
Business impact met Scrum: de Product owner als spin in het web

Hoe ondersteun ik als L&D-er en/of scrum master de product owner bij het ontwikkelen van een 
opleidingsproduct?

 Vóór het scrumtraject:

Belangrijke taken van de product owner:
• Behoeften, wensen en eisen ophalen bij stakeholders
• Visie ontwikkelen op het product, leeroplossing globaal in kaart brengen en toetsen met 

experts en met doelgroep/stakeholders
• Vanuit de behoeften van de doelgroep/stakeholders en de visie: globale roadmap ontwikke-

len – wat zijn prioriteiten, wanneer wil je wat in grote lijnen opleveren

Ondersteuning van de p.o.:
• Doe een stakeholderanalyse om er zeker van te zijn dat alle stakeholders zijn aangehaakt, 

op de juiste manier, in de juiste mate. Doe dit bijvoorbeeld in een brainstormsessie met een 
aantal collega’s die de organisatie en de vraag goed kennen. Stappen:

-   Noem samen zoveel mogelijk partijen die in enige mate te maken hebben met de vraag.

 - Teken een assenstelsel, waarbij de x-as staat voor weinig-veel macht, en de y-as voor weinig-veel be-
lang. Bedenk per stakeholder waar deze geplaatst moet worden: hoeveel invloed heeft de stakeholder 
op het resultaat (macht) en hoeveel belang heeft hij er bij.

 - Bedenk op basis van het ‘ingeplotte plaatje’ je stakeholderstrategie: wie informeer je, wie moet je raad-
plegen, wie wil je actief mee laten doen (uitnodigen voor review, toevoegen aan scrum team).

•      Analyse van het probleem: gebruik hierbij een model om alle invalshoeken mee te nemen, 
bijvoorbeeld die van Rummler:



•  Vertaling naar visie, globale leeroplossing (bijvoorbeeld in de vorm van een product road-
map)

 -Breng in kaart: randvoorwaarden, omvang doelgroep, visie op leren&ontwikkelen

 - Organiseer een (design thinking) sessie met een team van inhoudelijke/business experts en L&D-ex-
perts om de richting te bepalen

 - Geef aan wat in de roadmap moet staan: globale leerdoelen, learning journey (leervormen in chronologi-
sche volgorde, met inschatting van doorlooptijd), vereiste startdatum leertraject en daaraan gekoppeld 
globale planning ontwikkeltraject. Werk in de learning journey vanuit behoeften van de doelgroep én 
vanuit de businesswaarde: welke leeractiviteit voegt de meeste businesswaarde toe?

Tijdens het Scrumtraject:
Belangrijke taken van de product owner tijdens het scrumtraject (m.b.v. de scrum master):
• Visie overbrengen aan Scrum team
• Visie vertalen in project story, user stories met het scrumteam 
• Product backlog samenstellen met het scrumteam 
• Prioriteren tijdens de sprintplanning
• Product backlog bijhouden/actualiseren obv actuele behoeften 
• Uitnodigen stakeholders voor de reviews, vertegenwoordigen van stakeholders

Ondersteuning p.o.:
• Voor de organisatie van het scrum traject: werk vanuit de stakeholderstrategie en ondersteun 

de product owner bij het uitnodigen en betrekken van stakeholders
• Voor de inhoud: werk vanuit de roadmap om de product owner te helpen bij het stellen van 

prioriteiten, en stel daarbij steeds de vraag: wat voegt de meeste waarde toe voor de busi-
ness?

• Moedig de product owner aan om over eisen, wensen, randvoorwaarden, business waarde 
regelmatig het gesprek aan te gaan met stakeholders, óók buiten het scrumtraject, en hier-
bij het proces van en de gemaakte keuzes in het scrum team steeds terug te koppelen naar 
relevante stakeholders.
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Meer informatie? Bel Annemiek van Kaam, 0622297018, of mail op: avankaam@emcperformance.nl


