van de vakgebieden die belangrijk zijn voor 

de ondersteuning van de rol van product owner. 

Belangrijk om te constateren in Agile werkwijzen is 

dat traditionele rollen als project manager, 

business analist en systeem analist, steeds minder 

in een enkele persoon gevat zijn. Rond de 

millennium wissel pasten veel organisaties Rational 

Unified Process (RUP) toe voor hun IT-

ontwikkeling. Daarin waren zo’n 20 rollen 

gedefinieerd elk met hun eigen specialisatie en in 

grote projecten regelmatig ook gerepresenteerd 

door één persoon.  

In Agile aanpakken wordt uitgegaan van 

samenhang en samenwerking en niet naar 

differentiatie en specialisatie. Het werken in vaste 

multidisciplinaire teams levert veel voordelen in 

flexibiliteit, communicatie en lerend vermogen. 

Tegelijkertijd behoeft Agile werken ook T-shape 

consultants die een specialisatie weten te 

combineren met brede kennis ten behoeve van de 

omgeving waarin hij of zij werkt.  

Waste 

Agile approaches emphasize the delivery of working 

software to the customer. Business analysis work 

adds value by ensuring that the needs of the 

customer are understood and that the team delivers 

what the customer really need. Any activity that 

does not contribute directly to this goal, or that the 

customer would not be willing to pay for, is waste. 



 

 

 

Business analisten zullen dichter op de operatie 

van (software) ontwikkeling gaan opereren. De 

business analyse competentie en daarmee de 

business analist zal onderdeel worden van een 

product team. Een business analist zal naast dat hij 

de product owner bijstaat met analyse taken, het 

team aanvullen bijvoorbeeld bij het reviewen van 

het opgeleverde product, het realiseren van 

trainingen en (of) documentatie voor 

gebruikersgroepen of beheerders etc. 

De groeiende Agile 

organisatie 

In de praktijk zie je veel dat in Nederlandse 

organisaties de business analisten organisatorisch 

zijn ondergebracht in Informatie Management 

afdelingen. De business analist werkt dan ten 

dienste van verschillende producten / projecten en 

wordt door de project managers dan aan het ene, 

en dan aan het andere project gealloceerd. 

Van projecten naar product teams 

In de steeds sneller veranderende omgeving van 

organisaties is het voor organisaties cruciaal in 

staat te zijn om bedrijfsprocessen aan te passen 

inclusief de ondersteuning van deze 

bedrijfsprocessen door IT. Een trend die we zien is 

dat organisaties product teams gaan opzetten 

waar medewerkers vanuit IT en de business 

worden gekoppeld aan business domeinen. Deze 

domeinen zijn gericht op het bieden van 

toegevoegde waarde aan de eindklanten in lijn met 

de strategische visie van de organisatie. Een 

product / dienstverlening die in een dergelijke 

opzet wordt ontwikkeld is dan ook nooit af na een 

eerste release, maar zal continu aan verandering 

onderhevig zijn.  

Voor dergelijke product teams is business analyse 

cruciaal om behoeftebepaling van initiatieven in 

het business domein te faciliteren of om impact 

analyses te doen ten behoeve van de organisatie. 

In SAFe, één van de geschaalde Agile frameworks 

voor grote initiatieven, zie je de business analyse 

competenties sterk terugkomen in de rol van Epic 

Owner. 

Conclusie 

De kennis en ervaring van business analisten is en 

blijft zeer bruikbaar in software-ontwikkeling. In 

Agile aanpakken komt de rol van de business 

analist niet meer direct terug. Het is aan het team 

om invulling te geven aan de business analyse die 

benodigd is voor het project.  

In de praktijk zien we regelmatig dat medewerkers 

die eerder de rol van business analist hebben 

gehad, op natuurlijke wijze de rol van product 

owner oppakken. Dan is het als business analist 

belangrijk om te kijken naar welke competenties je 

wellicht verder moet ontwikkelen zoals kennis van 

Product Management of kennis van het Agile 

ontwikkelproces.  

Ook zien we regelmatig dat de business analisten 

niet in het ontwikkelteam plaatsnemen, maar 

buiten het ontwikkelteam ondersteunend zijn aan 

de product owner. Als we kijken naar de manier 

waarop business analyse bedreven wordt, dan 

behoeven Agile aanpakken vooral just-in-time 

business analyse die direct aan de behoefte van 

het team ten dienste staat. Vanuit dat perspectief 

is het plaatsen van business analyse buiten het 

ontwikkelteam niet de meest voor de hand 

liggende optie. Medewerkers coachen om meer T-

shaped te worden is dan het devies. 

In groeiende Agile organisaties waarbij met 

meerdere teams aan eenzelfde product wordt 

ontwikkeld, zie je business analyse wat duidelijker 

terugkomen, bijvoorbeeld in de rol van Epic Owner 

in (SAFe).  



 

 

De rol van business analist zal in de toekomst 

vervagen, omdat deze in de Agile frameworks niet 

meer als zodanig voorkomt. De competenties die 

horen bij deze rol blijven echter onverminderd 

essentieel voor ieder software ontwikkel initiatief 

van enige omvang.  
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In een wereld die wordt gedomineerd door snelle groei van systemen en software, geeft inspearit onafhankelijk IT-advies.  

Zodat IT maximaal van waarde is voor uw organisatie.  

Al meer dan twintig jaar leveren wij wereldwijd high-level-trainingen en consultancy aan vooraanstaande organisaties. 


