
 

 
              

       

      
 

  
 

  

P-Direkt Update nummer 70  

15 december 2016  

P-Direkt staat voor het leveren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige 

salaris- en personeelsadministratie aan alle rijksambtenaren. Via deze 

nieuwsbrief informeren wij stakeholders en andere belangstellenden over 

ontwikkelingen binnen onze organisatie. Voor nieuws en ontwikkelingen over 

onze dienstverlening versturen wij aan de ruim 120.000 rijksambtenaren onze 

nieuwsbrief de P-Direkter. 

 

  

 

Inhoud 

 
 Met ‘Mijn P-Direkt’ naar 2017 

 
 Hoe tevreden zijn onze gebruikers over P-Direkt? 

 
 Hoe doe je dat, samenwerken en versterken van elkaars 

vakmanschap? 

 
 SCIO: een rijksbreed digitaal kenniscentrum  

 
 P-Direkt is opdrachtnemer Programma RIdM 

 
 Nieuwe techniek P-Direktportaal voor verbeterde 

verslaglegging personeelsgesprek 

 
 Vangnetmeldingen via P-Direktportaal dagelijks verstuurd 

naar en verwerkt bij UWV 

 
 P-Direkt kan met u meekijken op uw computerscherm  

  

Met ‘Mijn P-Direkt’ naar 2017 

 

 

 

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134330D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D30


 

 

Het einde van het jaar nadert. Als ik terugkijk op 2016 zie ik 

dat we volop in beweging zijn geweest. We proberen bij P-

Direkt onze dienstverlening continu te verbeteren. Ook voor 

2017 staat er al weer het nodige op de rol. 

Lees wat er voor 2017 op de rol staat  

  

Hoe tevreden zijn onze gebruikers over P-

Direkt? 

 

 

Bij P-Direkt vinden we het belangrijk dat we tevreden 

gebruikers hebben. Ieder kwartaal doen we daarom onderzoek 

naar de tevredenheid over onze dienstverlening.  

Lees meer over de tevredenheid  

  

Hoe doe je dat, samenwerken en versterken 

van elkaars vakmanschap? 

 

 

Vanuit hun eigen expertise adviseren en ondersteunen UBR|EC 

O&P en P-Direkt rijksorganisaties met betrekking tot HR-

zaken. De meerwaarde in de samenwerking zit onder andere 

in het aanbieden van gemeenschappelijke producten en 

diensten, die voor de klant van toegevoegde waarde zijn. 

Lees meer over deze samenwerking  

  

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134330D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D32
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136353030340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D33
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136353030340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D33
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136353030340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D34
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D35
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D35
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D37
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134330D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D31
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31373232340D31373230360D3333313839360D3136373134340D300D32453237383244410D300D0D300D0D372E372E302E31363734380D36


SCIO: een rijksbreed digitaal kenniscentrum 

 

 

Binnen de Rijksoverheid is een ruime hoeveelheid kennis 

aanwezig. Door de enorme omvang van het Rijk is het moeilijk 

te overzien wie, wanneer aan welk proces werkt en welke 

kennis heeft. I-Interim Rijk en P-Direkt werken nu samen aan 

een Rijksbreed digitaal kenniscentrum. 

Lees meer over SCIO  

  

P-Direkt is opdrachtnemer Programma RIdM  

 

 

Werkt u bij de Rijksoverheid? Dan krijgt u een aantal 

voorzieningen om uw werk te kunnen doen. Denk hierbij aan 

een Rijkspas, een telefoon en een gebruikersaccount om in te 

loggen op het netwerk. Deze voorzieningen worden steeds 

vaker op rijksniveau georganiseerd. 

Lees meer over RIdM  

  

Nieuwe techniek P-Direktportaal voor 

verbeterde verslaglegging personeelsgesprek  

 

 

P-Direkt werkt continu aan de verbetering van het P-

Direktportaal. De komende jaren wordt de techniek 

gemoderniseerd. Zo wordt het P-Direktportaal klaargemaakt 

voor alle toekomstige (technologische) ontwikkelingen.  
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Lees meer  

  

Vangnetmeldingen via P-Direktportaal dagelijks 

verstuurd naar en verwerkt bij UWV 

 

 

Vanaf 1 december 2016 stuurt P-Direkt de zogenaamde 

vangnetmeldingen en -aanvragen van rijksmedewerkers 

automatisch via het P-Direktportaal naar het UWV. Het UWV 

verwerkt de meldingen direct.  

Lees meer  

  

P-Direkt kan met u meekijken op uw 

computerscherm 

 

 

Wij zijn continu op zoek naar verbeteringen in de 

dienstverlening. Maakt u als rijksambtenaar gebruik van het P-

Direktportaal en belt u ons met een vraag hierover? Dan 

kunnen medewerkers van ons contactcenter met u meekijken 

op uw computerscherm, als uw organisatie gebruikmaakt van 

Lync.  

Lees meer over Lync  

  
 

 

Colofon 
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Lees meer over ons 

op www.p-direkt.nl en volg 

ons op LinkedIn. 

 

 

Uw reacties zijn welkom 

Heeft u tips en/of suggesties 

voor deze nieuwsbrief?  

Wij horen het graag! 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet 

meer ontvangen? 

Meldt u zich dan af voor 

deze nieuwsbrief. 

  
 

              

            

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.  
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