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Introductie Hajo Bakker

 30 jaar projectervaring, 99% Enterprise

 Meest recente 15 jaar analist, focus op vraag

 overbruggen vraag en aanbod

 Daarvoor 15 jaar engineer, focus op aanbod



Vragen aan deelnemers

 Op de volgende twee slides stel ik een paar vragen, beantwoord de

 Browse naar https://menti.com en vul de code 4642310 in

 Antwoorden zijn anoniem, alleen aantallen worden getoond

https://menti.com/






Verschillen tussen PO en BA

 Product Owner

 Diplomatiek maar verantwoordelijk voor richting

 Aansprakelijk voor uitdragen van richting 

 Abstract niveau, dichter bij business / vraag

 Productkennis, uitdragen visie van gebruikers

 Business Analyst

 Luis in de pels, master challenger

 Meer inhoudelijk, dichter bij IT / aanbod

 Belangrijke interface tussen vraag en aanbod



Overeenkomsten PO en BA

 Benodigde vaardigheden komen voor groot deel overeen

 Analytisch

 Open communiceren

 Inlevingsvermogen

 Maar pas op, BA en PO rollen verschillen nogal. Inhoud, positie, etc.

 De PO bepaald, de BA vraagt uit, verzameld en analyseert

 Ben je BA en ga je aan de slag als PO dan zal je een positie moeten bepalen en 

uitdragen. Je kan hier niet mee blijven polderen, dat komt niet goed.
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Essentieel samenspel van rollen

Business 
Analyst

Product 
Owner

Enterprise
Architect

Scrum 
Master

• Presenteren

• Focus users

• Integreren

• Focus CxO

• Realiseren

• Focus ICT

• Analyseren

• Focus samen



Vragen en / of commentaar?

 Stel ze nu via de chat of later via LinkedIn, email of telefoon

 Bedankt voor jullie inbreng en aandacht!

https://www.linkedin.com/in/hajobakker/
mailto:consultancy@hajobakker.com
tel:+31654726466

