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Met de opdrachtgever
en de architect maakt
Nijhuis het Trento®
concept op maat tot
een uniek en bijzonder
woningbouwproject

Trento® projectmatige woningbouw zoals het hoort
Projectmatige woningbouw en bewonersgericht maatwerk gaan in
de praktijk vaak moeilijk samen. Dat is niet vreemd: er spelen immers
veel verschillende belangen. Dit maakt de projecten veelomvattend en
complex. Niet zelden gaan de ontwikkeling en realisatie daardoor gepaard
met vallen en opstaan. Met tijdverlies en oplopende kosten als gevolg.
Het Trento® concept bewijst dat het ook anders kan.

De Trento® kast is van het merk Pastoe

Uw project in 1 keer goed
Tijd en kwaliteit lopen uit de pas

Trento® maakt het waar

Lastige opgaven, voortschrijdende inzichten en techni-

Samen met u stellen wij de uitgangspunten vast voor het project,

sche belemmeringen zorgen voor lange doorlooptijden bij het

zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Binnen Trento®

ontwikkelen en bouwen. Niet alleen de processen laten te wen-

werken wij samen met vaste toeleveranciers: onze co-makers.

sen over. Vaak voldoet ook de uiteindelijke productkwaliteit niet

Kennis over de producten en processen waarmee wij binnen

aan de verwachtingen. Dit komt de samenwerking tussen

het Trento® concept werken is digitaal verankerd en altijd toegan-

de opdrachtgever en de bouwer niet ten goede.

kelijk. Hierdoor lopen processen volgens planning en maken wij
de toegezegde kwaliteit waar.

Budgetzekerheid vanaf dag 1
De kosten lopen op

Grip op het budget

Als uitgangspunten, prijzen, bouwkundige en procesmatige

Wij zijn bekend met de kosten, de bouwkundige mogelijk- heden

(on)mogelijkheden niet vooraf vastliggen, loopt een project

en de processen van het Trento® concept. Onvoorziene vraagstuk-

9 van de 10 keer financieel uit de hand. Ontwerpen moeten

ken en kosten zijn uitgesloten. Alle co-makers zijn betrokken

dan tussentijds worden aangepast en het bouwproces loopt

bij het ontwerp (wij noemen dit Integraal Ontwerpen). Daarmee

kostbare vertraging op. Met Trento® voorkomt u dit. Een

ontstaat tevens een goed inzicht in ieders kostenaandeel. De

cruciaal kenmerk van het concept is namelijk, dat alle kosten-

prijsvorming van Trento® is duidelijk, transparant en prijsvast.

componenten voor aanvang van het project bekend zijn.

Trento® geeft u budgetzekerheid in alle stadia van het proces!

Complexe bouwopgaven worden beheersbaar
Bouwen is complexer geworden

Alles onder controle

Bij het ontwerp en de realisatie moet u ondermeer reke-

Met Trento® zien wij niets over het hoofd. Wij toetsen

ning houden met de invloeden van eindgebruikers, omwo-

de maakbaarheid en haalbaarheid van het eerste ontwerp

nenden en de overheid. Bovendien is binnenstedelijk bou-

aan het beproefde Trento® concept. Tijdens het ontwerppro-

wen een veelomvattende uitdaging, zeker bij de gestapelde

ces bouwen wij “Stop” en “Go” momenten in. Hierbij blij-

bouw. Ook kan niet voorbij gegaan worden aan aspecten als

ven wij het project toetsen aan uw uitgangspunten. U heeft

technische vernieuwingen, veranderende wet- en regelgeving en

direct inzicht in de technische en financiële gevolgen van

maatschappelijke tendensen. Hoe brengt u dit allemaal samen

de ontwerpkeuzes. En u houdt greep op de kwaliteit, het budget

zonder tijdrovende investeringen of onnodig verlies van kwa-

en de planning van uw project.

liteit en geld?

Wij nemen de risico’s van u over
Er komt veel op u af

Geen zorgen

De risico’s van bouwen en ontwikkelen worden steeds groter

Met Trento® nemen wij alle risico’s van u over. Wij kunnen dat

voor u. In de ontwerpfase staat u voor de taak om gebruikers-

omdat wij gebruik maken van een tot in detail ontwikkeld voorbe-

wensen, maakbaarheid, financiële haalbaarheid en planning te

reidings- en uitvoeringsproces. Binnen Trento® zijn ontwerp,

integreren. Gedurende het bouwproces moet u de uitgangspunten

productie en montage geïntegreerd. De gesloten keten geeft

ten aanzien van kwaliteit, budget en planning bewaken. Laat

ons de zekerheid dat wij alle aspecten onder controle hebben.

de kwaliteitszorg steken vallen, dan ervaart u in het stadium van

Het Trento® concept is dan ook zeer geschikt voor samenwerken

de nazorg de consequenties.

op basis van een Design & Build overeenkomst (UAV-GC).

