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Dick van Dreven (53) begon zijn 
carrière in de sector als loodgieter/
dakdekker. Deze baan bracht hem 

allengs in aanraking met daktechniek. 
Uiteindelijk mondde dit uit in een jaren-
lange functie van commercieel-technisch 
adviseur voor twee grote lid-bedrijven met 

een korte uitstap naar een leverancier van 
dakbedekking. In zijn jaren bij beide dakbe-
dekkingsbedrijven was hij betrokken bij de 
ontwikkeling van dakveiligheid.
 
Voorafgaand aan zijn overstap naar 
VEBIDAK werkte hij als hoofd binnen-

dienst/calculator voor 
een onderneming die 
zich in dakveiligheid 
specialiseert. Toen hij 
de vacature bij de 
afdeling Technische 
Zaken onder ogen 
kreeg, dacht hij direct: 
“Die baan is voor mij.” 
In zo’n unieke combi-
natie van de taakge-
bieden inspectie, advi-
sering en dak-RI&E’s 
kwamen alle aspecten 
van zijn werkervaring 
samen. 

De loopbaan van Arno 
Bron (47) begon met 
een stage bij BDA 
Dakadvies. Daarna 
volgde een dienstver-
band bij KIWA als certi-
ficatiedeskundige. Na 
drie jaar stapte hij over 
naar VEBIDAK om op 
de afdeling Techni-
sche Zaken aan de 
slag te gaan. Op den 
duur vond Arno de 
toenmalige diversiteit 
van de dienstverlening 
indertijd echter te 
beperkt. Het draaide 
destijds    – heel anders 
dan nu    – hoofdzakelijk 
om onderhoudskwes-
ties. Hij ging zich bij 
KIWA bezighouden 
met de certificering 
van dakbedekkings- 
en isolatiematerialen 
alsmede met het pro-
ces dakdekken en VCA. 

Vervolgens werd hij door TNO benaderd om 
voor dit onderzoeksinstituut het Bouwdeel 
Dak te ontwikkelen. Uiteindelijk rondde hij 
er zijn dienstverband af als brandveilig-
heidsdeskundige. Er volgde een terugkeer 
naar BDA Dakadvies als adviseur op het 
gebied van daken en gevels. En nu dan, 
onlangs, weer naar VEBIDAK. Waarom? 
Bron: “Omdat VEBIDAK in de branche een 
steeds belangrijker partij is geworden. Een 
organisatie die de serieuze bedrijven bun-
delt en een heldere structuur kent. En uiter-
aard spreekt het mij, als technisch profes-
sional, bijzonder aan dat de afdeling 
Technische Zaken zo’n ongekende veelzij-
digheid aan dienstverlening biedt.”

uITDAGING
Bron en Van Dreven vinden dat de doelstel-
lingen van de brancheorganisatie zich 
weerspiegelen in de diversiteit van de 
technische dienstverlening. Ze hebben al 
ervaren dat de afdeling Technische Zaken 
een geïntegreerde plaats inneemt binnen 
VEBIDAK. Het is een afdeling die zowel 
operationele, adviserende als beleidsma-
tige taken uitvoert en waarvan de dienst-
verlening naadloos aansluit op de rol van 
het dakbedekkingsbedrijf in het bouwpro-
ces. Via de afdeling Technische Zaken heb-
ben VEBIDAK-bedrijven toegang tot veel 
kennis en ervaring die zij kunnen gebruiken 
in hun bedrijfsvoering en hun contacten 
met opdrachtgevers. Het is dus niet ver-
wonderlijk dat er in toenemende mate een 
beroep wordt gedaan op de deskundigheid 
binnen de afdeling. Van Dreven en Bron 
beschouwen het als een uitdaging om 
daaraan mede invulling en uitvoering te 
geven. Daarbij kun je het trefwoord ‘onaf-
hankelijk’ in hun ogen gerust met hoofdlet-
ters schrijven. En dat klopt natuurlijk. 

VEBIDAK staat volstrekt neutraal tegen-
over materialen of systemen zolang die 
maar een aantoonbare kwaliteit hebben. 
Ook maakt het de branchevereniging niet 
uit met welke leverancier een dakbedek-
kingsbedrijf in zee gaat. Het gaat om de 
prestaties van het eindproduct, het dak 
dus. Deze objectieve zienswijze werkt door 

De afdeling Technische Zaken bestaat uit:

   Technische Zaken:    objectiviteit en 
                 expertise in    hoofdletters

VEBIDAK heeft het advies- en inspectieteam van haar afdeling Technische Zaken per 15 augustus 
jl. gecompleteerd met de indiensttreding van twee bouwtechnische adviseurs, de heren Dick van 
Dreven en Arno Bron, waarvan de laatste tevens als teamcoördinator. Met deze benoemingen 
doet VEBIDAK recht aan haar maatstaven voor de kwaliteit van haar dienstverlening. Wij stellen 
hen aan u voor en vroegen naar hun beweegredenen om voor VEBIDAK aan het werk te gaan. 

