
 

 

 

 
              

       

      
 

  
 

  

P-Direkter  

Jaargang 4, Nummer 3, 12 september 2016  

De zomervakantie is weer achter de rug. Als u op vakantie bent geweest, hopen 

wij dat u een goede vakantie hebt gehad en dat u weer uitgerust aan de rest van 

het jaar bent begonnen. 

 

In deze editie veel aandacht voor de hulp die P-Direkt biedt bij het regelen van 

uw personeelszaken, bijvoorbeeld via wegwijzers, serviceberichten en de meest 

gestelde vragen aan ons contactcenter. Speciale aandacht is er voor IKAP, 

waarvoor de laatste maanden van het jaar altijd veel belangstelling is. 

 

Het kijkje in de keuken bij P-Direkt is ditmaal bij het team User Experience. Zij 

zijn onder meer verantwoordelijk voor gebruikersonderzoek naar onze systemen, 

zoals het P-Direktportaal en de P-Direktapp. U heeft vast hun oproep voor 

testgebruikers wel eens gelezen in deze nieuwsbrief. U kunt u altijd aanmelden. 

 

Let op! In de P-Direkter staan links naar Rijksportaal Personeel. De links werken 

alleen als u bent ingelogd in Rijksportaal. 
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Regel uw IKAP-aanvraag vóór 15 november 

 

 

IKAP staat voor ‘Individuele Keuzen in het Arbeids- 

voorwaardenpakket’. Meedoen met IKAP is fiscaal 

aantrekkelijk. U kunt bijvoorbeeld fiscaal voordelig een 

fiets kopen voor woon-werkverkeer, een studie volgen 

of gebruikmaken van bedrijfsfitness. 

 

U kunt uw IKAP-aanvraag regelen via het P-Direktportaal. Dit 

geldt ook voor een uitbreiding op een eerdere IKAP-aanvraag. 

Op Rijksportaal Personeel vindt u veelgestelde vragen over 

IKAP. Op deze pagina vindt u ook een link naar onze 

gebruikershandleidingen IKAP. Hierin staat hoe u een IKAP-

aanvraag kunt registreren, corrigeren, uitbreiden of 

beëindigen.   

 

Dien uw aanvraag ruim op tijd in 

U kunt een IKAP-aanvraag tot en met 15 november 17.00 uur 

indienen via het P-Direktportaal > Financiën > IKAP. 

Wacht niet tot het laatste moment, maar begin tijdig met de 

voorbereiding van uw aanvraag. Doet u een aanvraag met het 

formulier ‘Uitbreiden IKAP-aanvraag’? Dan moet uw manager 

dit formulier vóór 15 november goedkeuren in het P-

Direktportaal. 

 

Aanvullende vergoeding woon-werkverkeer 

P-Direkt betaalt de aanvullende vergoeding woon-werk- 

verkeer in november automatisch uit aan rijksambtenaren die 

hier recht op hebben. Controleer daarom  ruim voor 15 

november of uw gegevens goed staan op uw personeelskaart. 

U vindt het bedrag onder Fiscale ruimte aanvullende 

vergoeding woon-werkverkeer. 

Wilt u geen gebruikmaken van deze vergoeding? Dan kunt u 

dat aangeven via Financiën > IKAP > Aanvullende vergoeding 

woon-werkverkeer. 

 

Voor vragen over IKAP kunt u natuurlijk ook naar ons 

http://bit.ly/2bx9GlC
http://bit.ly/2bx9GlC


 

 

contactcenter bellen. 

  

Betaaldata  

 

 

Dit zijn de dagen waarop P-Direkt het salaris stort naar 

uw bank. Het verschilt per bank op welke dag en welk 

tijdstip uw salaris op uw rekening staat. 

 

Betaaldata 2016: 

23 september 

24 oktober 

24 november met eindejaarsuitkering 

22 december 

 

Tip: Wijzigt er iets in uw salaris? Dan kunt u zelf alvast een 

proefberekening van uw netto salaris maken in het  

P-Direktportaal. 

  

Wegwijs bij P-Direkt 

 

 

P-Direkt heeft een aantal nieuwe hulpmiddelen 

ontwikkeld om u nog beter op weg te helpen bij het 

regelen van uw personeelszaken. 