Trento®, is een concept

“Trento® is een intelligent
concept dat rekening houdt
met individuele wensen.
Trento® is echt
“mass customization”.

Per woningbouwproject een nul-serie bedenken met steeds wisselende onderaannemers
leidt tot hoge faalkosten, opleverfouten en allesbehalve duurzame en klantgerichte
resultaten. Dit zette ons ertoe aan om het Trento® concept te ontwikkelen.
De vorming tot een volgroeid, van alle kanten doortimmerd en succesvol concept
nam ruim 10 jaar in beslag. Inmiddels zijn meer dan 1300 Trento® woningen gebouwd.

U kunt het Trento® concept zien als een kast waarin
de oplossing al op de plank ligt voordat het project gestart wordt.

Het Trento® concept is een uniek raamwerk

Het Trento® concept leidt tot een grote variëteit aan

De oplossing bestaat uit vier elementen waarvan wij steevast

waarin ontwerpen en uitvoeren, producten en

projecten. De ontwerpuitgangspunten zien

gebruik maken en waaraan wij elk ontwerp toetsen: ongeacht de

processen, kennis en inzicht samenkomen. Het

wij als ontwerpuitdaging. Het concept biedt grote kan-

aard, omvang en complexiteit van het project.

concept biedt alle ruimte voor maatwerk en

sen voor inpassing binnen de bestaande

Door de herhaling, evaluatie en verbetering van de oplossing wor-

oorspronkelijke architectuur.

stedenbouwkundige omgeving.

den processen beheersbaar, fouten en onnodige
werkzaamheden worden voorkomen.

De oplossing zit in de Trento® kast

Samen het concept op maat maken

1. Industriële bouwdelen

3. Vaste co-makers

Maakbaar ontwerp

Veel ontwerpvrijheid

De toepassing van prefab bouwdelen en de productie

De langdurige samenwerking met vaste co-makers

De ontwerpuitgangspunten worden bepaald door de

De opdrachtgever bepaalt zelf met welke architect hij

daarvan onder ideale fabrieksomstandigheden, zorgt

komt ten goede aan de efficiency, kwaliteit en inno-

informatie uit de Trento® kennisbank. Welke bouw-

in zee gaat. De architect heeft grote ontwerpvrijheid,

voor een hogere productiviteit, een betere product-

vatie. Met de keuze voor Trento® kiest u ook voor

delen kunnen de co-makers efficiënt produceren? Tegen

waardoor het project optimaal kan worden toegesneden

kwaliteit en een snellere realisatie van de bouw.

de co-makers en daarmee voor hun goed op elkaar

deze achtergrond maakt de architect het woningont-

op de ambities en wensen van de opdrachtgever en

En dat ook nog onder betere arbeidsomstandigheden.

afgestemde bouwsystemen en -producten.

werp. Nijhuis kijkt mee, toetst de maakbaarheid en

de gebruikers. Het Trento® concept is toepasbaar voor

haalbaarheid en komt tijdens het ontwerp-proces met

vrijstaande woningen, tweekappers, rijenwoningen en

getekende technische uitwerkingen.

appartementen.

2. Doelmatig proces

4. Ervaren Trento® teams

Trento® kent een unieke benadering. De gezamenlijke

Wij stellen projectteams samen op basis van Trento®

kennis (van alle co-makers) van de industriële productie

expertise en -ervaring. Onze medewerkers zijn opge-

zit in de Trento® kennisbank. Deze informatie is het

leid om optimaal met het concept te werken. Zij zijn

uitgangspunt voor het ontwerp. Dit zorgt voor tijdwinst

getraind in het herhalen met de conceptstandaard

in het ontwerpproces, optimale maakbaarheid en de

en in het systematisch verbeteren hiervan.

beste prijs/kwaliteitverhouding voor de woningen binnen
het project.

Unieke woningbouwprojecten
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Het Trento® concept verschilt van andere

Scharnierkap
Het resultaat is een vrije ontwerpoefening met als uitkomst een woningontwerp waarvan de
bouwdelen efficiënt in de fabriek worden gemaakt. Trento® projecten kenmerken zich door een

woningbouwconcepten. Veel conceptaanbieders gaan

korte bouwtijd, duurzaamheid en de beste prijs/kwaliteitverhouding.

uit van vooraf ontworpen referentiewoningen met

Hoe doen wij dat?

