
 

 
              

       

      
 

  
 

  

P-Direkt Update nummer 71  
11 april 2017  

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. 
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10 jaar P-Direkt: hoe het allemaal begon 

 

 

De ontstaansgeschiedenis van P-Direkt gaat terug naar het 

begin van de 21ste eeuw. P-Direkt komt voort uit de behoefte 

 

 

 

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D32303338310D32303336330D3334373332380D3138363431330D300D31333943344346420D310D0D300D3134323830320D372E372E302E31363734380D30


om binnen de Rijksoverheid de bureaucratie terug te dringen 

en de effectiviteit te vergroten.  

Lees hoe het allemaal begon  

  

De cijfers van P-Direkt over 2016 

 

 

In 2016 kreeg het contactcenter van P-Direkt bijna 270.000 

vragen van klanten over hun personeelszaken. Deze vragen 

beantwoorden wij binnen de (met de ministeries) afgesproken 

servicelevels. 

Bekijk de cijfers over 2016  

  

Via de klantreis naar klantgerichte 
dienstverlening 

 

 

De missie van P-Direkt is onder andere om klantgerichte 

dienstverlening aan te bieden. De (technologische) omgeving 

waarin P-Direkt en gebruikers opereren verandert steeds 

sneller en stelt steeds hogere eisen aan onze dienstverlening. 

De klantreis wijst de weg. 

Lees meer over de klantreis  

  

Tweede team medewerkers met afstand tot 
arbeidsmarkt aan de slag bij P-Direkt 
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Eind vorig jaar is P-Direkt samen met de Belastingdienst en 

het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) gestart met een 

pilot. De pilot heeft tot doel om medewerkers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt aan de slag te laten gaan met het 

herordenen en aanvullen (opschonen) van de digitale 

personeelsdossiers bij P-Direkt. 

Benieuwd hoe de medewerkers het zelf ervaren?  

  

P-Direkt tot 22.00 uur bereikbaar: Pilot 
‘Avondopenstelling’ omgezet in definitieve 
dienstverlening 

 

 

De pilot ‘Avondopenstelling P-Direkt’ is omgezet in een 

definitieve vorm van dienstverlening. Dit betekent ook dat  de 

vestiging op Bonaire officieel de derde locatie van P-Direkt 

wordt, naast de locaties in Den Haag en Zwolle. 

Lees meer over het omzetten van pilot naar definitieve 

dienstverlening  

  

HR-partners Rijk bereiden implementatie Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren voor 

 

 

Binnen BZK zijn de voorbereidingen voor de implementatie al 

in volle gang. De streefdatum voor de inwerkingtreding van de 

nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is 1 

januari 2020.  

Lees meer over de implementatie  

   

Colofon 
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Meer lezen? 

Lees meer over P-Direkt 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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