
Agile invoeren buiten de ICT 
Er zit veel moois in de gedachten achter het ‘agile werken’: minder risico door meteen beginnen 
met leveren, meer zelfstandigheid, focus op klantwensen, erkenning van vakmanschap, 
transparantie. Geen wonder die gedachten ook buiten de IT worden toegepast. Onderstaand willen 
we een bijdrage leveren aan het laten slagen van die toepassingen. We gebruiken hier termen uit 
het zogenaamde ‘spotify-model’ voor agile werken. Dat model is enigszins achterhaald maar de 
termen worden nog vaak gebruikt, vandaar dat ze hieronder verschijnen. 

PRODUCT OWNER OF TEAMLEIDER 
De rol van Product Owner is in agile-land ingevoerd om de focus op de klantwensen te beleggen. 
De bedoeling is om duidelijkheid te verschaffen aan het team (ook soms ‘squad’ genoemd) over de 
prioriteiten. Hier gaat het namelijk vaak mis: wat wil de klant nu eigenlijk? De PO is het 
‘ontkoppelpunt’: de PO weet precies waar de klant(en) naar toe wil(en) en zorgt ervoor dat er geen 
licht zit tussen waar de klanten denken dat aan gewerkt wordt en waar daadwerkelijk aan gewerkt 
wordt. De contacten of klanten van de PO in de ‘business’ zijn de ‘business owners’ (BO). De PO 
‘dwingt’ de klant tot keuzes. In zekere zin stuurt de PO het team dus aan.  
Opletten als: de PO leidinggevende wordt. Dat is niet helemaal de bedoeling. De PO richt zich op 
het resultaat, of liever gezegd, op de tussenresultaten en welke daarvan het belangrijkste is.  
Het team dat de wensen uitvoert bepaalt in hoge mate zelf hoe ze die wensen gaan uitvoeren. 
Ieder zijn vak. Eigenlijk kan een PO niet de leidinggevende worden. Toch ontstaan in de praktijk 
wel eens situaties die daar op lijken. In die gevallen: heeft het team wel genoeg vrijheid? Is het 
team voldoende toegerust om op basis van een lijst prioriteiten zelf tot resultaten te komen? 
Misschien moet daaraan gewerkt worden. Zorg er voor dat het team als team de doelstellingen 
ontvangt van de PO of leidinggevende. 

TRIBE LEAD OF MANAGER 
In grotere agile organisaties heb je te maken met zulke omvangrijke producten of ontwikkelingen 
dat dat niet in een team past. Verschillende teams werken aan hetzelfde product (P), of dezelfde 
product-markt-combinatie (PMC) en hebben dus veel met elkaar te maken. In het zogenaamde 
‘spotify-model’ wordt er een ‘tribe’ gevormd met een tribe lead. De rol van de tribe lead is zorgen 
dat er optimaal wordt samengewerkt tussen de teams bij het werken aan de P/PMC. In zekere zin 
leidt de tribe lead de teams, voornamelijk in de zin van het scheppen van de optimale 
voorwaarden.  
Opletten als: de tribe lead manager van de P/PMC wordt. Dat is niet helemaal de bedoeling. De 
PO’s sturen de prioriteiten. De teams voeren die uit. Dus als de tribe lead manager wordt, luisteren 
dan de PO’s nog wel genoeg naar hun klanten? Zoeken de teams elkaar nog wel uit zichzelf op 
om van elkaar te leren? 

CHAPTER / GUILD LEAD OF MANAGER 
Net zoals teams met elkaar te maken kunnen hebben omdat ze aan dezelfde P/PMC werken, zo 
kunnen teamleden met elkaar te maken (willen) hebben omdat ze dezelfde expertise delen. In de 
ICT kan dat bijv. een specifiek tool, pakket of programmeertaal zijn. Buiten de ICT kan dat elk 
ander vakgebied zijn, bijvoorbeeld kennis van een bepaalde markt, van een bepaald systeem of 
bepaald product. 
Opletten als: de chapter / guild lead manager van een groep medewerkers wordt. Dat is niet 
helemaal de bedoeling. De medewerkers sturen zich in de eerste plaats zelf. Lukt het nog wel om 
deze verhouding zo te houden? Dat de chapter / guild lead een facilitator blijft van ontwikkeling? 



PROJECTLEIDER OF PRODUCT OWNER 
Als het werk uit projecten bestaat, is men vaak gewend aan de rol van projectleider. De 
projectleider is integraal verantwoordelijk: er is een opdracht gegeven, met een scope, een budget, 
een team, de projectleider moet zorgen dat de opdracht gerealiseerd wordt. 
Opletten als: de projectleider wordt omgedoopt tot product owner. Dat is niet helemaal de 
bedoeling. Eigenlijk vertegenwoordigt de projectleider een totaal andere manier van werken en 
denken - echte agile-adepten vinden dat je een projectleider überhaupt niet met een product owner 
kan en mag vergelijken. Bij agile werken is de capaciteit een gegeven en probeer je daar zoveel 
mogelijk waarde mee te creëren. Bij projectmatig werken definieer je een gewenst resultaat en 
maak je een plan en een schatting van resources om dat te bereiken. Het hebben van én een 
projectleider én een PO leidt tot onduidelijke verantwoordelijkheden en daarmee 
onbestuurbaarheid. Als je ze vergelijkt zou je kunnen stellen dat de rol van projectleider in twee 
opzichten is opgeknipt. Ten eerste is het begrip van en vertaling van klantwensen, ofwel de 
opdracht, losgetrokken van de uitvoering. De PO concentreert zich volledig op dat eerste, maakt 
wel afspraken over de uitvoering (hoeveel kunnen jullie de komende periode aan, team?) maar laat 
de uitvoering zoveel mogelijk over aan het team. Wat overblijft van de verantwoordelijkheid van de 
PL verdeelt zich over anderen: het zelfsturende team, de scrum master die zorgt voor het 
opruimen van de ‘impediments’ zodat het team maximaal productief is, en een eventuele chapter 
lead of people manager die de verdeling van medewerkers en hun ontwikkeling bewaakt. Ten 
tweede wordt de opdracht in de tijd opgeknipt: er is geen dichtgetimmerde PID maar een 
opeenvolging van sprints, waarmee de PO, binnen de capaciteit, maximale klantwaarde realiseert.  
De opvatting dat een goede projectleider zich niet teveel met de inhoud bezig houdt, wordt breed 
gedeeld; van de PO wordt vaak verwacht dat deze het product juist goed begrijpt en er een visie 
op heeft - hoewel hierover zeker discussie bestaat. Is de tot PO getransformeerde projectleider 
voldoende getraind in deze werkwijze? Past de rol van scrum master niet beter bij de ex-
projectleider? 

TOT SLOT 
Uit bovenstaande blijkt dat de verschillen tussen agile werken en traditioneel organiseren best 
groot zijn. Alleen al om die reden vergt de invoering ervan tijd en aandacht. Wij van Eprom vinden 
het vooral belangrijk om het doel in de gaten te houden: welk voordeel gaat de invoering brengen 
en sturen we daar echt op? De allesoverheersende focus op het creëren van klantwaarde, zo snel 
mogelijk, is enorm krachtig, maar dat voordeel komt niet vanzelf. Eprom helpt om de 
verantwoordelijkheden helder te beleggen en tot een optimale structuur te komen. Graag gaan we 
met u daarover in gesprek. 
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