Kozijnen

Ontwerpuitgangspunten

De industriële co-makers zijn actief betrokken geweest bij het bepalen van de rand-

plattegronden en gevels. Bij Trento®

voorwaarden voor een efficiënte productie van hun bouwdeel. Uiteindelijk resulteerde

Installaties

dit voor elk bouwsysteem in een lijst met ontwerpuitgangspunten. Deze zijn door ons

starten wij met een “leeg vel”.

Fabrieken

opgeslagen in een kennisbank. Op basis van de kennisbank wordt per project een Trento®
startdocument geschreven. Door dit document toe te passen bij het ontwerpen van
de woningtypes, gebruiken wij uitsluitend bouwdelen die efficiënt zijn te produceren in de
fabrieken van onze co-makers. De cirkel is rond.

Kennisbank
Evalueren en verbeteren

Kwaliteit

Vaak begint de voorbereiding met u als opdrachtgever in het bouwteam. Door de kennis en
inzet van onze calculatoren en integraal ontwerpers brengen wij in elke fase van het ontwerp de financiële en technische consequenties scherp en snel in beeld.

Met het Trento® concept haalt u in meerdere

Hogere productkwaliteit

opzichten onderscheidende kwaliteit in huis:

Door een accurate voorbereiding kunnen de woningen in een kort tijdsbestek worden

van de voorbereiding en de uitvoering tot en

concept worden de faalkosten beperkt. Hierdoor ontstaat een budget dat wij besteden

met de klantenbegeleiding.

Bijvoorbeeld standaard een ankerloze spouwmuur, 10 cm dikke binnenwanden en

gebouwd. Hierbij staan veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. Met het Trento®
aan een hogere productkwaliteit. De basiswoning heeft een hoog kwaliteitsniveau.
draaikiepramen. De eindgebruikers worden door een deskundige klantenbegeleiding
professioneel ondersteund.

Duurzaamheid
Bij ons en onze Trento® co-makers staat verantwoord

In het Trento® concept worden geïntegreerde benaderingen als Trias Energetica en IFD
(Industreel, Flexibel en Demontabel bouwen) toegepast. Tezamen met conceptueel denken

ondernemen en duurzaam bouwen hoog op

leidt dat tot duurzame woningbouw. Energieprestatie, comfort en gezond binnenklimaat staan
op een bewezen hoog niveau.

de agenda. Het Trento® concept voorziet dan
ook in een doordachte duurzame oplossing.

Toekomstgericht
Wij zijn tevens in staat om het casco na een aantal jaren eenvoudig aan te passen aan de actuele
marktvraag. Qua duurzaamheid reikt onze ambitie verder dan de dag van morgen. Samen met
onze co-makers bereiden wij ons voor op de vraag naar energieneutrale woningen.
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Trento® start

Integraal ontwerp

Uitvoering

Het concept geeft de mogelijkheid om in een vroeg stadium in de

De opdrachtgever en de architect worden met een presentatie

Met het Integraal Ontwerp worden de punten op de i gezet in

Met Trento® wordt bouwen monteren. Het prefab casco wordt

verkoop te gaan en daarmee de reacties van de doelgroep te

geïnformeerd over de ontwerpuitgangspunten van het Trento®

de samenhang tussen bouwdelen, installaties en klantenwen-

snel onder de kap gebracht. Het wind- en waterdichte casco wordt

peilen. Reacties geven de mogelijkheid om het ontwerp zonder

concept.

sen. De speciaal opgeleide integraal ontwerpers maken het

vervolgens klantgericht afgebouwd. Deze montagemethode garan-

integraalontwerp op basis van de Trento® kennisbank.

deert gezonde arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

veel kosten bij te sturen.

Verkoop 2

Ontwerp toetsen

Opdracht co-makers

Evaluatie

Ook nadat de prefab bouwdelen voor het casco in opdracht zijn

Tijdens de ontwerpfase toetst Nijhuis het ontwerp op haalbaarheid

Co-makers denken vanaf dag 1 mee bij de ontwikkeling. Basis

Doorlopende kwaliteitsmeting houdt ons en onze co-makers

gegeven, zijn individuele wensen nog voor een belangrijk deel

en maakbaarheid. Onze integraal ontwerpers komen tijdens het

hiervoor is de projectongebonden productspecificatie in de

scherp tijdens het hele uitvoeringsproces. Met inzet van lean

door te voeren.

ontwerpproces met getekende technische uitwerkingen.

kennisbank van Trento®. Tijdens dit procesmoment wordt de

management blijven wij alert op verspilling en op hand-

specificatie definitief vastgesteld.

vatten voor de voortdurende innovatie van het Trento® concept.

