Met zijn florerende bedrijf Webton is Ton Heerze al de grootste websitebouwer van Twente, maar de 32-jarige Hengeloër wil zijn vleugels
uitslaan tot ver buiten de regio. Niet alleen in zakelijk, maar zeker
ook in sportief opzicht. Zo hoopt hij in Hengelo oude volleybaltijden
te doen herleven. “Landskampioen worden en Europa ingaan met
Webton Hengelo, dat lijkt me fantastisch.”

“Ik functioneer
het liefst in
een team”

communicatietrainingen, maar presenteert ook symposia. Mijn

Natuurlijk heb ik ook te maken met tegenslagen en lastige situa-

moeder heeft een bedrijf in BHV-dienstverlening. Zelf was ik als

ties. Als ik iemand moet ontslaan die een hypotheek en een gezin

kind, op de lagere school, al bezig met allerlei handeltjes. Met een

heeft, dan doet dat pijn. Daar ben ik mens voor. Maar ik kijk wel heel

vriend maakte en verkocht ik cassettebandjes met de nummers die

scherp naar hoe zoiets ontstaat. Ben ook kritisch op mezelf. Maar

de ‘afnemers’ graag wilden horen. Dat het illegaal was, hoorde ik

als het met die persoon niet loopt en de rest draait als een trein,

later pas van de conciërge…

tja, dan is er geen uitweg. Als er problemen zijn, wil ik die zo snel

Maar ik had dus al vroeg een antenne voor het zien en grijpen van

mogelijk uit de wereld hebben.

kansen.
We zijn met Webton de grootste websitebouwer van Twente, dat
Aan de UT in Enschede volgde ik later de studie Toegepaste

smaakt naar meer. Als je kwaliteit levert, moet dat elders ook aan

‘Ik ben een mensenmens, ik houd van werken met een team.

Communicatie Wetenschap, in strategische communicatie. Dat

kunnen slaan. Dus willen we graag uitbreiden, richting de Randstad,

Vroeger deed ik als jongetje aan tafeltennis, maar op een gege-

past prima bij wat ik nu aan het doen ben. De basis voor Webton

maar ook richting de Duitse grensstreek. Dat zijn interessante pro-

ven moment ging de lol er af. Het voordeel is dat je als individuele

zag ik rond het jaar 2000 ontstaan. Op de UT zag ik de echte tech-

cessen om vorm te geven.

sporter verantwoordelijk bent voor je eigen prestaties en niemand

neuten en freaks bezig met het bouwen van websites; ik had door

anders de schuld kunt geven, maar ik kwam er redelijk snel achter

dat er op dat gebied een groeimarkt in aantocht was en ben daar

En ja, ik heb ook nog een ultieme droom, op volleybalgebied. Drie

dat ik liever in een team functioneerde. Daarom stapte ik over naar

op ingesprongen.

jaar geleden ben ik hoofdsponsor en naamgever geworden van de
fusieclub uit Hengelo. Met Webton Hengelo heb ik grootse plannen.

volleybal. Omdat de sport me mateloos fascineerde, maar ook om
het teamgebeuren. En dus eigenlijk om het sociale aspect. Samen

In 2005 kreeg Webton echt vorm, en nam ik drie webbouwers in

Ik kan me de sfeer van de eind jaren tachtig, begin jaren negentig

knokken voor de overwinning, samen tegenslagen opvangen, maar

dienst. Inmiddels zit ik op veertien personeelsleden en nemen we

voor de geest halen, toen MTSH in de eerste divisie speelde, voor

na de wedstrijd ook samen de ontspanning opzoeken en de gezel-

gemiddeld iedere dag een opdracht aan. Het zelfstandig onderne-

volle tribunes. Ik ging toen altijd met mijn vader mee, die voor de

ligheid beleven, ja, daar ben ik het type voor.

merschap zit me als gegoten, ik zou niet anders willen. Zelf kan ik

radio verslag deed van die wedstrijden.

nog steeds geen website bouwen, maar ik ben wel bedreven in het
Ik zie bij mezelf duidelijk een parallel tussen de sport en het werk-

leiden van het bedrijf. Daarbij ga ik altijd op mijn gevoel af. Dat is

Die tijden wil ik graag mede doen herleven, door Hengelo weer op

zame leven. Ook op de werkvloer, bij Webton, houd ik van samen-

typisch voor een ondernemer, denk ik.

de volleybalkaart te zetten. De ambitie is groot: ik wil dolgraag een

hang. Ik ben de weliswaar directeur/eigenaar en daarmee iemand

keer landskampioen worden en Europees spelen. Dat gaat niet van

die de boel aanstuurt, maar ik ben niet zo van de hiërarchie. Je moet

de ene op de andere dag, maar ik stel mezelf graag doelen. De club

het met elkaar doen, dat is mijn credo. En ik mag wel zeggen dat de

is nu erg gezond, we willen talent gaan ontwikkelen, maar uitein-

chemie op de werkvloer prima is, er hangt een prettige sfeer.

delijk wil ik de droom waarmaken. Samen met een boel andere,
ambitieuze mensen: dat is voor mij het allermooiste.’

Die ondernemersgeest heeft er bij mij altijd ingezeten. Is misschien wel genetisch bepaald, omdat zowel mijn vader als moeder zelfstandig ondernemers zijn. Mijn vader verzorgt media- en
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Mensenmens Ton Heerze wil
samen ambities waarmaken
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