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P-Direktportaal is vernieuwd 
 

 

Het P-Direktportaal heeft een nieuw jasje. Het is de eerste 

stap naar een gebruiksvriendelijker portaal. 

Lees meer...  

  

Nieuwe mobiliteitskaart vanaf 1 januari 2018 
 

 

Een nieuwe vervoerskaart, hetzelfde gebruik onder dezelfde 

gebruiksvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2018 wordt de huidige 

mobiliteitskaart voor reizen voor woon-werkverkeer en 

binnenlandse dienstreizen rijksbreed vervangen door een 

nieuwe kaart. 

Lees meer...  
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Nieuwe optie in telefoonkeuzemenu 
 

 

Heeft u vragen over ouderschapsverlof? Kies dan voor de 

nieuwe optie 'Ouderschapsverlof' in ons telefoonkeuzemenu. 

Ons telefoonnummer is 088 - 020 08 00. Op werkdagen zijn 

wij bereikbaar van 08.00 - 22.00 uur. 

  

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. 

Lees meer...  

  

Verbeteren doen we samen 
 

 

P-Direkt is continu bezig de dienstverlening te verbeteren. 

Maar dit kunnen wij niet alleen! 

 

Heeft u een kritische blik en vindt u het leuk om uw 

gebruikerservaringen te delen? Meldt u zich dan aan als 

testgebruiker bij P-Direkt. Wij kunnen u dan benaderen voor 

diverse gebruikersonderzoeken, zoals interviews en het testen 

van producten. U kunt zich aanmelden door een e-mail te 

sturen naar degebruikercentraal@p-direkt.minbzk.nl.  

  

Werken de links in deze nieuwsbrief niet? 
 

 

In deze nieuwsbrief staat een aantal links. Bent u ingelogd op 

het Rijksportaal? Dan kunt u de links openen. Werken ze niet, 

dan bent u waarschijnlijk niet ingelogd op het Rijksportaal. 

 

Om in te loggen op het Rijksportaal heeft u een 

gebruikersnaam en wachtwoord nodig. U kunt deze eenvoudig 

opvragen. 

  

Colofon 

We zijn op werkdagen  Afmelden voor de P-Direkter? Eerder verschenen nummers 
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bereikbaar van 08.00 uur tot 

22.00 uur 

088 - 020 08 00 

contactcenter@p-direkt.nl 
 

U kunt zich voor de 

nieuwsbrief afmelden. Wilt u 

zich opnieuw aanmelden? 

Stuur dan een e-mail naar 

contactcenter@p-direkt.nl 
 

 

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.  
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