
 
 

 

       
       

   

 

 

 

 

P-Direkt Update nummer 78  

24 december 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. 

 

 

 

Eindejaarsbericht 

 

 

We naderen het eind van het jaar. Traditioneel blikken we dan 

terug op wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft en 

verwonderen we ons hoe veel er gebeurd is. Ook bij P-Direkt 

hebben we bepaald niet stil gezeten. 

Lees meer  

 

Jaarplan 2019 
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Onze ambitie voor 2019 is: efficiënter, klantgerichter en 

betrouwbaarder dan het jaar ervoor. Zodat, ondanks steeds 

snellere ontwikkelingen gekoppeld aan steeds hogere 

verwachtingspatronen bij klanten en afnemers, P-Direkt 

ultimo 2019 zijn hoge waarderingscijfers minimaal heeft 

behouden. Vanaf januari 2019 gaat P-Direkt de 

dienstverlening voor de Eerste- en de Tweede Kamer 

verzorgen. 

Lees het jaarplan 2019  

 

Producten- en Dienstengids 2019 

 

 

De Producten- en Dienstengids (PDG) 2019 is gereed. In deze 

gids vindt u informatie over onze diensten en producten. Deze 

gids is een uitwerking van de standaard dienstverlening die 

wij uitvoeren in opdracht van de Centraal Opdrachtgever. 

Bekijk de Producten- en Dienstengids 2019  

 

P-Direkt en BZK geven vorm aan MD-atelier 

 

 

Femmeke van Welsenes van P-Direkt en Joyce de Ruijter van 

het leiderschapsprogramma BZK zagen de behoefte aan een 

opleiding die specifiek gericht is op managers in de uitvoering. 

Zij bundelden hun krachten en gaven vorm en inhoud aan het 

MD-atelier: een nieuwe leergang voor managers in schalen 13 

en 14 uit alle organisatieonderdelen van BZK. 

Lees meer  

 

Gebruikersonderzoek is leidend bij vernieuwing 

P-Direktportaal 
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P-Direkt vernieuwt stapsgewijs het P-Direktportaal. Zo werken 

we toe naar een gebruikersvriendelijker portaal, met meer 

structuur en heldere processen. Met dat doel werd in 2016 het 

project Mijn P-Direkt in het leven geroepen. De eerste 

vernieuwing was de startpagina van het P-Direktportaal in 

2017. Ook in 2018 is er veel gebeurd binnen het project. Nog 

tot en met halverwege 2019 voeren we gefaseerd 

verbeteringen door. Leidend daarbij zijn de wensen van u, 

onze gebruikers. 

Lees meer  

 

U weet onze website steeds beter te vinden 

 

 

Bijna drie jaar geleden hebben wij onze website p-direkt.nl 

ingrijpend aangepast. Een goed moment voor een evaluatie. 

Afgelopen zomer hebben wij dan ook een 

gebruikersonderzoek gedaan. De resultaten daarvan hebben 

wij verwerkt en geanalyseerd. En wat blijkt? U weet de weg 

naar onze website steeds beter te vinden. 

Lees meer  

 

Dienstverleningsrapportage oktober 2018  

 

 

Maandelijks publiceert P-Direkt een overzicht met informatie 

over de dienstverlening, zoals verwerkingstijden, 
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beschikbaarheid van de systemen en verwerkte mutaties. 

Bekijk de dienstverleningsrapportage  

 
 

 

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.  
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