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P-Direkt neemt u mee op reis tijdens de gebruikersmiddag  

 

 

Reis tijdens de jaarlijkse klantendag van P-Direkt met ons 

mee langs alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van uw 

personeelszaken. Op donderdag 23 mei 2019 organiseert P-

Direkt in Den Haag een gebruikersmiddag met leuke 

workshops, stands en presentaties. 

Lees meer  

  

 

 

 

 

 

 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=301739
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=301739


 

 

Voorbereidingen Wnra in volle gang 
 

 

In de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren staat dat 

de ambtenaar zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgt als de 

werknemer in het bedrijfsleven. De planning is gericht op 

inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2020. Achter de 

schermen werkt P-Direkt hard aan de voorbereidingen op 

deze nieuwe wet. 

Lees meer  

  

IKAP wordt Individueel Keuzebudget in 2020 

 

 

Per 1 januari 2020 wordt het Individueel Keuzebudget 

ingevoerd (IKB). Het budget bestaat uit tijd en geld. 

Het IKB-budget bouwt u vanaf januari 2020 per maand in 12 

gelijke delen op. Op uw salarisstrook is vanaf januari te zien 

wat uw te besteden IKB-budget is.  

Lees meer  

  

P-Direktportaal blijft vernieuwen 

 

 

Met het project Mijn P-Direkt blijft het P-Direktportaal in 

beweging en continu vernieuwen. Sinds november 2018 zijn 

er tientallen processen live gegaan en in een nieuw jasje 

gestoken. In de eerste 3 maanden van 2019 zijn er 11 

procesformulieren vernieuwd. 

Lees meer  

  

Team UX houdt P-Direkt constant in beweging  

 

 

P-Direkt is steeds bezig met het verbeteren en innoveren van 

de dienstverlening. Het concreet maken van de ervaringen 

van klanten staat daarbij centraal. Het team UX (User 

Experience) houdt zich binnen P-Direkt bezig met onderzoek 

naar klantervaringen bij het gebruik van het P-Direktportaal.  

Lees meer  

  

 

 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=296111
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=296111
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=301829
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=301829
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=298530
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=298530
https://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws/2019/04/15/hoe-komt-een-klantreis-tot-stand-team-ux-houdt-p-direkt-constant-in-beweging
https://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws/2019/04/15/hoe-komt-een-klantreis-tot-stand-team-ux-houdt-p-direkt-constant-in-beweging


 

 

Wist u dat? 

- P-Direkt in 2018 232.000 telefonische gebruikersvragen en 93.000 e-mails heeft 

afgehandeld? 

- u IKAP-doelen ook in 2019 kunt inzetten voor vakantiegeld? 

- u sinds november 2018 kunt chatten met P-Direkt voor snelle, korte vragen en dat dit voor 

steeds meer HR-processen kan? 

- de chatfunctie van P-Direkt gemiddeld met een 8 wordt gewaardeerd door klanten? 

- P-Direkt sinds maart een nieuwe rubriek heeft op Rijksportaal Personeel: Van Onderbelicht 

naar Uitgelicht? 

 

  

Word testgebruiker bij P-Direkt 
 

 

Heeft u een kritische blik en vindt u het leuk om uw 

gebruikerservaringen te delen? Meldt u zich dan aan als 

testgebruiker bij P-Direkt. Wij kunnen u dan benaderen voor 

diverse gebruikersonderzoeken, zoals interviews en het testen 

van producten. U kunt zich aanmelden door een e-mail te 

sturen naar degebruikercentraal@p-direkt.minbzk.nl. 

  

Betaaldata salarissen 2019 

 

24 april 

24 mei + vakantie-uitkering 

24 juni 

24 juli 

23 augustus 

24 september 

24 oktober 

22 november + eindejaarsuitkering 

20 december 

  

Werken de links in deze nieuwsbrief niet? 
 

 

In deze nieuwsbrief staat een aantal links. Bent u ingelogd op 

het Rijksportaal? Dan kunt u de links openen. Werken ze niet, 

dan bent u waarschijnlijk niet ingelogd op het Rijksportaal. 

Om in te loggen op het Rijksportaal heeft u een 

gebruikersnaam en wachtwoord nodig. U kunt deze eenvoudig 

opvragen. 

  

 

https://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws/2019/03/19/de-cijfers-van-p-direkt-over-2018
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisfinanci_n_3/cissalaris_3/ciseindejaarsuitkering_13/ciseindejaarsuitkering_14&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisfinanci_n_3/cissalaris_3/ciseindejaarsuitkering_13
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=294849
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsseriesoverzicht?refId=299915
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsseriesoverzicht?refId=299915
mailto:degebruikercentraal@p-direkt.minbzk.nl
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS%3a%2f%2fcisrijksportaal%2fcishome%2fcisothers%2fcishelp%2fcishulpbijinloggenquicklink


 

 

Colofon 

 

Wij zijn bereikbaar op 

werkdagen van 08.00 uur tot 

22.00 uur  

088 - 020 08 00 

contactcenter@p-direkt.nl 

 

 

Afmelden voor de P-Direkter? 

U kunt zich voor de 

nieuwsbrief afmelden. Wilt u 

zich opnieuw aanmelden? 

Stuur dan een e-mail naar 

contactcenter@p-direkt.nl 
 

 

Eerder verschenen nummers  

Op Rijksportaal Personeel 

kunt u eerder verschenen 

nummers van de P-Direkter 

lezen. 

 

  
 

              

      

 

  
 

  

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.  

  

 

mailto:contactcenter@p-direkt.nl
mailto:contactcenter@p-direkt.nl?subject=%23AFMELDEN%20NIEUWSBRIEF%23&body=Hierbij%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20P-Direkter.%20%0ALet%20op!%20Wilt%20u%20het%20onderwerp%20van%20deze%20e-mail%20(%23AFMELDEN%20NIEUWSBRIEF%23)%20niet%20verwijderen%20of%20wijzigen%3F%20Dan%20wordt%20uw%20aanvraag%20direct%20verwerkt.%20%0A
mailto:contactcenter@p-direkt.nl?subject=Opnieuw%20aanmelden%20P-Direkter&body=Ik%20wil%20me%20graag%20opnieuw%20aanmelden%20voor%20de%20P-Direkter.
mhtml:file://H:/Application%20Data/Microsoft%20Office/Outlook/SecureTempFolder/email%20(002).mht!https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D34333637300D34333635380D3734353536390D3234363234310D300D33444537363935300D310D0D300D3234393730310D372E372E302E31383939320D3230

