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P-Direkt werkt con�nu aan de kwaliteit van het P-Direktportaal. In deze nieuwsbrief

vindt u een overzicht van de werkzaamheden in het P-Direktportaal.

Freeze tot en met 3 juli 2021, portaal blij� open voor gebruikers

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 produc�e. Voor de volledigheid: gebruikers kunnen �jdens

deze werkzaamheden wel gebruik blijven maken van het portaal zoals ze gewend

zijn.



Werkzaamheden �jdens sprint 7 (tot en met 31 mei 2021)

We hebben �jdens sprint 7 gewerkt aan verbeteringen op de volgende gebieden:

1. het proces ‘Overplaatsen’: we ronden een special af voor in-, door- en
uitstroom (de IDU-special). De IDU-special gaat over een nieuwe werkwijze
voor alles wat te maken hee� met overplaatsen. P-Direkt verwerkt alle
wijzigingen in een publica�e ‘IDU-special rond overplaatsingen’.
Deze verschijnt eind juni 2021. 

2. de verbeteringen en innova�es voor ac�viteiten die voortvloeien uit de Wet
Poortwachter zijn afgehandeld; de nieuwe manier van oppakken en
a�andelen van de ac�viteiten voor de Wet Poortwachter en de nieuwe
portaalpagina voor de casemanager met extra op�es is afgerond.

3. we hebben gewerkt aan het weergeven van het verlof aan de gebruiker en
de teamkalender.

4. we testen de verbeteringen als onderdeel van de technische release.

 

Werkzaamheden �jdens sprint 8 (van 1 juni tot en met 22 juni 2021) 
 

Op 1 juni 2021 zijn we van start gegaan met een nieuwe sprint 8. Tijdens sprint 8 blijven we

werken aan de special rond in-, door- en uitstroom en blijven we de technische release testen.

Daarnaast zijn we aan de slag met de volgende ac�viteiten:

1. voor het project DOOR (Rijksroosteren) voeren we extra aanpassingen in het
HR portaal en backend door; de wijzigingen betreffen met name de rol van
de planner van de rijksroosterapplica�e (de planner RRA).

2. we werken in deze sprint een nieuw proces uit voor de leasefiets. De sector
Rijk wil testen of de leasefiets voor werkgevers en werknemers binnen de



sector Rijk een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde is. S�muleert de leasefiets
het gebruik van een (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer?  

3. we bouwen de func�onaliteit “aanvragen verlof” in het portaal. 

 

Over de nieuwsbrief Releaseberichten

De nieuwsbrief Releaseberichten volgt het ritme van de sprints van P-Direkt, en verschijnt

daardoor eens per drie weken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor hee�

aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en

func�e naar releaseberichten@p-direkt.minbzk.nl. Wij halen u dan van de verzendlijst. 
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