WEGWIJZER VOOR DEELNEMERS IAVM-LIJST
Dit document bevat informatie en instructies voor de deelnemers aan de IAVM-lijst; hét forum voor de ARBOen milieuprofessional op internet.

H. 1
Inleiding
1. Wie nemen er deel aan de IAVM-lijst?

ARBO- en milieukundigen in de breedste zin van het woord.

2. Waar staat de afkorting IAVM voor?

Interuniversitaire organisatie voor Arbeidshygiëne, Veiligheid
en Milieu. In de jaren zeventig is tussen universiteiten overleg
ontstaan tussen de diensten op dit gebied. De IAVM-lijst is een
voortvloeisel uit de toenmalige IAVM-werkgroep
Automatisering.

3. Doelstelling?

Een helpende hand bieden aan de professional wanneer zij/hij
met een vraag zit op ARBO- of milieugebied. Het kunnen
vragen zijn op o.a. beleidsmatig, organisatorisch en technisch
gebied.

4. Kosten deelname?

Deelname aan de lijst is gratis. De kosten van E-compass (zie
eventueel http://www.ecompass.nl/mailinglijst-aanmaken/)
worden per 1-1-2015 gesponsord door www.geertjans.nl

5. Nieuw lid én voorstellen?

Ben je een nieuwe deelnemer, dan krijg je van een van de
lijstbeheerders het verzoek om je via een mail kort voor te
stellen aan de andere deelnemers van de IAVM-lijst. Dit is
geen plicht, maar slechts een verzoek.

H. 2
Gebruiksaanwijzing IAVM-lijst
1. Aanmelden/afmelden bij de
Ga naar http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?A0=IAVM-L en klik
IAVM-lijst:
rechts op de site op "subscribe or unsubscribe". Handel verder zoals
aangegeven.
2. Login-gegevens noteren na
"subscriben":

Na het "subscriben", heb je je inloggevens niet vaak meer nodig, maar
af en toe dus wel (b.v. bij het wijzigen van je uitgaande mailadres in je
mailprogramma). Noteer daarom hieronder je mailadres en wachtwoord
waarmee je je hebt aangemeld bij de IAVM-lijst.
Mailadres:
Wachtwoord:

3. Inloggen bij de IAVM-lijst
(incl. persoonlijke gegevens
wijzigen):

Ga naar:
http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?LOGON&L=IAVM-L
Inloggen is belangrijk wanneer je je persoonlijke gegevens wilt inzien of
wijzigen; het is niet nodig om in te loggen wanneer je een vraag wilt
stellen of wilt deelnemen aan een discussie (zie ook "mailadres
wijzigen" hieronder).

4. Mailadres wijzigen:

Zie naast bovenstaande punt tevens "Storingen c.q. fouten in de
werking van de IAVM-lijst (laatste blz.)".

5. Wachtwoord
vergeten/wijzigen:

Ga naar:
http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?GETPW1=&X=&Y

6. Overzicht van alle IAVMlijstdeelnemers:

Een overzicht van alle lijstdeelnemers creëer je door het versturen van
een mail vanaf de computer met het e-mailadres waarop je de iavm-l
mail ontvangt. Stuur het bericht REV IAVM-L aan
listserv@list.ecompass.nl (laat het onderwerpveld leeg!)
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7. Vraag stellen aan het IAVMforum:

Bijlagen meesturen is niet
mogelijk

Stuur een mail naar iavm-l@list.ecompass.nl.
Zet altijd een duidelijk onderwerp in de mail. Uit een vraag kan een
discussie voortkomen.
In een mail kunnen geen bijlagen meegezonden worden naar de lijst (de
mail wordt dan wel verzonden, maar de bijlagen worden niet in de mail
opgenomen). Reden: kans op virussen verkleinen en het overbelasten
van de IAVM-lijst tegengaan. Tip: verstuur de bijlage via
www.wetransfer.com. Skip de eerste pagina op de website en vul
vervolgens bij zowel "e-mail ontvanger" als "je e-mail" je eigen
mailadres in. Neem de "download link" die je daarna van WeTransfer in
je mailbox ontvangt op in de mail die je naar de IAVM-lijst stuurt.
Misschien wat omslachtig, maar het werkt.

8. Archief van alle
vragen/discussies:

Alle mail vanaf nov. 1993 (de oprichting van de IAVM-lijst) is nog te
raadplegen via: http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?A0=IAVM-L

9. IAVM-mail liever 1x per dag
ontvangen i.p.v. verspreid
over de dag:

Ga naar:
http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?LOGON&L=IAVM-L
Ga vervolgens naar: Subscriber's Corner > "My list" (rode tab) of "My
settings" (oranje tab) > Klik vervolgens op het woord "Settings" van de
blauwe tekst IAVM-L [Settings] [Post]; niet per ongeluk op IAVM-L of
Post klikken, maar echt op "Settings". Selecteer tot slot bij "Subscription
type": Digest (traditional).

