
AAN DE SLAG MET HET P-DIREKTPORTAAL

Mijn P-Direkt, zo geregeld!



Gefeliciteerd met uw nieuwe functie!

Uw personeelszaken regelt u in het P-Direktportaal. Uw 
gebruikersgegevens vindt u in de welkomstmail voor nieuwe medewerkers 
die u van ons heeft ontvangen. Een wachtwoord heeft u in een aparte 
e-mail ontvangen. 

Als nieuwe gebruiker van het P-Direktportaal moet u een aantal zaken  
doen:
•	 uw	personeelgegevens	controleren;
•	 uw	rooster	registreren;
•	 uw	arbeidsverleden	registreren.

Misschien wilt u ook nog:
•	 een	vaste	vergoeding	woon-werkverkeer	aanvragen;	of	
•	 een	mobiliteitskaart	aanvragen;
•	 uw	salaristrook	per	e-mail	ontvangen.

Met deze uitgave helpen wij u graag op weg! 

Heeft u vragen?       088 - 020 08 00
Ons contactcenter is op werkdagen bereikbaar van 08:00 - 22:00 uur



Met één klik toegang tot het P-Direktportaal 

Dat kan als de organisatie waar u werkt aangesloten is op Single Sign 
On (SSOn). Kies in dat geval de link onder ‘A’ aan de rechterkant. U hoeft 
uw gebruikersnaam en wachtwoord niet in te voeren. Vraag één van uw  
collega’s	of	uw	organisatie	gebruik	maakt	van	SSOn.	

Maakt uw organisatie (nog) geen gebruik van SSOn? Kies dan de link 
onder ‘B’ aan de rechterkant. Er opent dan een nieuw scherm. Klik 
daarna	op	‘Wachtwoord	vergeten/geblokkeerd	of	verlopen?’.	Vul	in	het	
volgende scherm uw gebruikersnaam en e-mail in uit de welkomstmail. 
Uw wachtwoord heeft u in een aparte e-mail ontvangen. Dit wachtwoord 
vult u in bij ‘Oud / Tijdelijk wachtwoord’. Daaronder stelt u een nieuw, 
persoonlijk wachtwoord in. Volg daarvoor de instructies op het scherm. 

Kies aan de rechterkant de link die voor u van toepassing is. 

Log in met 
Single Sign On

Log in met 
gebruikersnaam en 

wachtwoord

B. Maakt uw organisatie geen gebruik van Single Sign On? 

A. Maakt uw organisatie gebruik van Single Sign On? 

https://sap-portal.p-direkt.rijksweb.nl/pdirekt.nl~saml2web/RedirectorServlet
https://sap-portal.p-direkt.rijksweb.nl/pdirekt.nl~saml2web/RedirectorServlet
https://sap-portal.p-direkt.rijksweb.nl/irj/portal
https://sap-portal.p-direkt.rijksweb.nl/irj/portal
https://sap-portal.p-direkt.rijksweb.nl/irj/portal


Controleer of uw personeelsgegevens juist vermeld staan

Dit doet uw via Personeelskaart en personeelsdossier > 
Persoons- en contactgegevens. Hier kunt u eventueel ook 
een	zakelijk	of	privé	telefoonnummer	registeren	en	een	
noodcontact.

Personeelskaart

Persoons- en contactgegevens

Personeelsdossier

Functiegegevens Studie en opleiding Verzuim afgelopen jaar

Toon gegevens

Salaris

Toon gegevens

Verlofsaldo

317, 00 uur

Arbeidsduur, werktijd en rooster

30,00/32,00 uur

Toelagen en toeslagen

Fiscale ruimte aanvullende 
vergoedingen woon-
werkverkeer

Personeelskaart en 
personeelsdossier

Uw gegevens in een overzicht.

Verlof en werktijd

Verschillende soorten verlof,
overwerk, werktijd, rooster en
meer.

