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Werkinstructie IAM – Opvoeren van een nieuw extern personeel (SLD) 

In deze werkinstructie wordt uitgelegd hoe u een nieuwe externe medewerker registreert in IAM. Dit 

proces volgt u ook als een externe eerder is geregistreerd in IAM en opnieuw toegang nodig heeft tot 

panden en/of systemen (heractivatie).  

In andere instructies wordt uitgelegd hoe een eerste Supplier Manager Workforce geregistreerd kan 

worden in IAM of hoe u uw externen beheert. 

Let op: Als Supplier Manager Workforce, registreert u alleen de externen die werken onder een 

contract of inkooporder, die KPN met uw bedrijf heeft afgesloten. Werkt uw personeel via een ander 

bedrijf dan het contract of inkooporder die u met KPN heeft? Neem dan contract op met dat bedrijf, 

zodat die Supplier Manager Workforce uw personeel als “werkzaam via derde partij” registreert. Uw 

bedrijf wordt dan als derde partij vermeld. 

 

Voorbereiding 

Voordat u een nieuwe externe registreert, stemt u eerst de volgende punten af met uw KPN-

contactpersoon (de persoon waarmee u de uitvoering van de werkzaamheden afstemt): 

• Welke KPN-manager verantwoordelijk wordt voor de externe.  
• Op welke afdeling de externe geregistreerd dient te worden (ook wel centercode genoemd). 
• Of er voor het werk een toegangspas (Company card) benodigd is. 
• Of de externe ook nog een PoP-pas (bij glasvezel uitrol) nodig heeft. Dit dient u allemaal te 

registreren in dit proces.  
Zorg dat u de beschikking heeft over: 

• De persoonsgegevens van de externe 
• De contractuele relatie met uw bedrijf (in dienst, zelfstandige of werkzaam bij derde partij) 

 

Stap 1.  U logt in op IAM via de volgende link: https://iamportal.mysmartxs.com. 

Stap 2. Eenmaal ingelogd, gaat u naar: Identiteit (IDR) > Acties > Aanmaken nieuwe externe 

medewerker. 

 

U komt dan in dit scherm terecht 

https://iamportal.mysmartxs.com/
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Stap 3.  U vult de gegevens in van de externe die u wilt registreren. Het is belangrijk dat de gegevens 

overeenkomen met het paspoort/ID van de betreffende persoon.  

Stap 4. U klikt op “Opslaan”. Het systeem voert nu een check uit of de externe al bekend is in het 

IAM-systeem.  

Als de externe bekend is, ontvangt u de onderstaande melding. Indien dit het geval is, ga dan verder 

naar bladzijde 4 met de instructie “Een externe registreren die al bekend is in IAM”.  

 

Bovenstaande melding krijgt u te zien als de betreffende externe namens uw organisatie of een 

andere organisatie eerder toegang heeft gehad tot panden en/of systemen van KPN.  

Als de externe nog niet bekend is in het systeem, dan ziet u de volgende melding:  

  
Is de medewerker nog onbekend? Ga dan verder naar “Een externe registreren, die nog niet bekend 

is in IAM”. Zie hiervoor de volgende pagina. 
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Een externe registreren, die nog niet bekend is in IAM 

 
Stap 5. U klikt op “Toevoegen Persoon” 

 

 

Stap 6. U komt in het volgende scherm terecht. De grijze velden kunnen niet meer aangepast 

worden. Deze velden zijn namelijk in stap 4 nagekeken op een eventueel bestaand account. Als u 

deze velden toch aan wilt vullen, kunt u op “vorige” klikken in uw browser. Let op! De velden met 

een * zijn verplicht.  

 

 

Stap 7. Controleer de ingevulde gegevens en klik op “Opslaan”. Ga hierna verder naar stap 8 op 

bladzijde 5 van deze werkinstructie.  
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Een externe registreren die al bekend is in IAM 

 

Op het moment dat u de melding “Let op: Persoon is reeds aanwezig in het 

personeelsregistratiesysteem” krijgt, houdt dit in dat de betreffende externe al bekend is in IAM. U 

hoeft dan niet alle persoonsgegevens opnieuw in te voeren. U kiest dan voor de optie “Toevoegen 

werkrelatie”. Ga verder op de volgende pagina (Stap 8). De stappen op de volgende pagina zijn ook 

het vervolg op de vorige instructie.   
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De verdere stappen in het registratieproces 

 

Ongeacht, of u een persoon toevoegt die al wel of nog niet bekend is in IAM, vervolgt u met de 

volgende stappen:  

Stap 8. Vervolgens komt u in het volgende scherm. U selecteert de juiste leverancier. U ziet hier 

alleen de leveranciers waar u als Supplier Manager Workforce verantwoordelijk voor bent. In de 

meeste gevallen betreft dit één leverancier.  

