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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.

Inhoud
Meld u aan: 31 oktober 2017 congres 'HR ontketent'
Het P-Direktportaal in een nieuw jasje
P-Direkt 10 jaar - het magazine!
HR-analytics
Vraag en antwoord in balans: skillsturing maakt het
mogelijk
De dienstverlening van P-Direkt in juli

Meld u aan: 31 oktober 2017 congres 'HR
ontketent'

Op 31 oktober vindt het congres ‘HR ontketent, de HR-keten
nu en in de toekomst’ plaats. Iedereen die in P&O
werkzaam of geïnteresseerd is, kan zich aanmelden. De
aanleiding voor het congres is het tienjarig bestaan van PDirekt.

Meld u aan voor het congres

Het P-Direktportaal in een nieuw jasje

Sinds 28 augustus heeft het P-Direktportaal een nieuw
uiterlijk.
Lees de belangrijkste wijzigingen

P-Direkt 10 jaar - het magazine!

P-Direkt bestaat al 10 jaar. Met de eenmalige uitgave van een
speciaal jubileummagazine besteden we aandacht aan ons
verleden, het heden en de toekomst.
Bekijk de digitale versie van het magazine

HR-analytics

P-Direkt heeft een drietal voorbeelden ontwikkeld over hoe
data ingezet kan worden bij het bepalen van (HR-)beleid.
Lees meer over HR-analytics

Vraag en antwoord in balans: skillsturing maakt
het mogelijk

Met skillsturing wordt uw vraag beter afgestemd op de kennis
van de contactcentermedewerker van P-Direkt.
Lees meer over skillsturing

De dienstverlening van P-Direkt in juli

Maandelijks publiceert P-Direkt een overzicht met informatie
over de dienstverlening, zoals verwerkingstijden,
beschikbaarheid van de systemen en verwerkte mutaties.
Bekijk hoe P-Direkt het in juli heeft gedaan

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.

