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P-Direkt bestaat dit jaar 10 jaar! 

Het belooft een bijzonder jaar te worden waarin we ons 10-jarig jubileum niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Op gepaste wijze vieren we dit met onze 

medewerkers, eindgebruikers en stakeholders. 

  

We zijn continu bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. In 

2016 is hard gewerkt om de techniek van het P-Direktportaal en de 

klantinteractie te verbeteren. Onder de naam ‘Mijn P-Direkt’ gaat vanaf april 

2017 dan ook de eerste grote wijziging van het verbeterde P-Direktportaal live! 
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Masterplan P-Direkt 2016-2020 

 

 

Dit Masterplan 2016-2020 is een strategiedocument waarmee 

we vooruitkijken, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Het 

bevat de bijgestelde missie en visie en de nieuwe belofte: 

‘Mijn P-Direkt, zo geregeld!’ 

Direct naar het Masterplan P-Direkt 2016-2020  
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Producten- en dienstengids 2017 

 

 

Jaarlijks levert P-Direkt een Producten- en dienstengids, ook 

bekend als de PDG. Deze gids is digitaal beschikbaar in de 

vorm van een online magazine. De PDG van 2017 staat voor u 

klaar! 

De Producten- en dienstengids 2017 staat online  

  

Jaarplan 2017 

 

 

In het jaarplan voor 2017 worden de diverse thema’s en 

speerpunten die we willen realiseren uitgebreid toegelicht. 

Voor dit jaar staan kwaliteit en gebruikersbeleving centraal. 

Lees het jaarplan 2017  
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Colofon 
 

Meer lezen? 

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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