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Armeno Alberts – De Helling
 
Het Arnhemse hobbycentrum De Helling heeft een bijzondere sociale oorsprong. Opgericht voor de oud-werknemers van 
de Arnhemsche Scheepbouw Maatschappij is het inmiddels uitgegroeid tot een werkplaats voor hobbyisten, vakmensen 
en kunstenaars. Directeur Armeno Alberts werkt al sinds zijn aantreden in 2017 samen met de Arnhemse Uitdaging.

Waar normaal elke week zo’n vierhonderd deelnemers, groepsleiders en cliënten de handen uit de mouwen steken, heerst in 

coronatijd een ongekende rust. De groepen en cursussen liggen al sinds december 2020 stil. Directeur Armeno Alberts kan 

niet wachten totdat ‘sein veilig’ wordt gegeven: “We hebben inmiddels lange wachtlijsten. En veel van onze vaste bezoekers 

missen de handenarbeid, het samenzijn en soms ook de structuur die De Helling ze biedt.”

MBO avant la lettre
In de jaren vijftig was de Arnhemsche Scheepbouw 

Maatschappij (ASM) de grootste werkgever van Arnhem. 

Toen de haven in 1979 als gevolg van een landelijke 

reorganisatie haar deuren sloot, vonden de meeste 

werknemers elders werk. Voor zo’n 45 werkloze 

hout- en metaalbewerkers werd in datzelfde jaar 

vrijwilligersorganisatie en hobbywerkplaats De Helling 

opgezet. Zo konden de voormalige ASM-vaklui na hun 

vroegtijdige pensioen zinvol werk blijven doen. Met 

machines voor metaal- en houtbewerking uit de erfenis 

van de ASM zetten zij zich in voor lokale goede doelen. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen avant la lettre, zou 

je kunnen zeggen.

Ambachtelijke hobbywerkplaats 

“Gaandeweg ontwikkelde De Helling zich steeds meer als 

ambachtelijke hobbywerkplaats,” vertelt Armeno Alberts. 

“Binnen twee jaar waren er honderd mensen actief. Eerst 

aan de Bergstraat, inmiddels aan de Rozenstraat. Er 

kwamen steeds meer cursussen en vaste groepen voor 

vrijetijdsbesteding en voor het leren van ambachten als 

glas-in-lood, edelsmeden, beeldhouwen, keramiek en 

houtbewerken. Anno 2020 tellen we bijna 450 deelnemers. 

En nog steeds maken vrijwilligers van De Helling regelmatig 

werkstukken voor maatschappelijke organisaties in en rond 

Arnhem. 

Geven en ontvangen
“We zijn dus gewend om te geven, maar ook heel blij met 

wat we krijgen. Bijna de complete inrichting van dit kantoor 

hebben we te danken aan de Spullenbank van de Arnhemse 

Uitdaging: archiefkasten, bureau, vitrinekasten, stoelen, 

tafels. Op het Matchevent in 2017 zijn we in contact 

gekomen met digitale uitgever editoo. Tot op de dag van 

vandaag helpen zij ons belangeloos met onze huisstijl en al 

ons drukwerk. Als tegenprestatie organiseren wij dan weer 

een leuke workshop houtbewerking voor hun medewerkers, 

als teambuildingsuitje. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Op verzoek van wijkverenigingen hebben de vrijwilligers 

van de houtwerkplaats al heel wat kastjes gemaakt voor 

zwerfboeken. Ook gaan ze aan de slag met een nieuwe 

overkapping van de ponystal voor Bio Vakantieoord. 

Armeno: “De Helling blijft zich inzetten voor goede 

doelen en voor de Arnhemse samenleving. Zelf zouden 

we trouwens erg geholpen zijn met een bedrijf dat onze 

website onder handen kan nemen. Die is ernstig aan een 

nieuw jasje toe.”

“We zijn gewend om te geven, maar ook heel blij 
met wat we krijgen.”
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