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Press release 

25 jaar Kappa Data   
De Pinte, 9 Maart, 2023 

 

 

Voor een mens is dit pas de start, een auto wordt meteen een old-timer maar voor Kappa 

Data betekent 25 jaar “op dreef komen”. 
De sterkte van een bedrijf zit hem in het flexibel zijn gedurende haar queeste, zonder haar 

waarden te verloochenen. Lees hier hoe Kappa Data zich van zaadje ontkiemd heeft tot een 

gevestigde waarde voor vele ICT partners.  

 

De 3 basis principes van de Kappa Data Group 

Van in de eerste jaren heeft Kappa Data een grote focus gelegd op de verkoop van 

networkingsconnectivity en netwerksecurity oplossingen van een beperkt aantal 

leveranciers. Vandaag kan je dit doortrekken naar OT en IoT beveiliging. 

 

Minstens even belangrijk is de resellers loyalty: al 25 jaar bedient Kappa Data alleen 

resellers via een strikt channel driven model. 

 

Als laatste is er de toegevoegde waarde die het bedrijf hoog in het vaandel houdt en waar 

steeds geprobeerd wordt een meerwaarde te zoeken voor klanten en leveranciers. Op deze 

toegevoegde waarde is wel een evolutie te zien: waar deze in de beginjaren eerder puur 

technisch was, biedt Kappa Data vandaag een totaalpakket aan de resellers met 

ondersteuning d.m.v. leadgeneratie, marketing, business development, logistieke processen 

en uiteraard nog steeds de technische toegevoegde waarde, zoals support, opleidingen en 

presales ondersteuning. 

 

Het doelpubliek en de ontwikkeling van Kappa Data 

Daarnaast is ook het doelpubliek van de organisatie geëvolueerd. Opgericht in Gent, 

oorspronkelijk met een focus op de lokale markt en voornamelijk de kleine resellers is het 

bedrijf vandaag actief in 5 landen met een aanbod voor zowel Enterprise als midden markt 

resellers. 
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Kappa Data zoekt in zijn ontwikkeling steeds naar stevige lange termijn relaties. Dat wordt 

bevestigd als je naar de leveranciers en klanten van het bedrijf kijkt. Van de beperkte set aan 

leveranciers gaat de meerderheid al meer dan 10 jaar mee. Daarnaast beschikt de 

onderneming nog steeds over klanten die ook al in de eerste jaren producten kochten bij het 

bedrijf. 

 

Medewerkers, Katrien, Bart, Melanie, Didier, Francies, Quincy, Annemie, Tom, Nick: allemaal 

medewerkers die al 10 of 20 jaar actief zijn binnen de organisatie. 

Naast de lange termijn relatie staat ook de persoonlijke aanpak naar medewerkers, klanten 

en leveranciers centraal: nog een domein waarin Kappa Data uitblinkt.  

 

De groei van de Kappa Data Group 

De groei die het bedrijf gedurende de jaren gekend heeft, wordt ondersteund door de 

versterking van het management team. Tot 2011 was het management vooral in handen van 

Patrick Casteels als algemeen directeur, ondersteund door Koert Martens als technisch 

directeur. In 2011 werd het management team uitgebreid met Chris Willems, meteen ook de 

start van de internationale ambities van Kappa Data met de opstart van Kappa Data 

Nederland in 2013 en die van Kappa Data Polen in 2015.  

Belangrijke mijlpalen was er ook in 2019 door de samenwerking met private equity speler 

Investlink en de overname van het Franse Exer in 2021 waardoor het management team 

opnieuw werd uitgebreid met Michel Grunspan, de CEO van het overgenomen Exer. 

 

Resultaat van dit alles is een dynamische, financieel sterke groep met een omzet van bijna 

100 miljoen Euro en 85 medewerkers.  

 

Laten we even een vergrootglas leggen op Nederland 

Na het succes in België en Luxembourg, zagen we in 2013 een internationaal avontuur wel 

zitten. Nederland was aan de beurt, Rijswijk om specifiek te zijn. Daar opende we met Kappa 

Data een nieuw kantoor. Deze vestiging groeit in 4 jaar uit tot een belangrijk onderdeel van 

de Kappa Data Group.  

 

Daar waar in het eerste jaar de focus volledig op Barracuda lag, werd het portfolio langzaam 

maar zeker uitgebreid met andere lijnen die in België al gevoerd werden. In 2014 werd een 

contract gesloten met het toenmalige Aerohive, nu Extreme Networks.  

 

In 2019 kwam Rubin Zwanenburg als Sales Manager aan boord om het team naar een hoger 

niveau te tillen. Dat doet hij nog steeds tot op de dag van vandaag. Rubin werkt ondertussen 

met een team van 6 en groeiende (neem maar snel eens een kijkje op onze website) een 

mooie 10 miljoen bijeen. Wat zijn wij fier op zo’n team! #bettertogether 

 

De ambitie van de Kappa Data Group 
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Hiermee is de ambitie van de groep nog niet geluwd. Op basis van de sterke fundamenten 

wil de groep de volgende jaren verder groeien in Europa, uiteraard met dezelfde key values 

die het bedrijf al 25 jaar sterk maakt.  

 

Hoe probeert Kappa Data zijn steentje verder bij te dragen binnen de maatschappij 

In deze groei houdt de organisatie uiteraard rekening met een aantal nieuwe doelstellingen. 

Zo is Kappa Data erg geëngageerd in het groene gedachtengoed en wil het zo snel mogelijk 

CO2 neutraal zijn. Het bedrijf kiest resoluut voor groene energie die opgewekt wordt door 

eigen zonnepanelen en kiest voor groene mobiliteit. Ook in de keuze van leveranciers wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de Go Green filosofie. Veel van onze leveranciers 

hebben zich ertoe verbonden om in 2023 Carbon Neutral te zijn.  

 

Kappa Data kijkt met trots terug op 25 jaar bedrijfshistorie en ziet met veel vertrouwen uit 

naar de toekomst. 
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