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Hoe vraag ik autorisaties aan voor een externe medewerker? 
 
Deze werkinstructie beschrijft hoe u autorisaties aanvraagt voor een externe medewerker. 
Deze werkinstructie gaat ervan uit dat u Supplier Manager Workforce bent van een 
leverancier en de betreffende externe waar u autorisaties voor aanvraagt reeds is 
opgevoerd en is goedgekeurd door de betreffende KPN-manager.  
 
U dient met de verantwoordelijke manager eerst af te stemmen welke autorisaties 
aangevraagd dienen te worden.  
 
Log in via IAM: https://iamportal.mysmartxs.com 
 
Stap 1. Als u bij het opvoeren van een externe geen account in MijnWerkPlek heeft 
aangevraagd kunt u deze stap overslaan en beginnen bij Stap 2. Als u wel een aanvraag 
heeft gedaan voor een account in MijnWerkPlek dient deze eerst te worden voltooid, 
voordat autorisaties kunnen worden aangevraagd.  
 
Als u dit wilt controleren gaat u naar “Autorisatie IAM” -> “Rapportage” -> “Autorisaties” 
zoals in onderstaande afbeelding. 
 

 

Vervolgens zoekt de externe waarvoor u autorisaties aan wil vragen op met  behulp van de 
persoonsgegevens van de externe (vaak werkt achternaam het beste).  

 
 
Zodra de “Status” een groen vinkje en “100 actief” weergeeft, heeft u de mogelijkheid om te 
starten met het aanvragen van autorisaties.  
 
Stap 2. Ga boven in het menu naar “Autorisaties (IAM) -> Autorisatie aanvragen/opheffen 
voor medewerker”. 

 
Op deze pagina selecteert u de externe medewerker waar u de betreffende autorisatie voor 
gaat aanvragen. U selecteert de medewerker door op het vergrootglas te klikken.  
 
Klik vervolgens op “Autorisatie aanvragen”.  

https://iamportal.mysmartxs.com/
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U komt vervolgens in dit scherm:  

 

U selecteert hier de benodigde autorisaties. Als u een autorisatie aanvraagt, komt de 
betreffende autorisatie rechts in de winkelwagen terecht. De naam van de applicatie die in 
onderstaande voorbeelden is gebruikt, dient uitsluitend ter illustratie. In het scherm dat u 
ziet, staat uiteraard de naam van de applicatie(s) die u heeft aangevraagd.   

 
 
U komt dan in de winkelwagen. U dient nog een korte motivatie mee te geven. Dit kunt u 
doen door te klikken op het potloodje vooraan in de rij. 
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U vult vervolgens een korte motivatie in. Onderstaande motivatie dient uitsluitend ter 
illustratie.  

 
Klik vervolgens op “Opslaan”.  
 
U wordt automatisch teruggestuurd naar de winkelwagen. U controleert de lijst, selecteert 
de correcte aanvraag(en) en klikt op “Verzend alle geselecteerde aanvragen/opheffingen”.  
 
De aangevraagde autorisaties worden ter goedkeuring aangeboden bij de verantwoordelijke 
KPN-manager. Als de boordeling heeft plaatsgevonden, ontvangt u een e-mail.  
 
  
 