10. Mailverkeer afkomstig van de
IAVM-lijst tijdelijk stil zetten:

Ga naar:
http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?LOGON&L=IAVM-L
Ga vervolgens naar: Subscriber's Corner > "My list" (rode tab) of "My
settings" (oranje tab) > Klik vervolgens op het woord "Settings" van de
blauwe tekst IAVM-L [Settings] [Post]; niet per ongeluk op IAVM-L of
Post klikken, maar echt op "Settings". Zet tot slot bij "Miscellaneous"
een vinkje bij: "Mail delivery disabled temporarily".
Het tijdelijk stilzetten van mail kan ook door het versturen van een mail
vanaf de computer met het e-mailadres waarop je de iavm-l mail
ontvangt. Stuur het bericht SET IAVM-L NOMAIL aan
listserv@list.ecompass.nl (laat het onderwerpveld leeg!)

Je krijgt dan een mail terug van de server met de bevestiging van je
tijdelijke afmelding. Deze mail kun je als herinnering bewaren om later
het mailverkeer weer te starten.
11. Tijdelijk stil gezet mailverkeer
van de IAVM-lijst weer
aanzetten:

Ga naar
http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?LOGON&L=IAVM-L
Ga vervolgens naar: Subscriber's Corner > "My list" (rode tab) of "My
settings" (oranje tab) > Klik vervolgens op het woord "Settings" van de
blauwe tekst IAVM-L [Settings] [Post]; niet per ongeluk op IAVM-L of
Post klikken, maar echt op "Settings". Haal tot slot bij "Miscellaneous"
het vinkje weg bij: "Mail delivery disabled temporarily" weg.
Het weer aanzetten van mail kan ook met het bericht SET IAVM-L MAIL
aan listserv@list.ecompass.nl (laat het onderwerpveld leeg!)
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H. 3
Storingen c.q. fouten in de werking van de IAVM-lijst
1. Deelnemer wijzigt het uitgaande
Als daar sprake van is, dan zal je geen mail meer naar de
mailadres in je zijn/haar
IAVM-lijst kunnen sturen, omdat de IAVM-lijst dit mailadres niet
mailprogramma, terwijl hij/zij bij de
herkent; je mail wordt dan automatisch geweigerd.
IAVM-lijst met een ander mailadres
Oplossing: pas zelf je mailadres aan door in te loggen via:
geregistreerd staat.
http://list.ecompass.nl/listserv/cgi-bin/wa?LOGON&L=IAVM-L
Je moet dan inloggen met het mailadres en wachtwoord dat je
hebt doorgegeven bij het "subscriben".
Ga vervolgens naar: Subscriber's Corner > "My list" (rode tab)
of "My settings" (oranje tab) > Klik vervolgens op het woord
"Settings" van de blauwe tekst IAVM-L [Settings] [Post]; niet
per ongeluk op IAVM-L of Post klikken, maar echt op
"Settings". Tot slot wijzig je daar bij "E-mail address" je
mailadres.
Lukt het niet, dan kan in noodgevallen 1 van de lijstbeheerders
geraadpleegd worden.

H. 4
Gebruiksregels IAVM-lijst
 Verstuur geen documenten of tekst naar de IAVM-lijst waarop copyright berust.
 Verstuur geen virusalarm via de IAVM-lijst.
 Verstuur geen commerciële berichten via de IAVM-lijst. Wanneer je iets met korting kunt aanbieden mag je
contact opnemen met 1 van de lijstbeheerders. Zij nemen dan een beslissing. De lijstbeheerders staan
onderaan deze wegwijzer.
 Krijg je een persoonlijke reactie van een deelnemer, reageer dan ook persoonlijk én cc deze mail dan niet
naar de IAVM-lijst.
 Lees je mail regelmatig; een volle mailbox veroorzaakt foutmeldingen bij de lijstbeheerders. Wanneer er te
vaak foutmeldingen binnenkomen, heb je kans dat je uitgeschreven wordt bij de IAVM-lijst (je krijgt wel eerst
een waarschuwing; dit gaat allemaal automatisch en gaat dus buiten de lijstbeheerders om).
 Beledig geen andere deelnemers; respecteer iemands mening. Mocht je iemand "te ver" vinden gaan, maak
dan eerst je ongenoegen kenbaar bij 1 van de lijstbeheerders; de lijstbeheerders zullen vervolgens passende
maatregelen nemen. Reageer niet via de IAVM-lijst zelf (maak er niet iedereen onderdeel van) en spuug je
gal ook nooit direct naar de deelnemer zelf. Nog beter: "Enkele dagen wachten én dan kijken of het nog even
erg is".

H. 5
Lijstbeheerders IAVM-lijst (per 17 dec. 2014)
Voor vragen betreffende de IAVM-lijst kunt je terecht bij:
Louis van Wijk
lvwijk@totalsafety.nl
06-21217463

Geert Jans
info@geertjans.nl
06-54275560

De vraag kan eventueel ook gericht worden aan: IAVM-L-request@LIST.ECOMPASS.NL
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