
 

 

 

 
              

       

      
 

  
 

  

P-Direkter  

Jaargang 4, Nummer 4, 19 december 2016  

Het einde van 2016 is alweer in zicht. Tijd voor de feestdagen, vakantie en goede 

voornemens. Maar ook om vooruit te kijken naar volgend jaar. 

 

In deze editie leest u wanneer uw jaaropgave van 2016 beschikbaar is. En op 

welke dagen in 2017 u uw salaris ontvangt. 

 

Verder leest u over de vernieuwingen in onze dienstverlening, zoals de werkwijze 

voor het vastleggen van personeelsgesprekken en de mogelijkheid om een 

medewerker van het contactcenter te laten meekijken op uw scherm. 

 

Wilt u het belangrijkste personeelsnieuws van 2016 nog eens nalezen? Kijk dan 

verderop in deze P-Direkter. 

 

Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling namens alle medewerkers van  

P-Direkt! 

 

  

 

Inhoud 
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Uw jaaropgave eind januari 2017 beschikbaar 

 

 

Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting? Dan heeft 

u uw jaaropgave nodig. Vanaf eind januari 2017 is uw 

jaaropgave 2016 beschikbaar.  

 

U vindt uw jaaropgave 2016 in het P-Direktportaal via 

‘Financiën > Salaris > Salarisstrook en jaaropgave’. 

 

Uw jaaropgave per e-mail ontvangen 

Krijgt u uw salarisstrook per e-mail? Dan ontvangt u eind 

januari 2017 uw jaaropgave op hetzelfde e-mailadres. 

 

Ontvangt u uw salarisstrook nog niet per e-mail? Dan kunt u 

dit eenvoudig regelen in het P-Direktportaal via ‘Financiën > 

Salaris > Salarisstrook per e-mail’. 

 

Wilt u meer informatie over uw jaaropgave? 

Lees dan de ‘Toelichting jaaropgave’ die P-Direkt elk jaar 

maakt. U vindt de toelichting op pagina 2 van uw jaaropgave. 

  

Zo geregeld: uw personeelsgesprek vastleggen 

in het P-Direktportaal 

 

 

P-Direkt werkt continu aan verbetering van het P-

Direktportaal. Een van de meest recente wijzigingen, is de 

manier waarop u uw personeelsgesprek kunt voorbereiden en 

vastleggen in het P-Direktportaal. 

Deze manier van werken hoort bij een nieuwe regeling over 

personeelsgesprekken bij de sector Rijk. Gaat uw ministerie 



 

 

binnenkort ook over op deze nieuwe regeling? Dan gaat u 

gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden die het P-

Direktportaal u biedt. 

 

Wat zijn de voordelen? 

- Alle gegevens die u invoert worden direct opgeslagen. Wilt u 

tussentijds stoppen? Dan kunt u later verder gaan waar u 

gebleven bent. 

- Medewerker en manager kunnen samen werken aan 

hetzelfde verslag en afsprakenlogboek. Uw tekst is zichtbaar 

voor de ander. Behalve uw persoonlijke aantekeningen: die 

ziet u alleen. 

- Wijzigingen in één oogopslag: heeft u het verslag 

ondertekend en maakt de ander daarna een aanpassing? 

Dan ziet u een geel kader om de gewijzigde tekst. 

- U ontvangt een e-mail met een link naar het goed te keuren 

verslag. Zo weet u precies welke actie van u wordt verwacht. 

- Uw afspraken houdt u tussentijds overzichtelijk bij in het 

afsprakenlogboek. Deze afspraken worden automatisch 

getoond bij het maken van uw nieuwe verslag. 

- Bent u manager? Dan ziet u in uw statusoverzicht direct de 

stand van zaken van gevoerde gesprekken met uw  

medewerkers. 

 

Leer- en ontwikkelaanbod personeelsgesprekken 

Wilt u meer weten over het voeren van een goed 

personeelsgesprek? In het Leer- en ontwikkelaanbod vindt u 

wat u nodig heeft om uw gesprek goed voor te bereiden en te 

voeren. Het aanbod varieert van workshops en folders tot 

handige links, checklists en filmpjes. Ook leest u er meer over 

de ‘Regeling personeelsgesprek sector Rijk’. 

