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P-Direkt staat voor het leveren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salarisen 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.

Nieuwe cao Rijk van
kracht
Op donderdag 26 september werd de
eerste privaatrechtelijke cao Rijk
ondertekend door minister Kajsa
Ollongren en de vakbonden. Ook de
website www.caorijk.nl werd gelanceerd
door onder andere P-Direktdirecteur
Edgar Heijmans. Lees verder

IKB: wat kunt u
ermee?
Vanaf 1 januari ontvangen
rijksambtenaren naast hun salaris ook
een Individueel Keuzebudget (IKB). Zij
kunnen dit budget naar eigen keuze
laten uitbetalen samen met het salaris.
Ook kunnen zij dit budget naar eigen
keuze laten omzetten in verlof of
andersom. Download de brochure.

Informerende brief
Wet normalisering
rechtspositie
ambtenaren
Op 1 januari treedt de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. Deze wet zorgt ervoor dat de
grondslag van de rechtspositie van
rijksambtenaren hetzelfde wordt als die
van medewerkers in het bedrijfsleven.
Lees verder

De kernwaarden van
P-Direkt: de E van
Efficiënt
P-Direkt staat als een huis. Dit is niet
mogelijk zonder een gedegen fundering.
Onze kernwaarden bieden ons deze
stabiliteit. Ze geven ons bovendien
richting en focus. In deze serie lichten wij
de kernwaarden graag toe. Dit keer
focussen we op Efficiënt met hoofd

Dienstverleningssystemen (DVS), Arjan
Schaaf. Lees verder

‘Privacy by Design’
waarborgt de
beveiliging van
persoonsgegevens bij
P-Direkt
P-Direkt verzorgt de totale personeelsen salarisadministratie van bijna 120.000
rijksambtenaren. Om dit goed te kunnen
uitvoeren, verwerken en beheren wij een
grote collectie persoonsgegevens. Lees
verder

Dienstverleningsrapportages juli en
augustus 2019
Maandelijks publiceert P-Direkt een
overzicht met informatie over de
dienstverlening, zoals verwerkingstijden,
beschikbaarheid van de systemen en
verwerkte mutaties. Ga naar het
overzicht met
dienstverleningsrapportages.

Meer lezen?

Uw reacties zijn

Wilt u deze nieuwsbrief

Lees meer over P-Direkt
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Heeft u tips en/of

Meldt u zich dan af voor

volg ons op LinkedIn.

suggesties voor deze

deze nieuwsbrief.

nieuwsbrief? Wij horen
het graag!

