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Hoe verander ik de manager van een OP’er? 

De Supplier Manager Workforce (SMW’er) heeft de mogelijkheid om de manager van een OP’er te 

veranderen. Hieronder volgt een stappenplan: 

1. Log in op de IAM Portal. 

2. Ga vervolgens naar ‘Rapportage’ en klik 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. Klik op het potloodje voor de naam van desbetreffende medewerker. 

5. Klik op de groene button ‘Kopieer dienstverband gegevens’. 

6. 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).  

7. 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. 

- Indien de gewenste manager niet is gekoppeld aan de leverancier, kunt u een mail 

sturen naar cpo@kpn.com. Zij zullen zorgen dat deze manager wordt toegevoegd als 

keuzemogelijkheid in IAM.  

*See next page for English instruction*   
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How do I change the manager of a resource? 
The Supplier Manager Workforce (SMW) has the ability to change the manager of a resource. The 
following step-by-step plan could be followed: 
 

1. Log in to the IAM Portal. 
2. Then go to ‘Reporting’ and 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. Click on the pencil in front of the name of the employee in question. 
5. Click on the green button 'Copy employment data'. 
6. You have to fill in all data again according to the work instructions. Since the employee 

already has an employment contract, this employee will already be known in IAM and you 
will get the message 'Attention: Person is already present in the personnel registration 
system' (Make sure you enter the personal data correctly).  

7. The SMW can create a new employment relationship under a new manager. As soon as this 
has been approved by the manager in question, the 'old' working relationship can be 
terminated. The existing authorizations are not lost, but will be moved to the new working 
relationship. 
- If the desired manager is not linked to the supplier, you can send an e-mail to 

cpo@kpn.com. They will make sure this manager is added as an option in IAM.  
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