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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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Jaarverslag P-Direkt 2016 

 

 

P-Direkt is als organisatie volop in beweging. Vorig jaar zijn de 

eerste stappen gezet voor het realiseren van onze nieuwe 

merkbelofte ‘Mijn P-Direkt, zo geregeld!’. Ook zijn een nieuwe 

missie en visie vastgesteld waarmee een pad is uitgestippeld 

voor de komende jaren. 

Lees het jaarverslag  
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Samenwerking EC O&P en P-Direkt werpt 

eerste vruchten af 

 

 

P-Direkt en EC O&P zijn een partnerschap aangegaan met als 

doel elkaars vakmanschap te versterken. In de dienstverlening 

willen we zo veel mogelijk redeneren vanuit de logica van de 

klant en waar kan gecombineerde producten en diensten 

aanbieden. 

Lees meer over deze samenwerking  

  

P-Direkt organiseert succesvolle 

gebruikersmiddag 

 

 

Ruim 150 rijksambtenaren uit Den Haag en daarbuiten hebben 

op 1 juni P-Direkt bezocht om de sneak preview van het 

nieuwe P-Direktportaal te bekijken, de informatiemarkt te 

bezoeken en een kijkje te nemen achter de schermen van het 

contactcenter van P-Direkt. 

Lees meer over gebruikersdag bij P-Direkt  

  

Hulp bij reorganiseren: P-Direkt ontwikkelt 

ReoTool 

 

 

De Rijksoverheid is volop in beweging. Dat er vanuit 

ministeries daarom vraag is naar hulp bij reorganiseren, is niet 

verwonderlijk. P-Direkt is druk bezig met de 2.0-versie van de 

ReoTool. 

Lees meer over de nieuwe ReoTool  
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P-Direkt gestart met duurzame inzetbaarheid 

 

 

P-Direkt is onder de titel ‘Wat beweegt jou?’ gestart om 

duurzame inzetbaarheid te stimuleren onder zijn 

medewerkers. ‘Wat beweegt jou?’ gaat over bewust aan de 

slag gaan met je gezondheid, je werkplezier en inzetbaarheid. 

Lees meer over duurzame inzetbaar bij P-Direkt  

  
 

 

Colofon 
 

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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