
 
 

 
              

       

      
 

  
 

  

P-Direkt Update nummer 79  
3 april 2019  

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 23 mei 2019 

 

 

P-Direkt organiseert elk jaar voor rijksambtenaren een 

gebruikersmiddag (‘klantendag’) op 1 van de 2 locaties. Dit 

jaar wordt de gebruikersmiddag op 23 mei georganiseerd op 

de vestiging in Den Haag. Zet deze datum alvast in uw 

agenda. De uitnodiging met programma volgt op een later 

moment! 

Lees meer over deze middag  

  

Jaarverslag 2018 

 

 

 

https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333343532320D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D30
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333343532320D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D31
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535370D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D32


 

 

It was a very good year. In 2018 heeft P-Direkt toegewerkt 

naar de realisatie van ons einddoel: Mijn P-Direkt, zo 

geregeld! Er zijn grote stappen gezet bij het realiseren van 

een gebruiksvriendelijker P-Direktportaal en een betere 

dienstverlening. Zo hebben wij in het najaar ons chatkanaal 

geïntroduceerd. 

Bekijk het jaarverslag  

  

De cijfers van P-Direkt in beeld 

 

 

Elk jaar publiceert P-Direkt een aantal belangrijke kengetallen 

over de dienstverlening in een handig overzicht. 

Bekijk de plaat  

  

Hoe tevreden zijn onze gebruikers? 

 

 

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 zijn  

https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535370D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D34
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535380D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D35
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535380D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D37
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535390D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D38
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535390D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D39
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535370D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D33
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363535380D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D36


  

3 P-Direktportaalprocessen vernieuwd 

 

 

In de maand januari heeft P-Direkt drie processen overgezet 

naar de nieuwe look & feel van Mijn P-Direkt. Het gaat om de 

processen 'Inhoudingen en contributies', 'Extra pensioen' en 

'BHV-toelage'. 

Lees meer  

  

Uw HR beleid meer data-gedreven? DISC 
helpt! 

 

 

De Rijksoverheid heeft te maken met allerlei ontwikkelingen: 

een aantrekkende arbeidsmarkt, vergrijzing en 

technologisering. Ministeries stellen zich daarom de vraag: 

“Zijn wij flexibel genoeg om in te spelen op deze 

ontwikkelingen?” En: “passen de kwaliteiten van onze mensen 

wel bij het toekomstige werkpakket?” 

Lees meer  

  

Dienstverleningsrapportage januari 2019 

https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536300D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3130
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536300D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3131
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536310D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3132
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536310D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3132
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536310D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3133
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536320D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3134


 

 

Maandelijks publiceert P-Direkt een overzicht met informatie 

over de dienstverlening, zoals verwerkingstijden, 

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.  

  

 
 

https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536320D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3135
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536330D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3136
https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333134350D34333133330D3439323532390D3333363536340D300D45413133333745430D300D0D300D0D372E372E302E31383939320D3137
mailto:postbusp-direktcommunicatie@p-direkt.minbzk.nl
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