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P-Direkt werkt op dit moment achter de schermen hard aan verbeteringen in het 
P-Direktportaal. Tot en met zaterdag 3 juli 2021 is er een freeze. Tot dan gaan 
geen wijzigingen in productie. Voor de volledigheid: gebruikers kunnen tijdens 
deze werkzaamheden wel gebruik blijven maken van het portaal zoals ze gewend 
zijn. 

In de afgelopen sprint heeft P-Direkt gewerkt aan verbeteringen op de volgende 
gebieden: 

1.    het proces ‘Overplaatsen’ 

2.    de verlofmodule 

3.    de wet poortwachter. 

  

1.    Verbeteringen in het proces ‘Overplaatsen’ 

De aanpassingen in het proces ‘Overplaatsen’ leveren de volgende voordelen op: 

• snellere doorlooptijd van de aanvraag. 
• de indiener heeft zelf de regie over de aanvraag. 
• manager of namens de manager vullen de arbeidsvoorwaarden direct op de 

aanvraag in. 
• tweezijdigheid is toegevoegd aan het proces. Hiermee komt het addendum 

voor de overplaatsingen op eigen verzoek te vervallen. 
• contractverlenging of contractaanpassing kan tegelijk met de overplaatsing. 

In week 24 geven wij een demo voor de leden van de klankbordgroep. Eerder hebben 
we het proces ‘Indiensttreden’ verbeterd. Ook toen hebben we een demo verzorgd 
aan de klankbordgroep. De uitnodiging voor de demo volgt op een later moment. 
De verbeteringen voor het proces ‘Overplaatsen’ staan gepland voor half juli 2021. 

  

 

2.    Verbeteringen in de verlofmodule 

 



Onze module om verlof te registreren krijgt een nieuwe look en feel. 
De huidige verlofmodule wordt aangepast aan de nieuwe technische 
ontwikkelingen. Zo zijn we weer klaar voor de toekomst. 

De aanpassing levert de volgende verbeteringen op: 

• het registeren van verlof en de rapportages over verlof worden 
gebruikersvriendelijker. 

• de overzichten van genoten verlof en restant verlof worden overzichtelijker. 
• het jaaroverzicht verlof krijgt een nieuwe look en feel. 

De aanpassingen volgen uit de wensen die we hebben opgehaald tijdens verschillende 
gebruikerstesten. We verwachten de verbeteringen gereed te hebben in het derde 
kwartaal van 2021. 

  

3.    Verbeteringen in de registratie voor de Wet Poortwachter 

De aanpassingen voor de Wet Poortwachter bevatten de volgende verbeteringen: 

• een nieuwe look en feel 
• een betere beschrijving van de poortwachtertaken 
• mogelijkheid om bijlages bij poortwachtertaken te voegen 
• casemanager heeft beter inzicht in de status van het poortwachtertraject 

Met de verbeteringen kan een complete rapportage opgesteld worden van het 
poortwachterdossier. Half juni 2021 organiseert P-Direkt een demo voor de stakeholders. 
De uitnodiging volgt op een later moment. 

  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Wilt u de 
nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en functie 
naar releaseberichten@p-direkt.minbzk.nl. Wij halen u dan van de verzendlijst.  
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