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Brussels Airport ondersteunt toekomstvisie met data
Brussels Airport kiest voor een datagedreven strategie. Het bedrijf onderbouwt zijn
beslissingen met inzichten die op concrete data steunen. Samen met QuaData verfijnde
Brussels Airport daarom zijn databeheer. De hoofdrollen zijn daarbij weggelegd voor data
stewards, een up-to-date data glossary en het gebruik van Data Quality Indicators.
Brussels Airport is met 26,4 miljoen passagiers (pre-covid) en 667.220 ton vrachtvervoer per jaar een
van de belangrijkste luchthavens van Europa. Op de luchthaven zijn meer dan zeventig
luchtvaartmaatschappijen actief, goed voor 236 passagiers- en cargobestemmingen. Brussels Airport
is een belangrijke economische groeipool met 64.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs. Brussels
Airport Company staat in voor de exploitatie van de luchthaven.
“Data zijn essentieel voor het beheer van een luchthaven”, zegt Joke Op den Acker, Operational
Performance Manager bij Brussels Airport Company. “Data management en data ownership zijn bij
ons niet zomaar het exclusieve terrein van het IT- of het BI-team. Nee, het gaat om domeinen die zich
in de schoot van de business bevinden. Wie er wat mag doen met welke data en voor welk doel, daar
beslist alleen de business over.” Het team voor data management focuste echter jarenlang enkel op
vluchtgegevens. “In het kader van compliance en vanuit operationeel oogpunt waren dat de
belangrijkste data om dagelijks te beheren.”

Data-driven aanpak
Die visie veranderde na de aanslagen van 2016. Toen besliste de luchthaven om in te zetten op een
meer datagedreven beslissingsproces, en daarbij ook te focussen op de datastromen uit de
passagiers- en bagageprocessen. “Uiteraard ontwikkel je als beheerder een sterk buikgevoel”, zegt
Joke Op den Acker. “Maar het is toch altijd beter om dat gevoel te objectiveren en je uiteindelijke
beslissingen met concrete cijfers te ondersteunen. De aanslagen zorgden op dat vlak voor een
kantelpunt.”
In 2015 had Brussels Airport al het APOC (Airport Operations Center) opgericht, waarin het bedrijf alle
stakeholders op een fysieke locatie samenbracht: het luchthavenbedrijf, de luchtvaartmaatschappijen,
de bagageafhandelaars en andere dienstverleners. Het idee: iedereen rond de tafel krijgen, daarmee
de communicatie tussen de verschillende partijen een gezicht geven en de kwaliteit en snelheid van
de beslissingen verhogen. “In 2017 zetten we een volgende stap met de start van het AOP-project
(Airport Operations Plan): alle luchthavenprocessen – passagiers, bagage en vluchten – op een meer
datagedreven manier ondersteunen.”
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Transversaal beheer
Om die aanpak waar te maken, was er nood aan transversaal databeheer. “Wanneer op de
luchthaven een vliegtuig vertrekt, is het onder meer belangrijk dat de luchtverkeersleiding over die
data beschikt, zodat ook zij betere, voorspelbare en datagedreven beslissingen kan nemen.”
Belangrijk was echter dat de nadruk niet alleen op de vluchtdata zou liggen. “Er zijn nog veel andere
domeinen waar data het verschil kunnen maken. Als luchthaven willen we weten hoe vlot de stroom
passagiers tussen de check-in en de terminals verloopt, wat de piekmomenten zijn bij de
bagageafhandeling, enzovoort.”
Om de vragen van de luchthaven te kunnen beantwoorden, was er niet alleen nood aan de juiste,
consistente en kwalitatief hoogstaande data, maar ook aan consistente en conforme datadefinities,
samengebracht in een data glossary, en geijkte dataprocessen. “Met het bestaande team voor data
management hadden we de handen al meer dan vol met alle operationele taken en de lopende
optimaliseringstrajecten”, zegt Joke Op den Acker. “Om in het kader van het AOP-project de nood aan
meer en betere data in te vullen – met name rond passagiers en bagage – was het duidelijk dat we
ons team moesten versterken.”

