
 

 

 

 
              

       

      
 

  
 

  

P-Direkt Update nummer 74  

18 december 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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2017: het jaar van de verbinding  

 

 

We kijken terug op een mooi jaar. In 2017 bestonden we 10 

 

 

 

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D32383038340D32383036360D3439323532390D3233333233370D300D45413133333745430D310D0D300D3137343136350D372E372E302E31383939320D30
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D32383038340D32383036360D3439323532390D3233333233370D300D45413133333745430D310D0D300D3137343136350D372E372E302E31383939320D31


 

 

jaar. Dit hebben we uitgebreid gevierd, met ons eigen 

personeel, klanten en stakeholders. 

Lees verder  

  

Congres gemist? Bekijk de aftermovie! 

 

 

Ons congres 'HR ontketent' was een daverend succes.  De 

gehele HR-keten kwam bijeen, er werden dromen en wensen 

voor de toekomst uitgesproken en gefilosofeerd over wat 

artificial intelligence betekent voor de mensen die werken bij 

het Rijk. 

Bekijk de aftermovie  

  

Jaarplan P-Direkt: tarief daalt in 2018  

 

 

Het jaarplan van P-Direkt is op 4 december vastgesteld in het 

Bestuurlijk Overleg, met onder andere de centraal 

opdrachtgever, gedelegeerd eigenaar en vertegenwoordiging 

van de afnemers. 

Lees er alles over in het jaarplan 2018  

  

P-Direkt zet iedere maand weer een stap 

vooruit 

 

 

De komende jaren vernieuwt P-Direkt stapsgewijs de indeling, 
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schermen en formulieren van het P-Direktportaal. Zo werken 

we toe naar een gebruikersvriendelijker portaal en verbeteren 

we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Lees meer over de vernieuwingen  

  

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) en P-Direkt 

 

 

31 oktober vierde P-Direkt zijn tienjarig bestaan met het 

congres ‘HR ontketent!’ Op dat congres stond Rutger Knook, 

Security en Privacy Officer bij P-Direkt, om de bezoekers meer 

te vertellen over de impact van de AVG. 

Lees verder  

  

Voldoen aan de regelgeving is ook: verouderde 

documenten OCW uit personeelsdossier 

vernietigen 

 

 

Het Ministerie van OCW heeft als eerste ministerie aan P-

Direkt de opdracht gegeven verouderde documenten uit het 

personeelsdossier te vernietigen. Sinds 2005 zijn alle 

personeelsdossiers bij OCW gedigitaliseerd. P-Direkt beheert 

voor het ministerie de dossiers in het systeem CRMA. 

Lees verder  

  

Hoe tevreden zijn onze gebruikers over P-

Direkt? 
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Bij P-Direkt vinden we het belangrijk dat we tevreden 

gebruikers hebben. Ieder kwartaal doen we daarom onderzoek 

naar de tevredenheid over onze dienstverlening. De inzichten 

die hieruit voortkomen, gebruiken we om de dienstverlening te 

verbeteren en efficiënter te maken. 

Bekijk hoe tevreden onze gebruikers waren over het 3e 

kwartaal  

  
 

Colofon 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet 

meer ontvangen? 

Meldt u zich dan af voor deze 
nieuwsbrief. 

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! 

   

              

            

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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