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Hoe beheer ik mijn externen? 
 
Hoe beëindig of verleng ik de inzet van externe medewerkers bij KPN en hoe breng ik 
wijzigingen aan? 
 
In deze werkinstructie leggen we u uit hoe u uw externen in IAM beheert, een 
dienstverband kunt verlengen of beëindigen. Wij gaan er in deze werkinstructie vanuit dat 
uw Supplier Manager Workforce (SMW) bent. 
 
Hoe krijg ik een compleet overzicht van de externen in mijn organisatie? 
U krijgt een compleet overzicht van de externen namens uw organisatie door de volgende 
stappen uit te voeren.  
 
Stap 1. Ga boven in het menu naar “Rapportage” -> “Medewerkers”.  
 

 
 
Stap 2. Als u vervolgens geen criteria invoert, maar direct op “Zoek” klikt, heeft u een 
overzicht van alle externe medewerkers namens uw organisatie. Alle externen die ooit 
namens uw organisatie toegang hebben gehad tot panden en/of systemen staan in dit 
overzicht.  
Aan de kolom “Dienstverband Status” herkent u of de betreffende externe actief is. Op deze 
wijze kunt u eenvoudig en snel de externen namens uw organisatie in IAM controleren, 
filteren en beheren. 
 
Tip 1: Heeft u veel externe medewerkers? Rechtsboven heeft u de mogelijkheid om meer 
externen op één pagina weer te geven. Zo voorkomt u dat u telkens naar een nieuwe pagina 
moet. 
 
Tip 2: Door in het menu op de titel van een kolom te klikken, worden de medewerkers 
gesorteerd op basis van die titel. Zoekt u bijvoorbeeld een overzicht van alle actieve 
medewerkers? Klik dan op “Dienstverband Status”. Mogelijk moet u er twee keer op klikken, 
omdat in eerste instantie op niet-actieven wordt gesorteerd.  
 
Tip 3: Een aantal velden zijn niet standaard zichtbaar. Door rechtsboven op “10 van 35 
kolommen” te klikken (zie onderstaande afbeelding), heeft u de mogelijkheid andere velden 
zichtbaar te maken, bijvoorbeeld de “Uitdienst datum” van de externe medewerker. Per 
externe medewerker ziet u de huidige einddatum van het dienstverband.  
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Hoe beëindig ik de inzet van een externe medewerker of een Supplier Manager Workforce 
bij KPN? 
Ga in het menu naar “Rapportage” -> “Medewerkers”.  
 
Zoek de betreffende externe op door de persoonsgegevens in te vullen. Klik vervolgens op 
het potloodje naast het vergrootglas vooraan in de rij. Door op de button “Uit dienst 
melden” te klikken, wordt de externe of SMW afgemeld en worden alle autorisaties 
ingetrokken. De externe of SMW is nu correct afgemeld.  
 

 
 
De einddatum van een externe medewerker aanpassen  
Elke externe heeft in IAM een einddatum. Bij het registreren van een externe voert u de 
einddatum in waarop verwacht wordt dat de werkzaamheden gereed zijn. De einddatum 
kan maximaal één jaar in de toekomst liggen. Als de einddatum is bereikt, dan wordt de 
externe automatisch afgemeld en daarmee worden dus ook de autorisaties ingetrokken.  
 
Het kan uiteraard zo zijn dat de einddatum wijzigt. Een typisch voorbeeld is dat de 
werkzaamheden bijvoorbeeld langer duren dan van tevoren werd gedacht. U wijzigt de 
einddatum van een externe op de volgende wijze: 
 
Ga in het menu naar “Rapportage -> medewerkers”.  
 
Zoek de betreffende externe op. Klik vervolgens op het potloodje naast het vergrootglas. 
Door op de button “Wijzig gegevens dienstverband” te klikken, heeft u de mogelijkheid de 
einddatum aan te passen van een externe.  
 

 
 
Toegang is niet langer benodigd voor externen van mijn organisatie 
Als er geen enkele externe meer toegang nodig heeft tot KPN panden en/of systemen, voor 
de uitvoering van werkzaamheden, beëindigt u de inzet van alle externen en SMW’ers. U 
stuurt vervolgens een e-mail naar cpo@kpn.com met daarin de vermelding dat u alle 
externe medewerkers heeft afgemeld. Vermeld altijd de naam van uw organisatie. KPN 
zorgt ervoor dat uw organisatie uit IAM wordt gehaald en uw account in IAM wordt 
verwijderd.  

Hoe verander ik de manager van een externe medewerker? 
De Supplier Manager Workforce (SMW’er) heeft de mogelijkheid om de manager van een 
externe medewerker te veranderen. Hieronder volgt een stappenplan: 

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

mailto:cpo@kpn.com
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2. Gebruik de persoonsgegevens om de medewerker te zoeken. Het is ook mogelijk om 
direct op zoek te klikken. In dat geval zullen alle medewerkers worden weergegeven. 

3. Klik op het potloodje voor de naam van de betreffende externe medewerker. 
4. Klik op de groene button “Kopieer dienstverband gegevens”. 
5. U dient alle gegevens weer in te vullen conform de werkinstructies. Aangezien de 

medewerker al een (lopend) dienstverband heeft, zal deze medewerker al bekend zijn in 
IAM en zult u de melding krijgen ‘Let op: Persoon is reeds aanwezig in het 
personeelsregistratiesysteem’ (Let op dat u de persoonsgegevens correct invoert). 

6. De SMW’er kan een nieuwe arbeidsrelatie aanmaken onder een nieuwe manager. Zodra 
deze is goedgekeurd door de desbetreffende manager, kan de ‘oude’ werkrelatie 
worden opgeheven. De bestaande autorisaties gaan niét verloren, maar zullen worden 
verplaatst naar de nieuwe arbeidsrelatie. 

 
Wat moet ik doen als de externe medewerker wijzigt van organisatie en namens de 
nieuwe organisatie toegang nodig tot panden en/of systemen van KPN? 
Als een externe van leverancier wijzigt, dan dient de nieuwe leverancier de externe 
medewerker opnieuw vanuit dat bedrijf te registeren. U moet dan de inzet van de externe 
vanuit uw bedrijf beëindigen. Een voorbeeld hiervan is dat de externe bijvoorbeeld voor een 
andere organisatie gaat werken.  
 
Hoe handel ik als de externe medewerker voor meerdere leveranciers tegelijk werkt en 
namens beide organisaties toegang nodig heeft tot KPN panden en/of systemen? 
Als de situatie zich voordoet dat een externe zowel bij uw organisatie als een andere 
organisatie werkzaam is, en in beide gevallen toegang nodig heeft tot KPN panden en/of 
systemen, dan dienen beide organisaties de externe op te voeren in IAM. De persoon heeft 
dan meerdere werkrelaties. 
 
Een externe kan via meerdere leveranciers tegelijkertijd werken. Beide organisaties zien de 
externe dan in hun medewerkers overzicht staan. Als u de externe afmeldt namens uw 
eigen organisatie, dan wordt de externe alleen voor uw organisatie afgemeld. De externe 
behoudt dan de toegang en autorisaties van de andere organisatie. Een voorbeeld hiervan is 
een ZZP’er die meerdere opdrachtgevers heeft.   