 

Door op het vergroot glas te klikken selecteert u de leverancier  

 

Stap 9. Na het selecteren van de leverancier, dient u een contract te selecteren. In dit overzicht 

selecteert u het juiste contract, door wederom op het vergrootglas te klikken.  

Uitleg contracten 

De contracten zijn niet overeenkomstig met de contracten die uw organisatie met KPN heeft. KPN 

gebruikt dit voor interne doeleinden. U selecteert hier de type-werkzaamheden die uw externe gaat 

verrichten. In de meeste gevallen heeft u de keuze tussen: 

• Default 122: Service Level Delivery: dit contract selecteert u als er een betaling plaatsvindt 

voor de werkzaamheden van de externe.  

• Default 170: Supplier Manager Workforce: dit contract selecteert u als de persoon die u 

opvoert een nieuwe Supplier Manager Workforce wordt.  

• Default 140: Supplier Non Worker: dit contract selecteert u als er geen betaling plaatsvindt 

voor de werkzaamheden van de externe.  

Als u de keuze heeft uit andere contracten, gebruik dan uitsluitend bovengenoemde contracten, 

tenzij u een andere instructie heeft ontvangen.  
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Stap 10. Het selecteren van een KPN-manager en de juiste afdeling (centercode).  

In deze stap selecteert u de KPN-manager. Dit is de persoon die uw externe goedkeurt en binnen KPN 

verantwoordelijk is voor de betreffende externe. Als het goed is, heeft u dit afgestemd met de 

KPN’er die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk binnen KPN.  

Als de betreffende KPN-manager niet te selecteren is, neem dan contact op met cpo@kpn.com.  

 

 

Stap 11. U voert de gegevens in. De velden met een * zijn verplicht. U kiest de afdeling met 

centercode die u bent overeengekomen met de KPN manager. Als de betreffende afdeling 

(centercode) niet te selecteren is, neemt u contact op met uw contactpersoon binnen KPN. Dit is de 

persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk. 

Bij “Rol” selecteert u de functieomschrijving die het meest van toepassing is op de werkzaamheden 

die uitgevoerd gaan worden. Let op! De rol 222249 – Anders wordt alleen gebruikt wanneer een 

Supplier Manager Workforce wordt toegevoegd. 

Bij “Contract relatie” kiest u de relatie die de toegevoegde externe heeft met uw bedrijf, niet met 

KPN. Hiervoor zijn drie opties: de externe is in dienst bij uw bedrijf, de externe wordt ingehuurd als 

ZZP’er of de externe is in dienst via een derde partij. In het laatste geval zal er ook een veld 

verschijnen voor het invullen van de leverancier.  

 

mailto:cpo@kpn.com
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Bij de indienst datum wordt automatisch de dag van vandaag geselecteerd. Indien u niet weet 

wanneer de externe uit dienst gaat, laat u de maximale termijn van 1 jaar staan zoals deze 

automatisch wordt ingevuld.  

Onder “Opties” heeft u de mogelijkheid om een toegangspas, PoP pas of een account aan te vragen. 

U heeft dit als het goed is afgestemd met de KPN-manager. 

 
Stap 12. Als u op “Opslaan” klikt, wordt de externe geregistreerd.  

De manager die u in het proces heeft geselecteerd, dient de zojuist opgevoerde inzet te controleren 

en goed te keuren. Indien er een fout is gemaakt, dan zal de KPN-manager de aanvraag afkeuren. Na 

goedkeuring, worden de juiste onboarding processen in gang gezet.  

 

Hoe volg ik de voortgang van het goedkeuringsproces? 

Ga boven in het menu naar “Rapportage -> Medewerkers”.  

 

Als u vervolgens geen criteria invoert en direct op “Zoek” klikt, heeft u een overzicht van alle externe 

medewerkers namens uw organisatie. Onder “Status” ziet u per externe of de externe nog ter 

goedkeuring ligt bij een KPN-manager. Staat er een “P” Dan is het verzoek nog in afwachting 

(Pending) en zal de KPN-manager de aanvraag van de externe nog moeten beoordelen.  

Nadat de goedkeuring heeft plaatsgevonden, worden de inloggegevens voor de externe, indien van 

toepassing, automatisch verstuurd naar de geselecteerde KPN-manager. Deze manager dient de 

inloggegevens door te sturen naar de externe. Wij realiseren ons dat dit proces niet ideaal is en 

werken aan de optimalisering hiervan.  
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Tip: in de instructie “Hoe beheer ik mijn externen” ontvangt u een aantal handige tips en meer 

informatie.  

Tip: In de werkinstructie “Het goedkeuringsproces uitgelegd” nemen wij u mee in het goed- en 

afkeuringsproces. Daarnaast vindt u in deze werkinstructie een aantal handige tips. In deze 

werkinstructie komt u ook meer te weten over welke stappen u moet doorlopen als uw aanvraag is 

afgekeurd door de KPN-manager.  