André van den Engel 
adjunct-directeur / 
hoofd Technische Zaken

Arno Bron
bouwtechnisch adviseur / 
teamcoördinator

BronenVanDreven
vindendatdedoelstellingen
vandebrancheorganisatie

zichweerspiegeleninde
diversiteitvandetechnische

dienstverlening.
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Dick van Dreven
bouwtechnisch adviseurArie l’Amie

dakinspecteur

Joke Boer-Van Dijk
secretaresse
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in elk facet van de dienstverlening aan dakbedekkingsbe-
drijven en opdrachtgevers. Een pakket van adviezen en 
diensten dat, zoals gesteld, omvangrijk is. De belangrijk-
ste: dakonderzoeken bij schade en/of gebreken, opleve-
ringsinspecties, uitvoeringscontroles, risico-inventarisa-
ties en evaluaties (dak RI&E’s), offertebeoordelingen, 
detailbeoordelingen, optreden als deskundige bij rechts-
zaken en arbitragezaken en geschillenbemiddeling. Ook 
fungeert de afdeling Technische Zaken als vraagbaak, 
beoordeelt zij desgewenst bestekken, maakt zij bouwfysi-
sche en windbelastingsberekeningen en houdt zij de 
brandveiligheid van daken tegen het licht. Kortom: een 
bouwtechnisch adviseur binnen de afdeling Technische 
Zaken heeft een uiterst breed werkterrein, kan zijn exper-
tise op allerlei manieren – bijvoorbeeld via artikelen in de 
vakpers – uitdragen en werkt mee aan gezaghebbende 
branchepublicaties. Bron en Van Dreven verwachten daar-
in goed uit de voeten te kunnen. Als bijzonder pluspunt 
noemen ze de variëteit aan opdrachtgevers.    

VEELKLEuRIGHEID
De leden van VEBIDAK weten de weg naar de afdeling 
Technische Zaken uitstekend te vinden. Ook voor andere 
marktpartijen staan de deuren echter open. Zo bedient de 
afdeling opdrachtgevers van lid-bedrijven – zoals bijvoor-
beeld woningcorporaties, vastgoedbedrijven, VVE’s, 
bouwbedrijven en particulieren – maar ook architecten en 
projectontwikkelaars. Dit benadrukt de onafhankelijkheid 
van de dienstverlening en biedt daarmee ook meerwaarde 
voor de achterban van VEBIDAK. Aangesloten bedrijven 
kunnen altijd rekenen op de gratis eerstelijns advisering, 
onder meer via de technische helpdesk. Gaat de dienst-
verlening verder, dan worden er kosten in rekening 
gebracht, waarbij voor leden echter een gereduceerd tarief 
geldt. Bron en Van Dreven denken met hun kennis van 
zaken de positie van het VEBIDAK-lid te kunnen verster-
ken. Want daarom gaat het natuurlijk ook. Ze zijn niet 
alleen technisch specialist maar zullen zich, in lijn met de 
rol van VEBIDAK als belangenbehartiger, ook inzetten om 
bedrijven beter en weerbaarder te maken. Nieuw is dat 
hierbij voortaan ook kan worden gedacht aan thermogra-
fisch onderzoek met een warmtebeeldcamera of aan de 
uitvoering van werkplekinspecties met speciale aandacht 
voor werkmethodieken, veiligheid of interne kwaliteitsbe-
waking. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de 
onderneming, die hiermee haar interne bedrijfsprocessen 
kan optimaliseren. De kans op fouten wordt daarmee 
sterk teruggedrongen ten gunste van het uitvoeringsni-
veau van de platte daken. 

Kortom: de meerwaarde van de afdeling Technische Zaken 
ligt voor dakbedekkingsbedrijven èn voor andere markt-
partijen binnen handbereik. Met haar scala aan dienstver-
lening en haar grote variëteit aan opdrachtgevers staat 
deze afdeling prominent op de kaart. Daarmee kan 
VEBIDAK zich in de sector des te nadrukkelijker profileren 
als brancheorganisatie. Goed dakwerk: daar gaat het om. 
In ieders belang. 

Wij staan u deskundig bij met optimale betrokkenheid.
Wij zijn al meer dan 20 jaren de juridische adviseurs van 
Uw Vebidak, dus kennen uw branche als geen ander.
Vooraf helderheid over de kosten met Vebidak-korting.
Korte lijnen, praktisch en zakelijk.

 bouwrecht
 arbitrages
 aansprakelijkheid
 arbeidsrecht
 leveringsvoorwaarden
 verzekeringsrecht
 vennootschapsrecht

Kuiper, Jonkers & van den Berg Advocaten
Mariahoek 4
3511 LD Utrecht
tel: 030 - 2 313 494
fax: 030 – 2 313 322
e-mail: info@kuipercs.nl

Van Roij Fasteners Europe b.v.

Jan Tooropstraat 16

5753 DK Deurne

Nederland

 T +31(0)493 315885

 F +31(0)493 310721

 I  www.vrf.eu

 E  info@vrf.eu

Vraag hem aan 

bij onze buitendienst 

en of bestel hem 

via onze website

www.vrf.eu

Vraag hem aan 

Hij is uit de nieuwe VRF catalogus

Leefdaken liggen het 
best op een  FOAMGLAS®

Kompaktdak

www.foamglas.nl

Waarom is FOAMGLAS®

de veiligste isolatie?
Drukvast zonder vervorming
Ondoordringbaar voor water
100% waterdampdicht
Volledig verkleefd
Altijd gelijkblijvende
 isolatiewaarde

Pittsburgh Corning Nederland BV
Postbus 72, 3430 AB Nieuwegein
Tel.: (030) 603 52 41
info@foamglas.nl
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