
Gemeente Helmond
n.vereijken@helmond.nl
Tel.: 14 0492

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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STARTER?
Dan ontvang je:  
• Huurgewenning
• Coaching

• 10 tot 14 werkateliers
• 12 / 125 m2

• €70 m2 excl. BTW
• gratis parkeren

BEELDBEPALEND
RIJKSMONUMENT

VRAGEN

WERKATELIERS 
voor creatief ambachtelijk ondernemers Textiel



VOOR WIE
We zoeken ondernemers die op een eigentijdse en creatieve manier ambachtelijk bezig zijn. 

Zelfstandige ondernemers die vindingrijk zijn en die creatief vakmanschap weten te vertalen 

naar een gezond verdienmodel, kortom enthousiaste doorzetters. 

De opzet van het centrum kan daarbij de helpende hand bieden. Voor starters (ondernemers 

die minder dan 5 jaar bij de KvK ingeschreven staan) is zelfs ondersteuning mogelijk in de 

vorm van huurgewenning en coaching. 

Voorbeelden van creatief-ambachtelijke bedrijven en bedrijfjes zijn:

 Textiel: Meubelstoffeerder,   Medisch: Orthopeed, tandtechnicus

 hoedenmaker, tassenmaker

  

 Metaal: Smid,     Hout: Houtenspeelgoed, lijstenmaker, 

 glas in lood, edelsmid   restaurateur, maquettebouwer

  

  

HET IDEE
Bent u op zoek naar een inspirerende en stimulerende omgeving om 

creatief- ambachtelijk te ondernemen? Dan is Ambachtscentrum 

‘t Patronaat wellicht de  ideale plek voor u. Het monumentale pand heeft 

heel veel te bieden. Natuurlijk alle basisvoorzieningen, maar ook - en 

wellicht nog belangrijker - geestverwante ondernemers. De synergie ligt 

voor het oprapen, dat is het idee achter het Ambachtscentrum.

DE WERKATELIERS
Het pand wordt voorzien van minimaal 10 en maximaal 14 functionele werkateliers. 

De wensen van de huurders zijn daarbij leidend. Meer informatie over de werkateliers is te 

verkrijgen via Nicole Vereijken, 0492 - 587126, n.vereijken@helmond.nl.

HET PAND
‘t Patronaat is ontworpen door architect Lambert de Vries in de stijl van het zakelijk 

expressionisme. Het pand dateert uit 1930. Vanwege zijn grote architectuurhistorische 

waarde is het gebouw een rijksmonument. Het is in eigendom van de Gemeente Helmond. 

Het monument wordt op dit moment gerestaureerd en in oude glorie hersteld. 


