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Wat betekent de 
invoering van IKB voor 
mijn toeslagen?  
Per 1 januari 2020 wordt het 

Individueel Keuzebudget (IKB) 

ingevoerd. Met de invoering van het 

IKB krijgt u over 2020 eenmalig een 

hoger jaarinkomen. Wat betekent dit 

voor uw mogelijke toeslagen over 

2020? In dit bericht leggen we het u in 

grote lijnen uit. 

 

Lees meer 

 

 

 

 

  

Wnra: Wat wijzigt er in de 
ketenbepaling?  
Op 1 januari 2020 wordt de Wet 

normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) ingevoerd. 

Hierdoor krijgen ambtenaren een 

nieuwe rechtspositie. Dit brengt 

wijzigingen met zich mee. In dit bericht 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=309058
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=309058
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=307521


 

lichten we de wijzigingen in de 

ketenbepaling toe. 

 

Lees meer 
 

 

 

Informerende brief over 
nieuwe rechtspositie  
In aanloop naar de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

willen wij graag iedereen zo goed en 

volledig mogelijk informeren over de 

invoering van deze nieuwe wet. 

Daarom volgt er in november een 

informerende brief hierover. 

 

Lees meer 

 

 

 

 

  

 

De kernwaarden van P-
Direkt  
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. Onze 

dienstverlening is Betrouwbaar, we 

werken Efficiënt en Klantgericht en 

Innovatie staat bij ons hoog in het 

vaandel. 

 

Lees meer 
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P-Direkt wil leren en 
inspireren met deelname 
Klantenservice Federatie  
Sinds april 2019 is P-Direkt lid van de 

Klantenservice Federatie (KSF), dé 

branchevereniging voor klantcontact. 

KSF richt zich op de klantervaring en 

de vele vormen van klantcontact, die 

er vandaag de dag zijn. Wat is de 

meerwaarde van de KSF voor P-Direkt 

en hoe kan P-Direkt haar kennis delen 

en verbreden in het netwerk? 

 

Lees meer 

 

 

 

 

Wist u dat......  
 

 

het aantal aanmeldingen voor de gebruikersmiddag van P-Direkt eind mei in Den 

Haag binnen 2 uur vol was?  
 

 

 

u als manager zelf uw vervangingsregel moet activeren in het P-Direktportaal?  
 

 

 

P-Direkt in 2020 een Rijksbrede roosterapplicatie levert voor de pilot Rijksbreed 

Roosteren? 
 

 

 

het nu mogelijk is om uw WID-gegevens direct beschikbaar te stellen in het P-

Direktportaal?  
 

 

 

P-Direkt met het project 'Privacy by Design' de beveiliging van uw 

persoonsgegevens bewaakt?  
 

 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://79b3b0a20a78c72228086931c1c6da18
http://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws/2019/05/24/gebruikersmiddag-druk-bezocht
https://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws/2019/05/07/nieuwe-webservice-p-direkt-koppeling-wid-scan-en-p-direktportaal
http://www.p-direkt.nl/actueel/nieuws/2019/07/09/privacy-by-design-waarborgt-de-beveiliging-van-persoonsgegevens-bij-p-direkt
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://79b3b0a20a78c72228086931c1c6da18


  

 

Betaaldata 2019  
 23 augustus 

 24 september 

 24 oktober 

 22 november + 

eindejaarsuitkering 

 20 december  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

  

 

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. 
 

 

mailto:degebruikercentraal@p-direkt.minbzk.nl
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS%3a%2f%2fcisrijksportaal%2fcishome%2fcisothers%2fcishelp%2fcishulpbijinloggenquicklink


 

 

 

Bereikbaarheid P-Direkt 

 

Wij zijn bereikbaar op 

werkdagen van 08.00 

uur tot 22.00 uur via 

telefoonnummer 088 - 

020 08 00 of per e-mail: 

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 dan ook, die 

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 

berichten. 
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