onderneemt met ondernemers

ONDERNEMEN
MET ONDERNEMERS
Ondernemers
worden niet gemaakt,
ondernemers worden
geboren. Het levende
bewijs daarvan vormen
Wim van der Meeren
en zijn partner Carola
Mol. Dit dynamische
duo illustreert
bovendien perfect dat
zij ondernemer zijn voor
het leven. Met WIMMIS
staan zij er voor andere
ondernemers. Ze
bedenken, ontwikkelen
en ondersteunen
concepten voor en van
ondernemers, maar
houden die waar nodig
ook een spiegel voor.
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Wimmis, met één hoofdletter, is een plaatsje
in Zwitserland. WIMMIS, met alleen maar
hoofdletters, is vernoemd naar Wim van der
Meeren, een gelouterd ondernemer wiens wieg
in Breda stond. Daar woonde hij tot voor kort,
met zijn Carola, maar het stel is ondertussen
een stukje verderop in Brabant neergestreken.
Van daaruit houden ze zich, gedreven als altijd,
bezig met het ontwikkelen van projecten en
concepten, financiering van projecten en
beleggingsvastgoed. Daarbij richten ze zich op
ondernemers die, net als zij, kansen zien en
willen groeien.
OVALEN TAFEL
Aan een robuuste ijzeren tafel in de achtertuin
bij hun huis worden de ideeën gesmeed. Deze
krijgen daarna verder gestalte aan de ovalen tafel
op het kantoor van WIMMIS. Daar schuift een
geweldig team van agenten, zowel nationaal als
internationaal, aan om alles concreet vorm te
geven. Investeerders, projectontwikkelaars en
tal van andere partijen hebben al aan die tafel

plaatsgenomen en daar geen moment spijt van
gehad. Hoewel buitengewoon ervaren is WIMMIS
óók helemaal van deze tijd en richt zich onder
meer op duurzaamheid in tal van facetten.
INVESTEREN
WIMMIS ademt als bedrijfsintermediair
positivisme, doorzettingsvermogen en
betrokkenheid bij mens en maatschappij
en koppelt dat aan zakelijke competenties,
waarbij het gevoel vaak genoeg zegt. Wim en
Carola investeren in kennis, in kunde én in
euro’s. Ze brengen hun externe enthousiasme
over op ondernemers, openen hun netwerk en
kunnen zowel goed praten als luisteren. Zo is
WIMMIS een brand geworden, waarbij kwaliteit
de boventoon voert en waarbij men eerlijk en
transparant met ondernemers omgaat. “Wij
maken gebruik van het lef van een ander”, stelt
Wim van der Meeren. Geld is daarbij nooit een
uitgangspunt. Wim en Carola ondernemen omdat
ze nog altijd intens genieten van ondernemen.
Dat gunnen ze andere ondernemers ook.
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