Financiën en salaris

Salarisstroken, jaaropgave, IKAP, 
vergoedingen en meer.

Reizen

Dienstreizen, woon-werkverkeer 
en mobiliteitskaart.

Loopbaan en 
ontwikkeling

Personeelsgesprekken, opleiding, 
ontslag en meer.

P-Direkt app

Activeer hier de P-Direkt app.



Registreer uw rooster

Uw	rooster	is	de	verdeling	van	uw	werktijd	(feitelijke	uren)	over	de	dagen	
van de week. Laat uw rooster altijd op een maandag ingaan. 

Voorbeeld
U bent op 1 september in dienst gekomen. 1 september valt op een 
dinsdag. Dan registreert u uw rooster per maandag 31 augustus.

U	registreert	uw	rooster	via	Verlof	en	werktijd	>	Arbeidsduur,	werktijd	en	
rooster.

Personeelskaart en 
personeelsdossier

Uw gegevens in een overzicht.

Verlof en werktijd

Verschillende soorten verlof,
overwerk, werktijd, rooster en
meer.

Financiën en salaris

Salarisstroken, jaaropgave, IKAP, 
vergoedingen en meer.

Reizen

Dienstreizen, woon-werkverkeer 
en mobiliteitskaart.

Loopbaan en 
ontwikkeling

Personeelsgesprekken, opleiding, 
ontslag en meer.

P-Direkt app

Activeer hier de P-Direkt app.

Verlof

Verlof registreren, verlofsaldo en
teamkalender

Jaaroverzicht verlof Compensatieverlof corrigeren

Ouderschapsverlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Levensloop

Werktijd

Onbetaald buitengewoon verlof

PAS (PAS, arbeidsduur en rooster) Adoptie- en pleegzorgverlof

Arbeidsduur, werktijd en rooster Bereikbaarheids- en 
beschikbaarheidsdienst

Overwerk



Registreer uw arbeidsverleden

Voor het bepalen van de datum van uw ambtsjubileum is het nodig dat u 
uw arbeidsverleden registreert. Dit doet u via Loopbaan en ontwikkeling > 
Arbeidsverleden. U kunt uw arbeidsverleden inzien via mijnabp.nl.

Personeelskaart en 
personeelsdossier

Uw gegevens in een overzicht.

Verlof en werktijd

Verschillende soorten verlof,
overwerk, werktijd, rooster en
meer.

Financiën en salaris

Salarisstroken, jaaropgave, IKAP, 
vergoedingen en meer.

Reizen

Dienstreizen, woon-werkverkeer 
en mobiliteitskaart.

Loopbaan en 
ontwikkeling

Personeelsgesprekken, opleiding, 
ontslag en meer.

P-Direkt app

Activeer hier de P-Direkt app.

Loopbaan

Personeelsgesprekken Nevenwerkzaamheden Nevenbetrekkingen rechterlijke
ambtenaren

Ontslag (beëindigen dienstverband) Arbeidsverleden

Ontwikkeling

Afgeronde opleiding registreren Studiefaciliteit

Arbeidsverleden

https://mijn.abp.nl/account/login?TAM_OP=login


Vaste vergoeding woon-werkverkeer aanvragen?

Komt	u	met	de	auto,	brommer	of	fiets	naar	uw	werk?	Vraag	dan	uw	vaste	
vergoeding woon- werkverkeer aan via Reizen > Vaste vergoeding woon-
werkverkeer.

Personeelskaart en 
personeelsdossier

Uw gegevens in een overzicht.

Verlof en werktijd

Verschillende soorten verlof,
overwerk, werktijd, rooster en
meer.

Financiën en salaris

Salarisstroken, jaaropgave, IKAP, 
vergoedingen en meer.

Reizen

Dienstreizen, woon-werkverkeer 
en mobiliteitskaart.

Loopbaan en 
ontwikkeling

Personeelsgesprekken, opleiding, 
ontslag en meer.

