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Aanbieders van ICT-oplossingen bundelen krachten 
dankzij private equity investeerder Dovesco 
 
24 november 2020 - Accel en Netflow, twee ICT-dienstverleners actief op de 
Antwerpse KMO-markt, zijn gefuseerd. Het huidige management van beide 
partijen en investeerder Dovesco stappen mee in het verhaal.  
  
De coronacrisis heeft de vraag naar ICT-oplossingen en de ondersteuning hiervan 
flink aangewakkerd bij de Vlaamse KMO’s. Alle werknemers op kantoor of thuis 
voorzien van voldoende connectiviteit, de nodige infrastructuur en support is voor 
vele KMO’s een uitdaging. 
  
Accel en Netflow, beide sterk in het segment van ICT Managed Services, hebben 
elkaar gevonden om te fusioneren. De transactie werd begeleid door Level Next en 
The Capital Link.  
  
Netflow richtte in 2006, onder leiding van Wim Jacobs, hun huidig kantoor in 
Zwijdrecht op. Accel werd in 1992 opgericht door Marc De Swaef en heeft op dit 
moment kantoren in Edegem en Herentals. Wim Jacobs wordt de nieuwe CEO van 
de groep. Marc De Swaef zal nog enige tijd aan boord blijven om het management te 
ondersteunen bij de integratie en de groeistrategie. 
  
“We blijven in de eerste plaats twee KMO’s die zich inzetten voor andere KMO’s. We 
hebben de ambitie om onze klant op de best mogelijke manier te helpen. Door het 
samengaan van beide bedrijven versterken we onze kennisbasis op vlak van cloud-
toepassingen en Azure, en kunnen we nog sneller schakelen.”, verduidelijkt Wim 
Jacobs vanuit zijn rol als CEO van de groep. 
 
De groep zal een 75-tal werknemers en een klantenbestand van 1.500 KMO’s tellen.  
Elk bedrijf behoudt zijn eigen kantoren, merknaam en identiteit.  
 
“Beide partijen zijn sterk gefocust op de KMO-markt in de regio Antwerpen. Met de 
steun van Dovesco slaan we eindelijk een brug over de Schelde.” stelt Marc De 
Swaef, oprichter van Accel. 
 
Anthony De Clerck van Dovesco vult aan: “Beide bedrijven hebben een vergelijkbare 
bedrijfscultuur en ze zijn geografische complementair. Zo vormen ze samen een 
solide basis. Als groei gerichte investeerder is de ICT-sector ons genegen.” Dovesco 
heeft eerder al een sterk parcours afgelegd in de ICT-sector met participaties in 
Lansweeper en Axosoft. 
 
 
 
 
 
 
 



Over Accel 
Accel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vaste waarde voor het aanbieden 
van ICT managed services voor KMO’s in de regio Antwerpen en de Kempen. Dit 
betekent dat ACCEL staat voor totale ontzorging en het beheer van de volledige 
digitale werkomgeving van KMO’s. Dit omvat niet alleen het installeren en 
configureren van de werkplekken, de servers en de cloud diensten, maar ook het 
dagdagelijks ondersteunen van de medewerkers vanuit een professionele service 
desk.  
 
De flexibiliteit en persoonlijke aanpak als KMO sluit naadloos aan bij de  dynamiek 
van de klanten. In Covid-tijden en zeker ook erna, is het plaats- en 
toestelonafhankelijk veilig kunnen werken uitermate belangrijk. Deze tendens is ook 
de aanleiding dat bedrijven vaker kiezen om beroep te doen op externe ICT-support 
die deze nieuwe technologieën in hun organisatie kunnen uitrollen en ondersteunen.  
 
Over Netflow 
Netflow heeft sinds zijn start in 2006 jaar na jaar een mooie groei kunnen optekenen 
door in te zetten op kwaliteit, klantentevredenheid en dienstverlening met een eigen 
datacenter infrastructuur in beheer.  
 
Een van de sterke troeven is, net zoals bij Accel, een competente interne service 
desk voor haar klanten met 24/7 beschikbaarheid. 
 
Het Netflow team volgt enthousiast de nieuwste ontwikkelingen in de ICT-sector op 
om steeds op de wensen van haar klanten te kunnen inspelen en de juiste oplossing 
naar voor te schuiven. Serveromgevingen, back-up systemen, een snel en flexibel 
netwerk, security en cloud solutions. Het zijn slechts een paar eisen waarvoor ook de 
vakkennis van onze mensen garant staat. Met tal van mooie referenties in diverse 
sectoren (accountancy, advocatuur, logistiek & bouwsector). Onze tevreden klanten 
zijn dan ook onze ambassadeurs in de markt. 
 



 

 
 

    


