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True stelt Marjolein Rietveld aan als COO
Amsterdam – Per 1 september 2021 is Marjolein Rietveld (37) aangesteld als Chief Operational

Officer bij True, managed hostingprovider en onderdeel van Broad Horizon. Als COO is

Marjolein verantwoordelijk voor het operationele en technische succes van True. Samen met de

vier teams die Marjolein aanstuurt, zorgt zij ervoor dat klanten dag in dag uit de beste

dienstverlening ervaren. Met de komst van Marjolein is het directieteam van True compleet.

Samen met Marilou van Doorn (CEO), Daniel de Groot (CCO) en Gawin Dapper (CTO) gaat

Marjolein de groeiambities van True waarmaken.

Marjolein heeft haar strepen in de telecom verdiend. Tijdens haar elf jaren bij Tele2 en T-

Mobile heeft Marjolein alle lagen van de organisatie leren kennen. Beginnend als Channel

Manager is Marjolein onder andere doorgegroeid naar Manager Fixed Services Operations

binnen de netwerkafdeling. In haar laatste functie was ze verantwoordelijk voor het beheer en

technische doorontwikkeling van Voice Services. Binnen de diverse rollen die Marjolein bekleed

heeft stonden Customer Experience en DevOps altijd centraal.

Na haar carrière bij Tele2 en T-Mobile besloot Marjolein op zoek te gaan naar een uitdaging bij

een kleinere en betrokken organisatie. Ze kwam afgelopen februari bij True binnen als

interimmanager. Naarmate de tijd verstreek werd het steeds duidelijker dat True als organisatie

goed past qua cultuur en de ambities die True heeft. “Werken bij True voelde als thuiskomen”,

aldus de nieuwe COO van True. Iedereen is hier welkom, er is bij True sprake van een sterke

groeicultuur. Zo prijzen wij onszelf gelukkig met ontzettend veel jong IT-talent binnen de

organisatie. Ik kijk er naar uit om het jonge IT-talent met mijn ervaring te begeleiden en de

organisatie verder te professionaliseren. Alleen samen met het team wat er staat kunnen we

succesvol zijn, ze kunnen er ook op rekenen dat ik naast hen met de voeten in de modder kom

staan wanneer nodig.
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OVER TRUE

True is een managed hostingprovider voor geoptimaliseerde webomgevingen. 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. True faciliteert een uitgebreide tech-operatie die continu en proactief
webomgevingen van opdrachtgevers optimaliseert.

Met de managed services 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 webomgevingen sinds 2000, heeft circa 100 specialisten in dienst, met vestiging in
Amsterdam. True is onderdeel van Broad Horizon www.broadhorizon.nl. 

Marilou van Doorn, CEO bij True: “Afgelopen half jaar is gebleken dat
Marjolein een waardevolle toevoeging is aan onze organisatie. Al snel kwamen
we erachter dat ze binnen onze organisatie hoort, en gelukkig was dat gevoel
wederzijds. Door haar gevarieerde achtergrond schakelt zij gemakkelijk tussen
verschillende niveaus en past zij zich snel aan in nieuwe situaties. Daarnaast
is zij als persoon ontzettend authentiek, waardoor de mensen in haar teams
goed weten wat zij aan haar hebben. Marjolein is erg goed in het écht mee
krijgen van haar teams en samen met hen onze klanten de meest optimale
dienstverlening te bieden. Op basis van haar ervaring en enthousiasme zal
Marjolein zonder twijfel excelleren als COO.”
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