 

P-Direkt.nl 

Zoals bekend vindt u de algemene informatie over uw 

arbeidsvoorwaarden en rechtspositie altijd op Rijksportaal 

Personeel. Deze informatie kunt u echter óók raadplegen op P-

Direkt.nl. Dit is handig als u vanaf uw werkplek geen toegang 

heeft tot het Rijksportaal of als u ’s avonds en in het weekend 

werkt. 

http://bit.ly/1AHBnOq
http://bit.ly/17tKCUs
http://bit.ly/17tKCUs


 

 

 

Contactcenter ook 's avonds bereikbaar 

Wij zijn op alle werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur. 

Komt u overdag een keer in de wacht terecht? Probeer eens in 

de avond terug te bellen, dan komen wachttijden haast niet 

voor. 

 

Mijn P-Direktwijzer 

In Mijn P-Direktwijzer vindt u alle manieren om contact met 

ons op te nemen of informatie te vinden over uw 

personeelszaken. 

 

Wegwijzer voor managers 

Managers hebben een belangrijke rol in het P-Direktportaal. 

Deze rol vraagt allerlei administratieve handelingen. De 

Wegwijzer voor managers wijst de weg vanuit 3 meest 

voorkomende situaties: 

1. Mijn medewerker wil iets… 

2. Ik wil iets… 

3. Ik heb een bericht (e-mail, taak of melding) 

 

Meest gestelde vragen  

Op de homepage van Rijksportaal Personeel vindt u sinds kort 

(in het roze blok rechts) de meest gestelde vragen aan ons 

contactcenter. Via deze vragen komt u ook bij andere 

veelgestelde vragen over het onderwerp. 

 

Serviceberichten 

Wilt u meer tips over het over het regelen van uw 

personeelszaken? Kijk dan ook eens bij onze nieuwe reeks 

Serviceberichten. U vindt deze bij het nieuws op Rijksportaal 

Personeel. 

 

  

Een kijkje in de keuken bij... 

http://bit.ly/2bSHQNj
http://bit.ly/2bxaN4x
http://bit.ly/1EeF5MP
http://bit.ly/2bSMElY


 

 

 

 

Team User Experience van P-Direkt. Dit team onder- 

zoekt hoe we onze online dienstverlening gebruikers- 

vriendelijker kunnen maken, bijvoorbeeld via het P-

Direktportaal en de P-Direkt app. Adviseur Astrid 

Schippers vertelt hoe zij dit samen met haar collega’s 

Shirley de Bock en Querine Blokpoel onderzoekt. 

 

“We doen op verschillende manieren onderzoek”, vertelt 

adviseur Astrid Schippers. “Bij een gebruikerstest volgen we 

bijvoorbeeld hoe mensen onze producten gebruiken. Daar 

halen we verbeterpunten uit voor de schermen die de 

gebruiker te zien krijgt. We maken vervolgens een nieuw 

ontwerp, waardoor de gebruiker makkelijker zijn weg kan 

vinden.” 

 

Luisteren naar gebruikers 

“Het gebruikersonderzoek doen we voor projecten van P-

Direkt waarbij de dienstverlening wordt vernieuwd of een 

nieuw scherm-ontwerp krijgt. Klantgerichtheid is één van de 

kernwaarden van P-Direkt. Daar hoort het luisteren naar onze 

gebruikers en een gebruikersgericht ontwerp natuurlijk bij. Als 

gebruikers aangeven dat ze iets lastig vinden, gaan we kijken 

hoe we dit kunnen verbeteren. Ons contactcenter hoorde 

bijvoorbeeld dat gebruikers soms moeite hadden bij de 

proefberekening van het salaris in het P-Direktportaal. We 

hebben de namen en de plaats van de knoppen van deze 

Salarissimulatie dus gewijzigd. Hierdoor daalde het aantal 

vragen.” 

 

PC, laptop, tablet én smartphone 

“We kijken naar alle onderdelen van onze dienstverlening die 

de gebruiker op een scherm te zien krijgt. Op een computer of 

laptop, maar ook op een tablet of smartphone, zoals bij de P-

Direktapp. De afgelopen tijd hebben we onder meer 

gebruikerstesten gedaan voor de nieuwe Gesprekscyclus Rijk, 

het aanvragen van ouderschapsverlof, de navigatie in het P-

Direktportaal, de salarissimulatie berekening en onze 



 

 

vernieuwde website P-Direkt.nl.” 

