
Het controleren van de externe medewerkers door de Supplier Manager Workforce
(SMW’er)
De SMW-er is verantwoordelijk om van tijd tot tijd, maar ten minste eenmaal per kwartaal,
te controleren of de medewerkers die namens de Leverancier in het IAM-systeem zijn
geregistreerd, nog in dienst zijn. Zo wordt voorkomen dat externe medewerkers onterecht
nog persoonlijke toegang hebben tot KPN panden en/of systemen.

Hoe kan ik de uit dienst datum van een OP’er zien of wijzigen?
De einddatum van de OP’er kan de SMW’er kan worden ingezien en gewijzigd door de
SMW’er van de betreffende leverancier. Hiervoor dient de SMW’er het volgende te doen:

1. Log in op de IAM Portal.
2. Ga naar ‘Rapportage’ en klik vervolgens op ‘Medewerkers’.
3. Gebruik de voor- en achternaam om de medewerker te zoeken. Het is ook

mogelijk om direct op zoek te klikken. In dat geval zullen alle medewerkers
worden opgehaald.

4. Zorg ervoor de filter ‘Datum uitdienst’ is geselecteerd bij de zoekcriteria. Deze kan
worden geselecteerd bij de middelste filter waar staat ‘… van 35 kolommen’.

Om de uitdienst datum te veranderen doorloopt u de volgende extra stappen:

5. Klik op het potloodje voor de naam van de medewerker.

6. Onderaan de pagina verschijnen een aantal groene buttons, klik op ‘Wijzig
gegevens dienstverband’.

7. Nu is het mogelijk om deze datum aan te passen. Het dienstverband kan maximaal
verlengd worden met 1 jaar vanaf de huidige datum. Indien de einddatum van het
dienstverband niet bekend is, selecteer dan altijd 1 jaar.

8. Druk op de button 'Opslaan' om de einddatum aan te passen.

*For English, please see the next page*



Checking of the external employees by the Supplier Manager Workforce (SMW)
The SMW is responsible for checking from time to time, but at least quarterly, whether the
employees registered in the IAM system on behalf of the Supplier are still employed. This
prevents external employees from having unauthorized personal access to KPN buildings
and/or systems.

How can I see and change the termination date of an employee?
The termination date of the employee can be viewed and changed by the SMW
employee of the respective vendor. To do this, the SMW needs to do the following:

1. Log in to the IAM Portal.
2. Go to 'Reporting' and then click on 'Employees'.
3. Use the first and last name to search for the employee. It is also possible to

click search directly. In that case all employees will be retrieved.
4. Make sure the filter 'Termination date' is selected in the search criteria. This can be

selected in the second filter which says '... of 35 columns'.

To change the termination date execute the following additional steps:

5. Click on the pencil in front of the employee's name.

6. A number of green buttons appear at the bottom of the page, click on 'Edit
Employment Data'.

7. Now it is possible to adjust the date. The employment contract can be prolonged
with a maximum of 1 year from the current date. When the end date of the
employment relationship is unknown, always select 1 year.

8. Press the 'Save' button to adjust the end date.


