
56

Hij is een rolmodel voor de autodidact en 

de selfmade man. “Ik had een hekel aan 

het naar school gaan en heb daardoor 

ook geen diploma’s. Op m’n achttiende 

ben ik gaan werken.” Volgens Rob is het, 

ook in de huidige tijd, mogelijk om zonder 

diploma’s succesvol te zijn in het zaken-

doen. Of je nu wel of niet gediplomeerd 

bent, hard werken moet je sowieso. “Wie 

als ondernemer wil slagen moet bereid 

zijn om risico’s te nemen. Let wel: risico’s 

die te overzien zijn. Bovendien moet 

handelsgeest in je dna zitten.”

In de Groenstraat in Geleen, hartje stad, 

zijn de panden op de huisnummers 43 

t/m 47 ‘gereserveerd’ voor de showroom 

van Rob Schippers Keukens. “Op deze 

locatie zitten we inmiddels zo’n dertig 

jaar. Feitelijk heb ik deze vier panden 

naast elkaar gekocht. Met de kelderruim-

ten erbij hebben we het over zo’n duizend 

vierkante meter.” Glimlachend: “Genoeg 

plek dus om héél veel mooie keukens 

aan de consument te laten zien.”

Schippers is overigens niet alleen keu-

kenspecialist, hij heeft ook verstand van 

vastgoed. “Naast de keukenbranche volg 

ik de vastgoedmarkt op de voet.” Schip-

pers, wiens jonge jaren in Nijmegen lig-

gen, koos op enig moment voor Limburg, 

trouwde met Elly die, net als hun zoon 

Mike, meewerkt in de zaak. Rob: “We 

werken hard en het gaat goed.” Dat laat-

ste is een understatement, want hij heeft 

het financieel gezien goed voor elkaar. 

Om de zoveel tijd neemt hij een korte 

vakantietime-out in hun appartement dat 

gesitueerd is in een land waar de zon 

bijna altijd schijnt. Ook dit jaar schrijft 

Rob Schippers weer goede cijfers. De 

Groenstraat 43-47 in Geleen is volgens 

hem een perfecte winkellocatie is. “Mede 

daardoor heb ik een goedlopende zaak.” 

(www.robschippers.nl)

“We gaan bewust niet mee met de 

meute, zijn volledig onafhankelijk. We zijn 

immers geen onderdeel van een keten. 

Wij leggen de klant hier in de watten, 

zoals het hoort.” Het is een citaat uit een 

interview met Rob Schippers, begin dit 

jaar in een provinciaal familieblad. Rob, 

zoveel maanden later tegen de auteur 

van ‘Limburgse Zaken Mannen’: “Wat 

ik in dat bewuste interview heb gezegd 

geldt vandaag de dag nog steeds. Een 

brede doelgroep vindt bij ons, binnen het 

beschikbare budget, een mooie keuken.”

Op deze middag gaat het gesprek echter 

niet over ’alles wat met keukens te ma-

ken heeft’ maar over de man áchter het 

succesvolle ‘Rob Schippers Keukens’. 

HIJ IS ALLESBEHALVE EEN ONDERNEMER WAARVAN ER DERTIEN IN EEN DOZIJN GAAN. RECHT DOOR 

ZEE EN SOMS OOK NOG RECHT VOOR Z’N RAAP, NOOIT BANG OM TEGEN HEILIGE HUISJES TE SCHOP-

PEN. MAAR VERSTAND VAN KEUKENS, EN VOORAL HOE JE DIE IN GROTE AANTALLEN VERKOOPT, KAN 

HEM NIET WORDEN ONTZEGD. ROB SCHIPPERS (59) HEEFT HET ALS ENTREPRENEUR ZAKELIJK DUS-

DANIG GOED GEDAAN DAT HEM ZOWAAR AF EN TOE EEN JALOERSE OPMERKING TEN DEEL VALT. MAAR 

OOK DAAR ZIT HIJ NIET OVER IN. “ZOLANG DE BESTAANDE KLANTEN EN KANDIDAAT-KEUKENKOPERS DE 

WEG NAAR ONZE SHOWROOM IN GELEEN WETEN TE VINDEN, EN DAT IS OOK DIT JAAR WEDEROM HET 

GEVAL, HOORT U MIJ NIET MOPPEREN.” ZIEHIER HET VERHAAL OVER EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMER.

‘Een keuken koop je 
 niet zomaar even.    
 Wij begrijpen dat’

WIE: Rob Schippers

WAT: directeur/eigenaar Rob Schippers Keukens

WAAR: Geleen

“Ook in de huidige tijd is 

het mogelijk om zonder 

diploma’s succesvol te 

zijn in het zakendoen.”