 

Nieuwe testgebruikers 

"P-Direkt werkt de komende jaren aan meerdere 

verbeteringen van onze systemen, zoals het P-Direktportaal. 

We zoeken daarbij steeds naar de meest gebruikers- 

vriendelijke manier om de eigen personeelszaken te regelen 

door dit doorlopend te testen bij gebruikers. 

 

“P-Direkt kan altijd nieuwe testgebruikers gebruiken. Je kunt 

je opgeven door te reageren op een van onze oproepjes in de 

P-Direkter of op Rijksportaal. Meestal word je vrij snel 

uitgenodigd voor een interview of gebruikerstest. Soms 

hebben we medewerkers uit een bepaalde doelgroep nodig, 

zoals managers of mensen met jonge kinderen als het gaat 

over ouderschapsverlof.” 

 

“We werken als team vanuit Den Haag en de meeste 

onderzoeken vinden ook daar plaats. Soms is dat lastig 

vanwege de reisafstand van gebruikers. Maar steeds vaker 

kunnen we gebruikersonderzoeken ‘op afstand’ uitvoeren, via 

de telefoon of online. Soms doen we het onderzoek zelfs op de 

werkplek van de doelgroep.” 

 

Heeft u een kritische blik en vindt u het leuk om uw 

gebruikerservaringen te delen? Meldt u zich dan aan als 

testgebruiker via degebruikercentraal@p-direkt.minbzk.nl 

  

Rubriek van de lezer 

 

 

Is er een specifiek onderwerp op het gebied van 

personeelszaken waar u meer over wilt lezen in de volgende 

editie van de P-Direkter? Laat ons via 

gebruikerscommunicatie@p-direkt.minbzk.nl weten over welk 

onderwerp u meer wilt weten. Dit kan ook een onderwerp zijn 

waarvan u denkt dat het interessant is voor uw collega’s. 

  

mailto:degebruikercentraal@p-direkt.minbzk.nl
mailto:gebruikerscommunicatie@p-direkt.minbzk.nl


 

 

Nieuws op Rijksportaal Personeel 

- Goed geregeld: ouderschapsverlof 

- Goed geregeld: uw IKAP-fiets 

- ABP: nieuws over de dekkingsgraad 
 

  

Contact met P-Direkt 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons 

contactcenter. 

  

Ga naar het 

P-Direktportaal 
  

  

  
 

Colofon 
 

We zijn op werkdagen 

bereikbaar van 08.00 uur tot 

22.00 uur 

088 - 020 08 00 

contactcenter@p-direkt.nl 

 

Tip: u kunt ook het 

contactformulier gebruiken in 

het P-Direktportaal 

 

 

Afmelden voor de P-Direkter? 

U kunt zich voor de 

nieuwsbrief afmelden. Wilt u 

zich opnieuw aanmelden? 

Stuur dan een e-mail naar 

contactcenter@p-direkt.nl 

 

Eerder verschenen nummers 

Op Rijksportaal Personeel 

kunt u eerder verschenen 

nummers van de P-Direkter 

lezen. 

  
 

              

            

http://bit.ly/2c1KgsL
http://bit.ly/2co3YSV
http://bit.ly/2by938n
http://bit.ly/1RIvx0C
http://bit.ly/1Hu3SQS
http://bit.ly/1Hu3SQS
mailto:contactcenter@p-direkt.nl
mailto:contactcenter@p-direkt.nl?subject=%23AFMELDEN%20NIEUWSBRIEF%23&body=Hierbij%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20P-Direkter.%20%0ALet%20op!%20Wilt%20u%20het%20onderwerp%20van%20deze%20e-mail%20(%23AFMELDEN%20NIEUWSBRIEF%23)%20niet%20verwijderen%20of%20wijzigen%3F%20Dan%20wordt%20uw%20aanvraag%20direct%20verwerkt.%20%0A
mailto:contactcenter@p-direkt.nl?subject=Opnieuw%20aanmelden%20P-Direkter&body=Ik%20wil%20me%20graag%20opnieuw%20aanmelden%20voor%20de%20P-Direkter.
http://bit.ly/2bC8w2j


 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 

van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 

van berichten.  

  

 

 
 


