
 

 
              

 

      

      
 

  
 

  

P-Direkt Update nummer 77  
27 september 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. 

 

  

Marije Westra per 1 september nieuwe hoofd 
contactcenter P-Direkt 

 

 

P-Direkt heeft per 1 september een nieuw hoofd 

contactcenter: Marije Westra. Zij volgt hiermee Ed Smit op, 

die na ruim 10 jaar P-Direkt met pensioen gaat. 

Lees meer  

  

De laatste klus van Ed Smid 
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Ed Smit, hoofd CC P-Direkt, nam donderdag 20 september na 

bijna 10 jaar afscheid van zijn zakelijke vrienden, de 

stakeholders van P-Direkt. 

Lees meer  

  

Aansluiting Eerste en Tweede Kamer op 
dienstverlening P-Direkt 

 

 

De bedrijfsvoering van de Eerste en Tweede Kamer der 

Staten-Generaal sluit aan op de dienstverlening van P-Direkt. 

Per 1 januari 2019 is het zover en zal P-Direkt alle HR-zaken 

afhandelen voor de Kamerleden en de ambtenaren van de 

Eerste en Tweede Kamer, zoals we dat inmiddels ook voor de 

ministeries doen. 

Lees meer  

  

Digitale risico's: a serious game 

 

 

Paniek, een hacker is de systemen binnengedrongen, 

privacygevoelige informatie ligt op straat, de pers hangt al 

aan de telefoon.. Gelukkig is dit een fictief doemscenario, 
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maar toch is het niet helemaal ondenkbaar.  

Hoe werkt zo’n situatie nu in praktijk?  

  

P-Direkt en Universiteit Utrecht werken samen 
aan toekomstbestendige ICT 

 

 

Een impuls geven aan de vernieuwing van het ICT-landschap 

en het verder aanwakkeren van het enthousiasme voor 

vernieuwing binnen de organisatie. Met die achterliggende 

gedachte biedt P-Direkt 2 promovendi van de universiteit van 

Utrecht (UU) een duaal promotietraject aan. 

Lees meer  

  

Wat wensen onze gebruikers van P-Direkt? 

 

 

Hoe denken onze gebruikers dat de kwaliteit van de 

dienstverlening van P-Direkt de komende jaren verder kan 

groeien? Tijdens onze tweede gebruikersmiddag op 31 mei 

hebben we de bezoekers deze vraag gesteld. 

Lees meer  

  

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. 

Lees meer  

  

Dienstverleningsrapportage juni & juli 2018 

 

 

Maandelijks publiceert P-Direkt een overzicht met informatie 

over de dienstverlening, zoals verwerkingstijden, 

beschikbaarheid van de systemen en verwerkte mutaties. 

Bekijk ook hoe P-Direkt het in juli heeft gedaan.  

Bekijk hoe P-Direkt het in juni heeft gedaan  

  

P-Direkt tekent voor toekomstbestendig ict-
platform voor CSO 

 

 

Het ict-platform waarop de carrièresites van de overheid 

(CSO) draaien wordt vernieuwd. Op het nieuwe ict-platform 

gaan o.a. de volgende sites draaien: Werken voor Nederland, 
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Werken bij de Overheid en Functiegebouw Rijk. 

Lees meer  

   

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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