
Issue
INC IDU periodiekdatum dubbel

Oplossing

10 november 2021

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.

De volgende wijzigingen zijn afgelopen weken doorgevoerd.



INC IDU salarisgegevens niet zichtbaar

Uitbreiden HRS-formulier
ambtsjubileumdatum

INC P-schouwrol manager bij
Rechtspraak

P-Direkt hee� een IDU special gepubliceerd. 

Daarna kwam een issue naar voren. Na het 

invullen van de salarisgegevens kwam het 

veld ‘maand eerstvolgende salaristrede’ naar 

voren. In dit veld werd middels een drop-

down menu de keuze geboden welke maand 

de periodiekmaand moet worden. 1 van de 

maanden in het veld werd dubbel 

weergegeven. Dat is nu opgelost.

P-Direkt hee� een IDU special gepubliceerd. 

Daarna kwam een issue naar voren. In stap 4 

van de taak ‘Aanvullen overplaatsing binnen 

org.’ werden geen gegevens getoond. Stap 

kon niet worden ‘geopend’ alleen de op e 

‘terug’ en ‘volgende’ waren zichtbaar. Dit is 

opgelost.

Het HRS formulier ambtsjubileumdatum is 

aangepast. De benaming is nu

'Jubileum(datum)'. De procesac e

'Aanvragen' is toegevoegd.

De managers en teammanagers van de 

Rechtspraak krijgen automa sch toegang tot 

de P-schouw. De tegel P-schouw is nu ook te 

benaderen voor reguliere ambtenaren die 

werkzaam zijn voor de Rechtspraak.

INC IDU periodiekdatum dubbel



Na�onaliteit registra�e kindgegevens
2 (OSV)

RO formulier overig OSV - US-RO-OSV-
01 t/m 04

P-schouw: aanpassen procesac�e
Corrigeren naar Registreren (1)

CAO 2021

Er wordt geen na�onaliteit van een kind

geregistreerd bij het invullen van een

ouderschapsverlof aanvraag.

Dit is conform AVG. 

Het HRS formulier Ouderschapsverlof is

aangepast zodat alle procesac�es gebruikt

kunnen worden.

De procesac�e Corrigeren bij P-schouw is

veranderd naar Registreren.

Vanaf 18 november 2021 is de aanvraag

eenmalige thuiswerkvergoeding 2021

beschikbaar voor de medewerkers.

De manager moet deze aanvragen achteraf

beoordelen.

In de volgende nieuwsbrief zullen we

aandacht geven aan de overige CAO

wijzigingen die plaats gaan vinden.

Freeze vanaf eind november
P-Direkt voert elk half jaar een technische update uit van het P-Direktportaal. In verband

daarmee is er een freeze van eind november tot begin 2022. Gebruikers kunnen �jdens deze

periode gewoon gebruik maken van het P-Direktportaal. Tijdens een freeze kunnen we geen

func�onele verbeteringen of aanpassingen aanbrengen in het P-Direktportaal.



Over de nieuwsbrief Releaseberichten
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. 

mailto:%20releaseberichten@p-direkt.minbzk.nl.



