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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.

Onderwerp: IDU-special ‘Overplaatsen’
Een van de processen die is uitgesteld vanwege de technische release is de verbetering op het

proces ‘overplaatsen’ als onderdeel van het IDU-proces (instroom-doorstroom-

uitstroomproces. We hebben besloten om dit IDU-proces na de vakan�eperiode in produc�e

te nemen. 

De nieuwe uitnodiging voor de demo zal verstuurd worden in de periode van eind augustus-

begin september en vindt plaats in de 2e hel� van september. De aanpassingen in het P-



Direktportaal staan gepland voor in produc�e nemen op woensdag 13 oktober 2021. 

 

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

 

• een snellere doorloop�jd van de aanvraag.

• de indiener hee� zelf de regie over de aanvraag. 

• de manager of namens de manager kunnen de

  arbeidsvoorwaarden direct op de aanvraag invullen. 

• tweezijdigheid is toegevoegd aan het proces. Hiermee

   vervalt het Addendum voor de overplaatsingen op eigen verzoek.

• contractverlenging of contractaanpassing kan tegelijk met de overplaatsing.

 

Wet Poortwachter
In het P-Direktportaal worden wijzigingen doorgevoerd in het proces rond de Wet

Poortwachter. De aanpassingen zijn door middel van een demo getoond aan de stakeholder.

Uit dat overleg kwam naar voren dat er nog veel vragen zijn over de impact op de werkwijze bij

diverse rollen. Het gaat dan over de rol van ‘manager’ en die van ‘HRO verzuim’. Om die reden

is besloten om van in produc�e nemen uit te stellen. Er wordt nu gewerkt aan een

communica�eplan om de betrokken par�jen te informeren over de veranderingen. Zodra het

plan gereed is, wordt er een nieuwe produc�edatum vastgesteld. 

 

De belangrijkste aanpassingen in het poortwachterproces zijn:

 

• een nieuwe look en feel.

• een betere beschrijving van de poortwachter taken.

• een mogelijkheid tot het toevoegen van bijlages bij poortwachter taken.

• een casemanager hee� beter inzicht in de status van het poortwachtertraject.

• een rapportage op het compleet zijn van het poortwachterdossier.   

• het loskoppelen van de rollen: HRO Verzuim en casemanager. 



 
IKAP aanvraag niet in
P-dossier

 
Bij IKAP-aanvragen door medewerkers van de
Rechterlijke Macht worden de overzichten weer
opgeslagen in het personeelsdossier.

 
Raadplegen
Personeelsdossiers
van medewerkers
die uit dienst zijn.

 
Het was niet langer mogelijk om personeelsdossiers
van medewerkers die minder dan een jaar uit dienst
zijn te raadplegen. Dit is opgelost, het is nu weer
mogelijk.

 
Onjuiste weergave
van PDF

 
Bij ac�e 'Corrigeren' bij het proces 'Extra belonen'
door de manager of de HRS wordt in het formulier de
oorspronkelijke keuze "S�jgt met CAO mee" correct
weergegeven.

 
Uitval SWIA: scen
YAGV Aanv GebVerl
toev

 
Als een uitgevallen, geautoma�seerde aanvraag
Aanvullend geboorteverlof herstart wordt, wordt
voorkomen dat het verlof twee keer geregistreerd
wordt.

Tegels  

 

Proces leasefiets
Vanaf 1 september 2021 gaat P-Direkt de registra�e van de pilot leasefiets ondersteunen. Een

aantal departementen doet mee aan deze pilot. De projectgroep Leasefiets gaat hier de

komende �jd over communiceren en meer informa�e delen.  

 

De volgende wijzigingen zijn afgelopen weken doorgevoerd.
 



Werk�jdverschuivingDe tegel Werk�jdverschuiving is ook voor
medewerkers ingedeeld in ‘roostersysteem’
(PSG0002) zichtbaar.

 
Tegels Overwerk

 
De tegel Overwerk is ook voor medewerkers
ingedeeld in ‘roostersysteem’ (PSG0002) zichtbaar.

Tegels Bereik- en
beschikbaarheid

 
De tegel Bereik- en Beschikbaarheidsdienst is ook
voor medewerkers ingedeeld in ‘roostersysteem’
(PSG0002) zichtbaar.

 
Tegels
Onregelma�ge
dienst

 
De Tegel Onregelma�ge dienst is ook voor
medewerkers ingedeeld in ‘roostersysteem’
(PSG0002) zichtbaar.

Knop weg na

indienen 1e verslag

 
Als een manager een personeelsgespreksverslag hee�
verstuurd naar de medewerker en de manager wil via
de knop ‘Terug’ gelijk een nieuw
personeelsgespreksverslag registreren voor een
andere medewerker dan was dit niet mogelijk, omdat
de knop ‘Volgende stap’ ontbrak.
Dit probleem is opgelost.

INC: IDU
geboorteplaats niet
correct

 
Tot nu toe werden indiens�redingen met
plaatsnamen met een streepje niet goed verwerkt. Dit
leidde tot zaken als een verkeerd aangevraagde
rijkspas of het niet kunnen betreden van een pand
omdat achterliggende systemen verkeerde informa�e
ophalen.



Dit is opgelost.

Vooruitblik wijzigingen
 

De volgende aanpassing wordt woensdag 28 juli 2021 doorgevoerd:
Op woensdag 28 juli 2021 wordt een wijziging doorgevoerd voor het wijzigen van he

bankrekeningnummer. In het scherm voor het wijzigingen van je bankrekeningnummer is een

verklaring toegevoegd waarin je aangee� dat deze rekening (mede) op jouw naam staat en dat

je er toegang toe hebt. Deze wijziging is doorgevoerd om  te voldoen aan de Wet

Minimumloon en Minimumvakan�ebijslag. Die wet schrij� voor dat het salaris niet op de

rekening van iemand anders gestort mag worden.

 

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. 

 

 

http://mailto:releaseberichten@p-direkt.minbzk.nl/

