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18 juni 2018  

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. 

 

  

Gebruikersmiddag P-Direkt 2018 druk bezocht 

 

 

Donderdag 31 mei 2018 vond de 2e gebruikersmiddag van P-

Direkt plaats. Het was erg leuk om te zien dat er ook buiten 

Den Haag veel animo is om ons beter te leren kennen. 

Lees meer  

  

Jaarverslag P-Direkt 2017 
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We kijken terug op een succesvol jaar met mooie resultaten. 

Lees meer  

  

Privacy gewaarborgd bij P-Direkt 

 

 

P-Direkt verwerkt en beheert een grote collectie 

persoonsgegevens en hecht veel belang aan de correcte 

toepassing van informatiebeveiliging en privacybescherming. 

Lees meer  

  

P-Direkt en EC O&P: samen sterk en samen 
vooruit 

 

 

Sinds 2016 hebben beide organisaties geïnvesteerd in een 

nauwere samenwerking om daarmee de dienstverlening aan 

de klant gerichter en efficiënter te maken. 

Lees meer  

  

Makkelijker reorganiseren met de ReoTool van 
P-Direkt 
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In de ReoTool wordt het administratieve proces van de 

reorganisatie  van het begin tot het eind ondersteund. 

Lees meer  

  

Heeft u al kennisgemaakt met het Mobiele 
team van P-Direkt? 

 

 

Het mobiele team van P-Direkt ondersteunt gebruikers van 

het P-Direktportaal op locatie. De komst van het mobiele 

team wordt vooraf aangekondigd op het rijksportaal, via 

posters en per e-mail. 

Lees meer  

  

Dienstverleningsrapportage april 2018 

 

 

Maandelijks publiceert P-Direkt een overzicht met informatie 

over de dienstverlening, zoals verwerkingstijden, 

beschikbaarheid van de systemen en verwerkte mutaties. 

Lees meer  

  

Gebruikerstevredenheidsonderzoek (GTO) 1e 
kwartaal 2018 
Elk kwartaal publiceert P-Direkt een rapportage over de 

gebruikerstevredenheid over bijvoorbeeld  ons contactcenter,  

het P-Direktportaal en Rijksportaal Personeel. 

Lees meer  
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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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