  

Hulp nodig? P-Direkt kan met u meekijken 

 

 

Maakt u gebruik van het P-Direktportaal en belt u ons 

met een vraag hierover? Dan kunnen de medewerkers 

van ons contactcenter mogelijk met u meekijken op uw 

http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/overigepublicaties_1/PDF_Leer-_en_ontwikkelaanbod_gesprekscyclus_Rijk_def.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34552.html


 

 

scherm. 

Via Lync (ook bekend als Skype voor bedrijven) kunnen we u 

direct laten zien waar u in het P-Direktportaal bepaalde 

gegevens kunt vinden. Ook kunnen wij u helpen met het 

invullen van een formulier in het P-Direktportaal. 

 

Meer informatie vindt u in het document Hulp nodig? P-Direkt 

kan met u meekijken op uw scherm. 

 

Nog niet bij alle ministeries beschikbaar 

Het meekijken op uw beeldscherm is alleen beschikbaar voor 

medewerkers bij organisaties die al gebruikmaken van Lync. 

Het gaat om de ministeries van: 

- Binnenlandse Zaken 

- Financiën (excl. Belastingdienst) 

- IenM (excl. Rijkwaterstaat) 

- SZW 

- VWS 

 

Maakt uw organisatie nog geen gebruik van Lync? Dan kan P-

Direkt op dit moment helaas nog niet met u meekijken. 

Is uw organisatie niet aangesloten bij SSC-ICT? Dan is 

meekijken vooralsnog ook niet mogelijk. 

  

Terugblik: het personeelsnieuws van 2016 

 

 

Het jaar 2016 is bijna voorbij. Net als voorgaande jaren was 

er ook dit jaar weer veel nieuws over uw personeelszaken. 

Lees de belangrijkste nieuwsberichten nog eens na: 

• De regels rondom uw vakantierechten zijn op 1 januari 2016 

gewijzigd. 

• Er zijn nieuwe belastingregels voor als u eerder met 

pensioen wilt. 

• Het Huis voor klokkenluiders is geopend. 

• Het Van Werk Naar Werk is met een jaar verlengd. 

• Met de Mijn P-Direktwijzer kunt u informatie van P-Direkt 

gemakkelijk vinden. 

http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/communicatie_17/P-Direkt_kan_met_u_meekijken_op_uw_scherm.pdf
http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/communicatie_17/P-Direkt_kan_met_u_meekijken_op_uw_scherm.pdf
http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/overigepublicaties_1/Brochure_Wijzigingen_rondom_uw_vakantierechten_01_2016.pdf
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/nieuwsdetail?refId=219733
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/nieuwsdetail?refId=224938
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/nieuwsdetail?refId=231680
http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/eli/ncg_2/organisatie/hrm_media/Mijn_P-Direktwijzer.pdf


 

 

• De Gedragscode Integriteit Rijk is aangepast en gepubliceerd 

in een nieuwe brochure. 

• Eerste Kamer stemt in met normalisering rechtspositie 

ambtenaren  

 

Meer nieuws over uw personeelszaken 

We hebben uiteraard nog meer nieuwsberichten en 

serviceberichten geplaatst in 2016. Bladert u ze op uw gemak 

nog eens door op onze website P-Direkt.nl en/of Rijksportaal 

Personeel. 

  

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. 

 

Betaaldatum 2016: 

22 december 

 

Betaaldata 2017: 

24 januari 

24 februari 

24 maart 

24 april 

24 mei met vakantie-uitkering 

23 juni 

24 juli 

24 augustus 

22 september 

24 oktober 

24 november met eindejaarsuitkering 

21 december 

 

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

proefberekening van uw netto salaris maken in het 

P-Direktportaal. 

http://www.p-direkt.nl/binaries/p-direkt/documenten/formulieren/2016/10/10/gedragscode-integriteit-rijk-2016/Gedragscode+Integriteit+Rijk+2016.pdf
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=234240
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=234240
http://www.p-direkt.nl/documenten/brochures/2016/11/03/serviceberichten-zomer-2016
http://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsoverzicht?refId=153941
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsoverzicht?refId=153941
http://bit.ly/1AHBnOq


 

 

  

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. 

  

Contact met P-Direkt 

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

contactcenter. 

  

Ga naar het 

P-Direktportaal 
  

  

  
 

  
 

 

Colofon 

mailto:gebruikerscommunicatie@p-direkt.minbzk.nl
http://bit.ly/1RIvx0C
http://bit.ly/1Hu3SQS
http://bit.ly/1Hu3SQS


 

 

 

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. 

  
 

              

            

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.  

 

 

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

