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Stage bij Adviesbureau SAM 
 
Wie zijn wij? 
Adviesbureau SAM adviseert met name industriële bedrijven op het gebied van energie, 
milieu, wet- en regelgeving, veiligheid en arbeidsomstandigheden. We zijn goed 
vertegenwoordigd in de voedingsmiddelen industrie, de diervoeder sector, de rubber- en 
kunststof industrie, chemie en metaal sector. Onze adviseurs staan dichtbij de klant. Ze 
kennen de klant en de bedrijfsprocessen waardoor er snel ingesprongen kan worden bij 
veranderende wet- en regelgeving en bij diverse soms complexe vraagstukken. Het 
“meenemen” van de klant in het adviseringsproces is essentieel voor een geslaagde 
samenwerking en een vertrouwensband tussen adviseur en klant. 
 
Stagemogelijkheden 
Adviesbureau SAM biedt uitdagende, multifunctionele stageplaatsen op HBO en WO niveau 
op het gebied van Milieu, Techniek, Arbo en Veiligheid in de industrie. De stages betreffen 
de periode tussen februari 2023 en december 2023. De stages zijn gedeeltelijk ‘meekijken’ 
en ‘meelopen’ met de adviseurs van adviesbureau SAM. Daarnaast is er veel ruimte voor het 
uitvoeren van stageopdrachten. De stage kan gedeeltelijk uitgevoerd worden vanuit het 
thuisadres en gedeeltelijk op ons kantoor te Vessem. Eén mogelijke stageopdracht op het 
gebied van milieu is als volgt: 
 
Implementeren van ARIE op industriële bedrijven: 
De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit 
voor risicovolle bedrijven, die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat 
deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Momenteel wordt de regelgeving herzien. 
Reden voor herziening is dat de regelgeving op dit moment op een aantal punten niet 
gebruiksvriendelijk, en moeilijk handhaafbaar is. Dit heeft als consequentie dat de veiligheid 
van de werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe 
ARIE regeling in werking. Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze ARIE het beste 
kunnen implementeren in hun onderneming. Deze stageopdracht heeft dan ook als doel; het 
opstellen van een managementsysteem waarmee bedrijven op eenvoudige wijze ARIE 
kunnen integreren in hun werkwijze. 
 
Concreet betreft de werkwijze: 

• Inventariseren van de eisen voor een bedrijf dat onder de ARIE komt te vallen; 

• het opstellen van een managementsysteem waarmee aan ARIE wordt voldaan; 

• Indien dit binnen de stageperiode past; jouw managementsysteem toetsen bij een 
van onze klanten. 

 
De opdracht zal met ondersteuning van 1 van de SAM adviseurs worden uitgevoerd. 
 
Overige stageopdrachten 
Binnen Adviesbureau SAM zijn in overleg ook andere stageopdrachten op het gebied van 
Milieu, Techniek, Arbo en Veiligheid mogelijk. Bij interesse gaan we graag met je in gesprek 
om een geschikte stageopdracht te formuleren.  
 
Heb je interesse in een stage bij Adviesbureau SAM? Neem dan contact op met Stefan 
Walta via info@sambv.nl of via het telefoonnummer 06-14445881. 
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