
SQL Server – Het ‘Zwitsers zakmes’ 

voor data management 

 

 

Steve is actief lid en webmaster van de Belgische SQL Server 

User Group. Hij werkt voor het grootste SQL Server 

consultingbedrijf in België, waar hij focust op database 

administratie en ontwikkeling alsook op business intelligence in 

SharePoint. Hij is ook een van de organisatoren van de SQL Server Day. 

 

“Op het einde van de jaren 90 werkte ik voor het Microsoft Information Center. Dat was in 

feite mijn eerste IT-job. In die tijd bestond de TechNet website nog niet. We leefden ons uit op 

bewegende objecten in DHTML websites. 

 

Als een klant belde en vroeg hoe hij Bezier-curves in Visual Basic moest programmeren, of een 

vraag had over licenties, zochten we de informatie op in een kleine bibliotheek op cd-rom met 

de maandelijkse TechNet-publicaties. 

 

Rond die tijd kwam SQL Server 7.0 uit, maar pas in 2003 begon ik met SQL Server te werken 

en ik ging meteen aan de slag met Reporting Services 2000. Enkele jaren later, in maart 2006, 

werd de Belgische SQL Server User Group opgericht en ik stelde me kandidaat als vrijwilliger. 

Vanaf dan leerde ik steeds meer bij met de hulp van mijn collega’s en de steun van de SQL 

Server community. 

 

SQL Server is een erg belangrijk product geworden dat veel aspecten in het dataplatform 

ondersteunt. Als je SQL Server grondig wil kennen, moet je een of twee domeinen uitkiezen. 

SQL Server is te omvangrijk geworden om het van a tot z te beheersen.” 

 

Vandaag werkt Steve graag aan ETL- en data warehouse-projecten en database administratie 

met SQL Server 2008. Hij helpt de klanten ook om hun SQL Server-infrastructuur in goede 

staat en up-to-date te houden. 

 

“Er is nog veel manueel ETL-werk te doen met zeer grote Excel- en Access-bestanden. Een 

taak die vroeger verschillende dagen in beslag nam, klaar je nu in enkele minuten tijd! 

 

Technologieën toepassen en de features van de nieuwste SQL Server releases gebruiken in 

projecten blijft leuk en interessant. 

 

De SQL Server forums op TechNet hebben me sindsdien altijd geholpen en ik gebruik ze 

dagelijks. De informatie die vandaag op TechNet en MSDN staat, is een belangrijke bron van 

kennis geworden voor SQL Server-experten.” 

 

Resources 

 

“Ik raadpleeg geregeld: 

  

 SQL Server Team en MVP blogs: http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb671054 

 Channel 9: http://channel9.msdn.com/tags/SQL+Server 

 Webcasts: 

http://www.microsoft.com/events/series/msdnsqlserver2008.aspx?tab=webcasts 

 

Boeken op mijn nachtkastje: The SQL Server Storage Engine door Kalen Delaney en MVP Deep 

dives. 

 

Ik werk nog steeds mee aan gratis SQL Server-sessies voor de Belgische SQL Server User 

Group en natuurlijk aan het grootste jaarlijkse SQL Server-evenement in de Benelux, de SQL 

Server Day!” 
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