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Gawin Dapper benoemd tot CTO True
Amsterdam – True, managed hostingprovider en onderdeel van Broad Horizon, heeft Gawin

Dapper (38) per 1 juni benoemd als Chief Technology Officer. Gawin is in deze functie

verantwoordelijk voor de technologische innovatie en het toezicht op productontwikkeling en –

management. Hij zal daarnaast leidinggeven aan diverse teams en neemt samen met onder

andere de onlangs aangestelde Daniel de Groot (CCO) plaats in de directie van de organisatie.

De benoeming van Gawin is onderdeel van de strategie om de marktpositie van True verder te

versterken en de groeiambities waar te maken.

De loopbaan van Gawin startte decennia geleden bij een techbedrijf en daar werd de liefde voor

technologie geboren. Zijn doorzettingsvermogen, winnaarsmentaliteit en passie voor tech

zorgden ervoor dat Gawin kon excelleren bij verschillende organisaties. Bij onder andere

Internet Archive, CYSO en 3D Hubs heeft hij als CTO de afgelopen jaren nieuwe technologieën

geïmplementeerd en de organisaties naar een volgend niveau getild. Ook was Gawin als CTO

betrokken bij de technologische ontwikkeling van Phonebloks, een concept voor een modulaire

telefoon welke onderdeel werd van Google ATAP.

Gawin vertelt over zijn aanstelling: “True voelt als thuiskomen voor mij. Ik ben internationaal

zeer actief geweest en kan niet wachten om in Nederland aan de slag te gaan bij deze mooie

organisatie. Binnen True werken de meest gepassioneerde mensen en dat in combinatie met de

Hollandse nuchterheid, zorg ervoor dat we nog meer waarde kunnen bieden voor onze klanten.

Mijn collega’s grijpen continu de uitdaging aan om de beste prestaties neer te zetten met de

soft- en hardware, dat vind ik als echte techneut heel gaaf. Ik heb enorm veel energie en zin om

samen met het team te bouwen aan alle nieuwe ontwikkelingen om de klant optimaal te kunnen

faciliteren.
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OVER TRUE

True is een managed hostingprovider voor geoptimaliseerde web- en digitale werkplekomgevingen.

Sinds 2000 is True op jacht om het digitale landschap van organisaties op de meest slimme manier in te richten,
zodat uw (potentiële) klanten optimaal interacteren via het web en uw medewerkers altijd en overal veilig met
bedrijfsapplicaties en -data werken. True faciliteert een uitgebreide tech-operatie die continu en proactief web-
en digitale werkomgevingen van opdrachtgevers optimaliseert.

Met de managed webspaces van True zijn organisaties in staat om webshops, websites & webapplicaties sneller
door te ontwikkelen, de laadtijd en conversie te verbeteren en de continuïteit van webdiensten te waarborgen.
True richt zich met haar weboplossingen o.a. op e-commerce bedrijven, online media, webapplicaties en digital
& media agencies,

True optimaliseert web- & digitale werkomgevingen sinds 2000, heeft circa 150 specialisten in dienst, met
vestigingen in Amsterdam en Maastricht. True is onderdeel van Broad Horizon www.broadhorizon.nl. 

”Werner Dekkers, Operationeel Directeur bij True: “Gawin is technoloog,
ingenieur en technisch leider pur sang. Met hem aan boord weten we zeker
dat de technische kant van onze producten en diensten een enorme boost
gaan krijgen en dat we onze klanten altijd van de nieuwste technologieën
kunnen voorzien. Als geen ander weet Gawin bedrijven naar een volgend
niveau te tillen en we zijn er dan ook trots op dat we met hem ruim twintig jaar
ervaring binnenhalen.”
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