P-Direkt app

Activeer hier de P-Direkt app.

Woon werkverkeer

Dienstreizen

Mobiliteitskaart

Incidentele vergoeding woon-
werkverkeer

Vaste vergoeding woon-
werkverkeer

Vaste vergoeding voor- en/of 
natraject

Dienstreizen binnenland
Dienstreizen buitenland

Mobiliteitskaart



Mobiliteitskaart

Reist u met het openbaar vervoer? Dan kunt u de Mobiliteitskaart 
Rijksoverheid aanvragen voor woon-werkverkeer en binnenlandse 
dienstreizen. Voor het aanvragen van de mobiliteitskaart zijn uw 
gegevens nodig. Stem in met het leveren van uw gegevens via Reizen > 
Mobiliteitskaart.

Den Haag

RandstadRail

Woon werkverkeer

Dienstreizen

Mobiliteitskaart

Incidentele vergoeding woon-
werkverkeer

Vaste vergoeding woon-
werkverkeer

Vaste vergoeding voor- en/of 
natraject

Dienstreizen binnenland
Dienstreizen buitenland

Mobiliteitskaart

Personeelskaart en 
personeelsdossier

Uw gegevens in een overzicht.

Verlof en werktijd

Verschillende soorten verlof,
overwerk, werktijd, rooster en
meer.

Financiën en salaris

Salarisstroken, jaaropgave, IKAP, 
vergoedingen en meer.

Reizen

Dienstreizen, woon-werkverkeer 
en mobiliteitskaart.

Loopbaan en 
ontwikkeling

Personeelsgesprekken, opleiding, 
ontslag en meer.

P-Direkt app

Activeer hier de P-Direkt app.



Salarisstrook per e-mail 

U	kunt	uw	salarisstroken	en	jaaropgave	inzien,	downloaden	of	printen.	Dit	
doet u via Financiën en salaris > Salarisstrook en jaaropgave. 

Als extra service van P-Direkt kunt u uw salarisstroken en jaaropgave ook 
per e-mail ontvangen. U vult hiervoor eenmalig uw e-mailadres in via 
Financiën en salaris > Salarisstrook per e-mail.

Salarisstrook

€

Personeelskaart en 
personeelsdossier

Uw gegevens in een overzicht.

Verlof en werktijd

Verschillende soorten verlof,
overwerk, werktijd, rooster en
meer.

Financiën en salaris

Salarisstroken, jaaropgave, IKAP, 
vergoedingen en meer.

Reizen

Dienstreizen, woon-werkverkeer 
en mobiliteitskaart.

Loopbaan en 
ontwikkeling

Personeelsgesprekken, opleiding, 
ontslag en meer.

P-Direkt app

Activeer hier de P-Direkt app.

Financiën

IKAP Overige kosten Voorschot vakantie-uitkering

Extra pensioen Inhoudingen en contributies

Schadevergoeding

Salaris

Levensloop

Wijziging loonhe�ng Verhuiskosten

Salarisstrook en jaaropgave Salarisstrook per e-mail Salarissimulatie

Salaris overige mutaties Werkgeversverklaring Gemoedsbezwaarde



Handige links

Rijksportaal Personeel 

P-Direkt.nl

Mijn P-Direktwijzer

P-Direkt in 80 seconden

Dit is een uitgave van P-Direkt.  Heeft u vragen over deze  uitgave? Neem 
dan contact op met Gebruikerscommunicatie.    

Den Haag

Zwolle

Bonaire

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/personeel
https://www.p-direkt.nl/
https://www.p-direkt.nl/documenten/publicatie/2016/07/04/mijn-p-direktwijzer
https://www.p-direkt.nl/documenten/videos/2017/08/08/regel-gemakkelijk-uw-personeelszaken-met-p-direkt
mailto:gebruikerscommunicatie%40p-direkt.minbzk.nl?subject=Aan%20de%20slag%20met%20het%20P-Direktportaal
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