Duurzame verandering
Brussels Airport klopte bij QuaData aan en vond daar de expertise waar het team naar op zoek was.
“We zijn in zee gegaan met QuaData omdat het bedrijf heel specifieke ervaring heeft in
dataprojecten.” Maar dat was niet alles. In het traject nam ook het veranderingsaspect een belangrijke
plaats in. Voor het team van Brussels Airport was het essentieel dat de hele oefening ook tot een
duurzame verandering zou leiden. “Om dat echt concreet te maken en iedereen daarin mee te krijgen,
was de aansturing door een externe expert onmisbaar. Ook die ervaring bracht QuaData mee.”
Na een eerste analyse stelde QuaData vast dat Brussels Airport rond het beheer en de uitwisseling
van data nog meer gestructureerd en gedocumenteerd kon werken.
QuaData bracht daarom eerst het complete datalandschap in kaart. “Vanuit die analyse stelden we
samen de focuspunten op die ons tot de nieuwe, gewenste situatie moeten leiden”, vervolgt Joke Op
den Acker. “Heel belangrijk was dat we alle stakeholders in het gesprek hebben betrokken, om een
duidelijk zicht te krijgen op de behoeften en wensen van alle partijen.”
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Kennisdeling
Na een traject van goed anderhalf jaar kunnen Brussels Airport en QuaData enkele mooie resultaten
voorleggen. “De rol van de traditionele data officers uit ons team hebben we omgevormd: ze werken
nu voltijds als data stewards. Hun focus ligt niet meer uitsluitend op vluchtdata, maar op alle
datastromen die de operationele processen ondersteunen.” Minstens even belangrijk: ook in andere
departementen – dus niet alleen bij data management – zijn er nu data stewards aan de slag.
Daarnaast kwam er een team voor data governance, geleid door een data governance manager.
“We hebben het data stewardship geïntroduceerd bij twee afdelingen met concrete dataprojecten: een
traject rond master data management bij de afdeling asset datakwaliteit bij de afdeling die over de
klantenervaring van de passagier waakt.” Een wekelijkse vergadering met alle data stewards zorgt
voor kennisdeling waarbij de input bottom-up doorstroomt tot bij de data governance manager.

Consistente definities
Een tweede belangrijke resultaat was de ontwikkeling van een data glossary. “Eigenlijk hadden we er
al één”, zegt Joke Op den Acker, “alleen was er al een hele tijd geen actief onderhoud meer op
gebeurd.” Samen met QuaData duidde het team bij iedere afdeling een uniek aanspreekpunt aan. Die
medewerkers moesten vervolgens alle definities valideren die voor hun afdeling relevant zijn. Zo ging
het maturiteitsniveau van de data glossary snel de hoogte in.
“Tegelijk hebben we het gebruik van de data glossary gepromoot bij de business. Business analisten
en project managers zagen meteen in dat ze er alleen maar voordeel uit halen door overal de juiste,
beschikbare definities te hanteren. Ze winnen tijd, want ze moeten niet langer bij de business aan te
kloppen om telkens weer bepaalde definities te verifiëren. Tegelijk weten ze dat hun documentatie
altijd consistent is.”
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“QuaData bracht niet alleen heel specifieke ervaring rond dataprojecten
mee, maar ook de expertise om samen met het team van Brussels Airport tot
een duurzame verandering te komen.”

JOKE OP DEN ACKER, OPERATIONAL PERFORMANCE MANAGER
BIJ BRUSSELS AIRPORT COMPANY

Kwaliteitsindicatoren
Een derde resultaat van het datatraject is de introductie van Data Quality Indicators (DQI’s). “Het is
een manier van werken die zich laat vergelijken met het gebruik van KPI’s, maar dan rond de kwaliteit
van de gebruikte data”, legt Joke Op den Acker uit. “Op de kwaliteit van de vluchtgegevens hadden we
al een vrij goed beeld, maar over passagiers- en bagagedata bestond er zo goed als niets.”
Intussen zijn er vijf concrete DQI’s ontwikkeld die een score geven op drie dimensies: de volledigheid,
de tijdige beschikbaarheid en de bruikbaarheid van de data. QuaData stelde de DQI’s op volgens
de richtlijnen van het DAMA-DMBOK-raamwerk voor databeheer. “In een volgende stap presenteren
we de scores op een dashboard, om problemen rond datakwaliteit sneller te signaleren en op te
lossen.”

Bewustmaking
Brussels Airport legde niet alleen puur op het vlak van databeheer een hele weg af. Ook het
veranderingstraject had een grote impact. “Het management stelt duidelijk dat we een datagedreven
bedrijf willen zijn”, zegt Joke Op den Acker. “Maar daarna is het uiteraard essentieel dat iedereen
meewerkt om die visie in de praktijk te brengen. Daarom was er aandacht nodig voor de
bewustmaking rond het belang van datakwaliteit. Om op lange termijn een strategie uit te voeren die
op data stoelt, is datakwaliteit superbelangrijk. Daarom hebben we veel geïnvesteerd in de verhoging
van de datamaturiteit. Dat zorgt voor een stevige basis waar het hele bedrijf verder op kan bouwen.”
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