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Werkinstructie: “Hoe voeg ik een nieuwe Supplier Manager Workforce toe aan een 
leverancier?” 
 
Deze werkinstructie legt uit hoe u een nieuwe Supplier Manager Workforce (SMW) toevoegt 
aan een leverancier.  
 
De Supplier Manager Workforce voert het beheer uit over de externen in IAM, namens een 
externe organisatie/leverancier. Als de leverancier nog geen Supplier Manager Workforce 
heeft, dan is de KPN-contractmanager of de aanvrager van een nieuwe leverancier, hier 
verantwoordelijk voor. Als er al een Supplier Manager Workforce beschikbaar is bij de 
leverancier, kan de Supplier Manager Workforce aan de hand van deze instructie zelf een 
extra Supplier Manager Workforce toevoegen.   
 

KPN’ers loggen in via: https://iamportal.kpnnet.org/ 

Externen loggen in via: https://iamportal.mysmartxs.com 

Stap 1. Eenmaal ingelogd, gaat u in het menu naar: Identiteit (IDR) > Rapportage > 
Leveranciers 
 

 
 
U komt dan in het volgende scherm terecht: 
 

 
 
Onder “Leveranciers” treft u een lijst met de leveranciers waar u verantwoordelijk voor bent. 
 
Stap 2: Selecteer de betreffende leverancier door op het vergrootglas te klikken.  
 
Stap 3. U komt nu in het overzicht met alle relevante informatie over de betreffende 
leverancier. De derde kolom heet “Leverancier managers workforce”. 
 

https://iamportal.kpnnet.org/
https://iamportal.mysmartxs.com/
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KPN’ers zullen hier nog geen Supplier Manager Workforce aantreffen. Als u Supplier 
Manager Workforce van een leverancier bent, ziet u hier de Supplier Manager(s) Workforce 
van uw organisatie.  
 
Voordat u een Supplier Manager Workforce kunt toevoegen, dient u deze persoon eerst als 
nieuwe externe persoon aan te maken in IAM. Ook als de externe reeds bekend is in IAM 
klikt op “Aanmaken nieuwe manager workforce”. De button “Toevoegen” kan hier niet voor 
worden gebruikt, aangezien de Supplier Manager Workforce dan niet de juiste rechten krijgt. 
 

 
 
Als u op “Aanmaken nieuwe manager workforce” klikt, komt u in het scherm waarin u ook 

komt als u een nieuwe externe medewerker toevoegt. Voor meer informatie hierover, 

raadpleegt u de instructie “Hoe voer ik nieuw extern personeel op?”. 

Stap 4. U ziet de Supplier Manager Workforce nu in het overzicht staan van “Leverancier 
manager workforce”. De Supplier Manager Workforce kan hiermee echter nog niet inloggen. 
U dient hiervoor een autorisatie aan te vragen. Met deze autorisatie kan de nieuwe Supplier 
Manager Workforce inloggen. Hoe dit werkt, leest u in de werkinstructie “Aanvragen 
autorisatie voor toegang Supplier Manager Workforce in IAM” 
 
 
 


